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iz um ditado chinês que toda grande viagem começa com um 

passo. Dando sequência à série de coletâneas que iniciamos 

no ano de 2016, com a publicação, por esta mesma editora, da 

obra ―A efetividade do processo à luz do novo CPC‖, estamos trazendo 

para o conhecimento público um trabalho pelo qual alunos e egressos 

da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo demonstram os 

resultados das pesquisas que realizaram, sobre temas afetos às 

mudanças implementadas pelo Código de Processo Civil de 2015, sob a 

perspectiva da função social e do acesso à justiça. 

E como é gratificante ver o resultado final ao qual 

chegamos! Sem nenhum exagero, algo muito próximo ao nascimento 

de um filho, que nos entusiasma a continuar, porque para o mundo 

acadêmico, uma obra como esta credencia a pesquisa e a seriedade de 

cada um dos autores que para ela contribuíram. 

É notável perceber a evolução do aprendizado. Tudo 

se inicia com um estalo, a partir do qual a pesquisa vai se articulando, 

resultando num conjunto harmonioso, como a sinfonia de uma 

orquestra. 

O que para mim traz ainda mais felicidade é saber que 

todos os coautores deste livro foram de alguma forma meus alunos, 

comprometidos não apenas com as aulas de processo civil, mas também 

com as de ética profissional, muitas vezes surpreendendo o seu próprio 

Mestre. 

Esta, como um dia disse Paulo Freire, é a verdadeira 

―Pedagogia da Autonomia‖, valorizando os alunos não por uma 

educação bancária, mas, acima de tudo, libertária, estimulando o 

profissional em formação a se tornar um autodidata, capaz, por si 

mesmo, de trazer a melhor solução para cada conflito.  

Ora aprofundando o estudo sobre os princípios, as 

metodologias e os procedimentos para alcançar efetivamente a Justiça, 

ora analisando os precedentes e os deveres do Judiciário no momento 

D 
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de julgar, os artigos da sequência trazem em comum a preocupação em 

avaliar o processo civil conforme seus fins sociais. 

Como não poderia deixar de ser, cada autor tem seu 

estilo próprio de escrever, mas acima de tudo, sua compreensão técnica 

própria sobre a temática escolhida, que é aquilo que este organizador, 

como professor, mais estima. 

Obviamente, ainda existe muita coisa a melhorar. O 

importante, quanto a isso, é simplesmente ter a consciência de que 

somos inacabados, mas com a possibilidade efetiva de dar o primeiro 

passo da nossa grande viagem de sucesso, assumindo a condição de 

protagonistas da nossa própria história.  

Aos autores, parabéns! Com vocês, um novo processo 

civil, mais humano e reflexivo sobre o sentido do acesso à justiça, torna 

a recomeçar... 

 

Prof. Dr. Alenilton da Silva Cardoso 
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Alenilton da Silva Cardoso
1
 

 

Resumo: Este é um ensaio sobre a necessidade de 

aproximação do sistema processual civil à teoria da 

funcionalização solidária. Sedimentado nas premissas 

constitucionalmente estabelecidas acerca dos direitos 

e garantias fundamentais, serve como ponto de 

reflexão sobre a importância social do processo, 

levando em conta a compreensão dos operadores nele 

envolvidos.  

Palavras chave: Função social – Processo Civil – 

Efetividade. 

 

Falar em função social é buscar o sentido útil de algo 

para a boa convivência em sociedade. Incompatível com a ideia de 

direitos absolutos, a função social importa limitação positiva, 

condicionadora do exercício do próprio direito individual, pois na 

perspectiva do bem estar social, os interesses públicos e privados 

somente se mostram legítimos quando se coadunam com os direitos 

fundamentais.
2
 

Essa premissa não se desassocia do Processo Civil. Dele 

se espera efetividade, consistente na capacidade concreta de solucionar 

                                                 
1 Doutor em Efetividade do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-

Doutorando em Direito Processual pela Universitá degli Studi di Messina, Itália. Mestre em 

Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Pós Graduado em 

Direito Processual Civil, Direito Tributário e Direito Administrativo. Advogado sócio titular da 

Cardoso & Lustosa Advocacia. Procurador do Município de São Bernardo do Campo. 

Professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Autor de obras jurídicas. 
2 LOBO, Paulo Luiz Netto. Artigo: A Constitucionalização do Direito Civil. In: FIUZA, Cezar; 

et. ali SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. (Coord.). Direito 

Civil: Atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 197-217, p. 212. 
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conflitos, dentro do que a Constituição Federal concebe como devido 

processo legal. 

Considerando o sistema processual que temos hoje, 

podemos dizer que antes de qualquer coisa é necessário um espírito 

empreendedor do profissional do direito, com iniciativas voltadas para 

a consubstanciação de um cenário processual mais efetivo e moderno, 

focado especialmente na manutenção das garantias constitucionais e, 

também, na prolação de decisões judiciais mais completas, 

fundamentadas e, se possível, uniformes e rápidas.
3
   

Este é o ideal desejado para o processo justo. 

Sedimentando na premissa do acesso à justiça, com juiz imparcial, 

direito à produção de provas lícitas, ampla defesa e contraditório, para 

solução do conflito num tempo razoável, o processo devido é aquele 

que não é indiferente ao jurisdicionado, dando-lhe, portanto, uma 

efetiva satisfação.         

Do juiz, nesse contexto, exige-se maior criatividade e 

conhecimentos em outros ramos técnicos, que não totalmente jurídicos, 

pois a sociedade já não considera como ―bom juiz‖ o profissional 

estritamente técnico, que conhece bem a lei e sabe aplicá-la. Espera-se, 

sobretudo, grande sensibilidade na condução das causas, ainda mais no 

tratamento dispensado às partes.
4
 

O problema em relação a isso é saber até que ponto o 

contraditório e a cognição judicial podem ser exercidos com a 

profundidade e a segurança jurídica pelos juízes, pois segundo dados 

divulgados pelo CNJ em 2016, 76 milhões de processos estão 

pendentes, 6.577 processos em média para cada magistrado, cuja média 

de resolução é de 1.760 processos. Esta situação implica numa carga 

líquida média de 5.966, com índice de congestionamento de demandas 

de 74,8%, sendo de 8 anos e 11 meses o tempo médio de demora 

processual no Brasil. Paradoxalmente, a Justiça brasileira é cara, 

custando, em 2015, 79,2 bilhões de reais, 2,3% do PIB Nacional.
5
 

                                                 
3 GOMES, Gustavo Gonçalves. Juiz Participativo: meio democrático de condução do processo. 

São Paulo: Saraiva, 2014, p. 19. 
4 Idem, p. 17. 
5 Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
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A impressão que os dados oferecem é de que os números 

da Justiça no Brasil não cabem nos modelos processuais e de formação 

jurídica vigentes. Um modelo de ―linha de produção‖, mais 

consentâneo com a sociedade de massa do século XXI, é 

completamente anacrônico do funcionamento artesanal do século XIX, 

quando a ciência processual foi concebida.
6
 

Sobre esta circunstância, o Ministro Sidnei Beneti
7
 

afirma que o tecnicismo abstrato no Judiciário é o mal dos nossos 

tempos. Segundo ele, o processo existe para levar justiça às pessoas que 

estão com vidas enfiadas no meio de suas folhas; pessoas cujos rostos e 

sentimentos o bom juiz deve saber ver por meio do instrumento 

técnico. Pessoas não querem exibições de arquitetura técnica, mas sim 

justiça para os casos concretos. 

Dessa concepção não discrepara José Rogério Cruz e 

Tucci
8
, para quem a realidade processual brasileira torna imperiosa a 

mudança estrutural do próprio Poder Judiciário. Alerta que o fator 

tempo tornou-se um elemento determinante para garantir a efetividade 

da prestação jurisdicional, exigindo-se do Poder Público e dos 

operadores do direito um maior compromisso com o aperfeiçoamento 

do modo como a atividade judicial é prestada. 

Deveras, as práticas adotadas pelos operadores do 

processo se tornaram tão formalistas, a ponto de colocar o acesso à 

justiça muitas vezes inacessível. Nos submetemos a estudar e a 

trabalhar um processo em que o conflito é transformado em duelo 

ritualístico entre advogados, com a adjudicação da decisão atribuída a 

um juiz, equidistante às próprias partes, as quais ficam numa realidade 

apartada, sem sequer saber o que está sendo procedimentalmente 

discutido em relação ao problema entre elas. 

De acordo com Paulo Eduardo Alves da Silva
9
, o perfil 

dos problemas do Judiciário brasileiro (acesso seletivo à justiça, 

                                                 
6 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Gerenciamento de processos judiciais. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 28-29. 
7 BENETI, Sidnei Agostinho. Da Conduta do Juiz. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 25-26 
8 CRUZ e TUCCI. José Rogério. Tempo e Processo. São Paulo: RT, 1998. 
9 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Op. Cit., p. 152-153. 
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processualismo, morosidade, burocracia judicial, etc.) sugere que o 

formalismo é em si um risco à justiça. De forma equivocada, as regras 

procedimentais são alçadas ao nível de garantia constitucional, sendo 

que a definição da vantagem de uma das partes em relação à outra não é 

nem o direito subjetivo, mas a qualidade de sua defesa técnica.  

Para piorar esse quadro, nos julgamentos os debates e a 

fundamentação giram em torno de questões processuais, deixando a 

massa da população sem ao menos ter condições de entender uma 

sentença.
10

  

Resultado: a justiça torna-se acessível apenas àqueles 

que têm a chave para operar as formas, ficando os verdadeiros motivos 

do problema num estado de litigiosidade contida.   

Esse modelo de processo é indiferente à democracia e ao 

direito de cidadania assegurado constitucionalmente ao jurisdicionado. 

Por ele se retira dos sujeitos à possibilidade de compreender a causa do 

seu próprio conflito, simplesmente os colocando num estado de 

submissão, verticalizando-se uma decisão que em boa parte das vezes 

extingue o processo sem julgamento do mérito. 

Daí a pergunta: até que ponto o processo atual atende a 

sua função social? 

Não temos dúvida em consignar que a resposta à 

pergunta ficará a depender daquilo que o Juiz compreende acerca da 

sua própria importância, como representante do Estado na composição 

justa dos conflitos. Se ele compreende que o processo tem uma 

finalidade social, com certeza, é um bom julgador e, por que não dizer, 

um bom mediador, não se tornando um mero burocrata procedimental. 

É de Maria Francisca dos Santos Lacerda
11

 a opinião que 

juiz deve ter a consciência de que é o guardião das promessas da Carta 

Constitucional, de modo que sua atuação pode tanto substantivar a 

Norma como esvaziá-la de conteúdo. Na visão de Francisco Bacon
12

, 

os juízes sabem qual é a boa lei, e sabem como aplicá-la, mas há quem 

                                                 
10 Idem. 
11 LACERDA, Maria Francisca dos Santos. Ativismo-Cooperativo na Produção de Provas. São 

Paulo: LTr, 2012, p. 36. 
12 BACON, Francisco. Da Judicatura. In: Ensaios. Lisboa: Guimarães e Cia, 1952, p. 236  
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transforme o julgamento em absinto; e há, certamente, quem o 

transforme em vinagre, porque a injustiça torna-o ácido.
13

  

Neste diapasão, vale uma advertência. O processo civil 

brasileiro de 1973 restou arquitetado, considerando a ideologia inerente 

aos ensinamentos trazidos por Liebman, sob os holofotes da pureza 

processual.
14

 O Código Buzaid (CPC/73), revolucionou ao seu tempo o 

trato do tema processual no Brasil, e teve seus méritos. Mas, o tempo 

passou e, o processo civil, enquanto fenômeno cultural submetido aos 

valores e princípios de liberdade e autonomia positivados pela 

Constituição de 1988, reclamou atualização.
15

  

Ciente de que o quadro instalado no sistema processual 

civil brasileiro indica a existência de uma anomalia, a doutrina 

contemporânea passou a visualizar o processo voltado ao seu fim, pois 

a relação entre o processo e o direito material, embora reconhecida há 

bastante tempo, precisava ser lembrada e revisitada.
16

  

Como diz Fredie Didier Jr.
17

, o processualista 

contemporâneo não pode ignorar que a instrumentalidade do processo 

pauta-se na premissa tão perfeita de que o direito material coloca-se 

como o valor que deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação 

das regras processuais. Ao processo cabe a realização dos projetos do 

direito material, em uma relação de complementariedade que se 

assemelha àquela que se estabelece entre o engenheiro e o arquiteto. O 

direito material sonha, projeta; enquanto que ao direito processual cabe 

a concretização tão perfeita quanto possível desse sonho.  

Se, por um lado, a técnica processual foi o fator 

potencializador da atividade jurisdicional, por outro, a criatividade de 

advogados e magistrados atribuiu ao processo o rótulo de ciência 

                                                 
13 Neste sentido, Dalmo de Abreu Dallari chega a dizer que como acontece em muitos outros 

países, inclusive em alguns exportadores de teorias e modelos jurídicos, o Brasil tem muitos 

bons juízes e não tem um bom Poder Judiciário. (In O Poder dos Juízes, 3º edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 81). 
14 TORRES, Artur. Fundamentos de um Direito Processual Civil Contemporâneo. Parte I. Porto 

Alegre: Editora Arana, 2016, p.31. 
15 Idem, p.38. 
16 DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 29 
17 Idem. p. 39 
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jurídica quase autônoma, distanciando-se do escopo para o qual foi 

criada, ou seja, uma ciência jurídica que pudesse atuar em conjunto e 

em total sinergia com o que envolve o próprio direito material objeto 

das demandas.
18

  

Neste parâmetro, o tecnicismo, que antes era o motivo de 

segurança jurídica e resultados, acabou por produzir um efeito contrário 

ao almejado, ―engessando‖ o sistema, não o permitindo que se 

adaptasse aos casos concretos.
19

  

Não por acaso é que o direito processual civil passou a 

ser direito processual constitucional. Em face da elevação da 

Constituição como fator de unidade do ordenamento jurídico, o direito 

processual civil passou a ter a função de completar a 

constitucionalização. 

 O momento em que estamos passando indica o que se 

pode chamar de funcionalização social do processo, pois a função 

social opera no direito de hoje para que este sirva não apenas ao seu 

titular, mas a toda sociedade, se potencializando como um poder-dever 

capaz de equilibrar as relações jurídicas, trazendo para estas um sentido 

de igualdade material.
20

 

Sendo uma composição dos imperativos da Justiça e da 

necessidade de convivência pacífica, a verdade é que a funcionalização 

social do direito – como Teoria Geral – desestimula procedimentos 

formais estéreis, indiferentes aos problemas dos seres humanos, sem, 

contudo, desvirtuar os limites impostos pelos direitos fundamentais. 

No atual momento histórico, a funcionalização social do 

processo consiste em materializar, realizar os princípios e valores 

fundamentais na vida das pessoas, e para tanto se torna imprescindível 

à mudança de mentalidade dos advogados, promotores, juízes e 

professores, a partir da consciência de que a Constituição é um 

                                                 
18 GOMES, Gustavo Gonçalves. Op. Cit. p. 31. 
19 Idem, p. 33. 
20 FENSTERSEIFER, Tiago. Artigo: A função social como elemento constitutivo do núcleo 

normativo-axiológico do direito de (à) propriedade - uma leitura comprometida com a 

realidade social brasileira. In 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/viewFile/7059/5035, consultado às 

23h15min do dia 15/01/2009. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/viewFile/7059/5035
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documento não apenas programático, mas, sobretudo, fundamento de 

validade do direito e seus instrumentos, como centro normativo 

irradiador de princípios e valores sócio-econômico-culturais.
21

 

Esses efeitos, concebidos hodiernamente como a 

humanização do direito, consistem basicamente em colocar a dignidade 

da pessoa humana como princípio matriz de todo sistema jurídico
22

, 

pois como explica Norberto Bobbio
23

, a função do sistema jurídico é 

generalizar as expectativas normativas, deixando claro que a função do 

processo não é dirimir conflitos, que podem ser solucionados de outros 

modos, mas sim fazer com que as expectativas constitucionais sejam 

mantidas no tempo, independente do objeto ou das pessoas envolvidas. 

O termo ―processo‖ deve servir, então, tanto para 

designar o ato processo como a relação jurídica que dele emerge
24

, 

porque, na verdade, a Teoria Geral do Processo é uma parte da Teoria 

Geral do Direito.
25

 

Nas palavras de Fredie Didier
26

, a relação que se 

estabelece entre o direito material e o processo é circular. O processo 

serve ao direito material, mas para que lhe sirva é necessário ser 

servido por ele. Continuarão existindo dois planos distintos, direito 

processual e direito material, porém, a aceitação desta divisão não 

implica em torná-los estanques, ante imbricá-los pelo ‗nexo de 

causalidade‘ que une o instrumento ao objeto sobre o qual labora.
27

 

                                                 
21 VELTEN, Paulo. Artigo: Função Social do Contrato: Cláusula Limitadora da 

Liberdade Contratual. In: NERY, Rosa Maria de Andrade (Coord.). Função do direito 

privado no atual momento histórico. São Paulo: RT, 2006, p. 416 
22 Idem. 
23 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: 

Manole, 2007, p. 1-22 e 81-114 
24 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Situações jurídicas processuais. In. DIDIER Jr., 

Fredie (Org.). Teoria do Processo – Panorama Doutrinário Mundial – 2ª série, Salvador: 

Juspodvm, 2010, p. 767.  
25 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Fundamentos epistemológicos para uma Teoria Geral do 

Processo. In. DIDIER Jr., Fredie (Org.). Teoria do Processo – Panorama Doutrinário Mundial – 

2ª série, Salvador: Juspodivm, 2010, p. 846-850 
26 DIDIER Jr. Fredie. Op. Cit., p. 39 
27 ZANETI Jr., Hermes. Teoria Circular dos Planos (Direito Material e Direito Processual). In 

AMARAL, Guilherme Rizzo; MACHADO, Fábio Cardoso (Org.). Polêmica sobre a ação – a 

tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre direito material e processo. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006, p. 165-196.   
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Tudo isso para dizer que o direito infraconstitucional, 

onde se inclui o instrumental, não mais restringe o desenvolvimento 

social, servindo como mecanismo de definição e distribuição de 

chances. Na perspectiva da função, o direito processual civil deve 

funcionar como meio para concretizar as promessas da Constituição, 

dentro do objetivo de se construir uma sociedade livre, justa e 

solidária.
28

 

A propósito, trazemos a lume o pensamento de José 

Roberto dos Santos Bedaque
29

, para quem o juiz é o Estado 

administrando a Justiça. Não é um registro passivo e mecânico dos 

fatos, em relação aos quais não o anima nenhum interesse de natureza 

vital. Não lhe pode ser indiferente o interesse da Justiça, porque este é o 

interesse do Estado, da Comunidade, do Povo, sendo no juiz que tal 

interesse se representa e se personifica. 

Eis que aflora a função social do processo vinculada não 

só com a suposta instrumentalidade processual, mas com a capacidade 

de identificar no seio das posições jurídicas mínimas (direitos 

fundamentais), disposições de caráter substancial, atinentes ao mundo 

processual.
30

 

Bem compreendidas as coisas, a nova ordem processual 

acena tentativa de reestruturação que visa, de um lado, desburocratizar 

o trâmite das ações judiciais, dando ao fenômeno processual maior 

eficiência prática; de outro, aperfeiçoá-lo aos ditames constitucionais. 

Desponta dessa nova mentalidade a tentativa legislativa de unificar a 

aplicação do direito, evitando-se, em última análise, o trato assimétrico 

dos jurisdicionados.
31

 

Nas palavras de Artur Torres
32

, a eclosão da tese da 

eficácia imediata dos direitos fundamentais, aliada a percepção do 

compromisso, firmado pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos, 

                                                 
28 CF/88, art. 3º, I. 
29 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: RT, 1994, p. 

58-60 
30 TORRES, Artur. Op. Cit., p. 53. 
31 Idem, p. 40. 
32 Idem, p. 52-53. 
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com a promoção da dignidade humana, despertaram a melhor doutrina 

para a imprescindibilidade de uma releitura dos ordenamentos 

processuais. Reconheceu-se, por assim dizer, um modelo constitucional 

de processo
33

, criando formas de organização e de atuação do Estado-

Juiz.  

Ora primando pela concreção dos direitos fundamentais 

substanciais, ora pela soberania da própria Lei Maior em relação aos 

ditames processuais infraconstitucionais, o CPC/15 dá a sua tônica logo 

no art. 1º, positivando que o processo civil será ordenado, disciplinado 

e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na CF/88. 

A construção de um sistema processual pautado em 

valores é, pois, tarefa que se exige de qualquer Estado que se diga de 

direito. Mais do que isso, é elemento mínimo e indispensável, embora 

não suficiente, a assegurar a possibilidade de que julgamentos justos 

sejam racionalmente realizados.
34

 A função do direito e do processo 

não é apenas de tornar possível a coexistência de liberdade externa, 

mas, também a de tornar possível a recíproca cooperação entre aqueles 

que convivem num mesmo espaço e numa mesma época, de forma a 

promover uma causalidade.
35

  

Toda norma jurídica, assim, inclusive a processual, pode 

ser convertida na seguinte fórmula: se queres viver em sociedade, deve 

se comportar do modo que é condição do viver social.
36

 Como uma 

cruzada contra o atual estado de coisas, a teoria da funcionalização do 

processo visa dar ao processo uma maior e mais efetiva 

operacionalidade, fazendo parte do raciocínio de que em razão da 

indiferença, do excesso de tecnicismos instalados no sistema processual 

                                                 
33 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 45. 
34 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 

volume I. São Paulo: Atlas, 2011, p. 28. 
35 SANTOS, José Manuel. O pensamento de Niklas Luhmann. Traduzido por Artur Mourão. 

Portugal: Universidade da Beira Interior, 2005, p. 117-118 
36 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 5ª Ed. Traduzido por Fernando Pavan Baptista 

e Ariani Bueno Sudatti. São Paulo: Edipro, 2012, p. 111 e 116. 
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brasileiro, estamos vivendo um verdadeiro estado anacrônico e de 

exceção. 

Essa visão crítica acarreta o sentido ético e pragmático 

da funcionalização. Procedimentalizando regulações processuais para 

que cada operador ou instituição de direito exerça seus direitos e ações 

de maneira efetivamente útil, a função social pode ser expressa por 

intermédio de procedimentos legais, descrevendo ou prescrevendo, mas 

comunicando a cada agente ou instituição, pública ou privada, a forma 

de conduta eticamente responsável, parametrizada pelos valores e 

princípios constitucionais fixados a partir do consenso democrático. 

A funcionalização social do processo consiste, em suma, 

na atribuição a um sujeito do encargo de perseguir a satisfação de um 

interesse ou de um direito que ultrapassa sua órbita individual, 

contribuindo para o aperfeiçoamento social. É esperado desta lógica de 

solidariedade a possibilidade de se formular perspectivas nos 

comportamentos, nas operações e no próprio conjunto de medidas para 

solução dos conflitos públicos, privados e sociais.  

Dos profissionais do direito, espera-se maior empenho 

na busca da conciliação e, logicamente, torce-se para que o sistema 

conceda aos juízes diretrizes mais modernas e, também uma estrutura 

suficiente para que a conciliação esteja sempre em foco no curso da 

demanda litigiosa.
37

 

Em conclusão, coadunamos do pensamento de Gustavo 

Gonçalves Gomes
38

, ao registrar que dentro de uma concepção 

moderna e participativa do processo, não há mais espaço para o 

formalismo processual exacerbado, o que evidencia uma maior 

tolerância com relação à forma dos atos processuais, desde que estes 

não venham a produzir efeitos colaterais indesejados, tais como a 

violação ao direito de defesa e do devido processo legal.  

Estamos caminhando para a construção de um modelo 

de processo civil instrumental e dinâmico, a ser utilizado de acordo 

com a urgência e a especificidade do direito material. Não há mais 

                                                 
37 GOMES, Gustavo Gonçalves. Op. Cit., p. 20. 
38 Idem, p. 20 e 171. 



25 

espaço para a manutenção de vaidades doutrinárias sobre a ciência 

processual, especialmente, no âmbito dos Tribunais. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível uma maior conscientização dos magistrados, 

para que possam reavaliar o real escopo que o processo deve ter e, desta 

forma, atuar com foco na plena integração dos institutos processuais 

com o direito material em si. 
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39

 

 

Resumo: Baseado na evolução pela qual atravessa 

a nova sistemática processual, este artigo procura 

demonstrar o que os conflitos representam para a 

sociedade como um todo e como uma ampliação 

de horizontes, quer seja, um sistema 

―multiportas‖, pode fazer com que o procedimento 

a ser escolhido atinja seu real objetivo, isto é, de 

não ser um fim em si mesmo, mas sim, um 

caminho para se chegar ao direito material e, 

portanto, de permitir um devido acesso à justiça. 

Seu marco teórico é a real efetividade da justiça, 

mediante o direcionamento correto dos conflitos. 

Palavras chave: Conflito – Procedimento – 

Acesso à Justiça – Efetividade – Sociedade. 

Sumário: Introdução – 1 Teoria do Conflito – 2 O 

Acesso à Justiça; 2.1 Sistema Multiportas; 2.2 

Sistema Adversarial x Sistema Cooperativo – 

Conclusão – Referências.  

 

Introdução 

 

Na atualidade, ao mencionar o termo ―conflito‖, a 

maioria avassaladora das pessoas apenas enxerga o que de pior pode se 

advir. Entretanto, ficaram para o esquecimento todos os avanços e 

benefícios que a sociedade desfruta hoje em consequência de contendas 

antigas. 

                                                 
39 Advogado. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pós 

– bacharelando em Direito Imobiliário Material e Processual pela Escola Paulista de Direito. 
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Foi logo após as últimas guerras de esfera mundial 

que não só a medicina como a tecnologia chegaram a patamares jamais 

imaginados. Todavia, isso não quer dizer que se deve esquecer todo 

mal e sofrimento oriundos desses acontecimentos, mas sim, que a 

depender da forma como os conflitos não só são conduzidos como 

também solucionados, a humanidade pode aumentar cada vez mais o 

que as contendas trazem de bom consigo e diminuir, a tal ponto os 

malefícios que eles praticamente se tornem inexistentes.  

E é justamente aqui que entra o ―acesso à justiça‖, 

isto é, uma sucessão coordenada de atos para se chegar a um fim, qual 

seja, a consecução do direito material de forma com que faça valer o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  

A depender do conflito existente, ao decorrer dos 

séculos, foram criados diversos procedimentos a serem seguidos, não 

como regra, mas como opção mais adaptável possível a cada tipo de 

contenda. 

No entanto, em determinado momento da história, 

com a separação dos poderes, o poder judiciário se sedimentou de tal 

forma que a sociedade como um todo deixou de lado todos os demais 

métodos de acesso à justiça, sendo que, até o judiciário entrar em crise, 

seu real alcance, há muito já tinha sido esquecido. 

A partir de um estudo consciente da Teoria do 

Conflito e dos possíveis procedimentos para a condução a uma solução 

não só plausível, mas, também o mais benéfica possível para todos os 

envolvidos, demonstrar-se-á, ao decorrer do artigo, a função social do 

conflito, bem como do acesso à justiça para a efetivação de uma ordem 

jurídica justa a todos. 

Sendo assim, ―O Conflito e o Acesso à Justiça‖, 

baseado em métodos empíricos e em estudos não restritos a esfera do 

direito, procurará a condução mais proveitosa da contenda ante a 

imensa gama de possibilidades de se atingir a justiça.  
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1. TEORIA DO CONFLITO 

 

O conflito é algo que está presente na humanidade 

desde os primórdios da vida em sociedade, em que o ser humano a 

partir de suas relações com outros indivíduos, enfrenta cotidianamente, 

sejam eles de âmbito interno ou externo. 

Uma forma extremamente perspicaz de se expor a 

abrangência do termo ―conflito‖ é a utilizada por José Luis Bolzan de 

Morais e Fabiana Marion Spengler: 

 

No Oriente, explode uma bomba matando dezenas de 

civis; naquela ou em qualquer outra sociedade, um casal 

litiga judicialmente pela guarda do filho, não distante 

dali, pais e filhos conflitam por ideias e valores, num 

exemplo típico de choque de gerações; na fábrica, patrões 

e empregados discutem condições de trabalho e aumento 

salarial, ao mesmo tempo em que um solitário vive, 

internamente, um conflito de consciência. Todas as 

situações relatadas espelham várias formas conflituais. 

Definir a palavra conflito é uma tarefa árdua, composta 

de diversas variantes: um conflito pode ser social, 

político, psicanalítico, familiar, interno, externo, entre 

pessoas ou entre nações, pode ser um conflito étnico, 

religioso ou ainda um conflito de valores.
40

 

 

Em síntese, trata-se de uma contenda que se dá por 

um choque de interesses advindos das relações da simples interação 

entre grupos ou indivíduos. Ao passo que, são caracterizados como 

internos ou intrapsíquicos os conflitos que se desenvolvem na 

consciência das pessoas e dizem respeito a suas próprias escolhas, tais 

como aceitar ou não um convite de trabalho, qual carreira optar, viajar 

ou trocar de carro, dentre outros que apesar de poderem chegar a 

refletir na vida de quem convive com esse indivíduo, em extremos, sua 

                                                 
40 MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 

alternativas à jurisdição!. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 45. 
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repercussão negativa fica mais adstrita à seara da saúde sob os cuidados 

de profissionais como psicólogos e psiquiatras.  

Já no que se refere aos conflitos desenvolvidos no 

âmbito externo, também chamados de interpessoais, cumpre salientar 

que, estes se dão a partir de uma contraposição de interesses entre 

grupos ou indivíduos, onde o campo de estudos fica mais alargado e, 

portanto, compreende áreas antropológicas, históricas, sociológicas, 

dentre outras que por meio de métodos empíricos tentam descobrir o 

que tem se mostrado como a mais viável solução. 

Entretanto, no que se refere a uma conceituação 

propriamente dita, a despeito de não haver uma unanimidade, nas 

palavras de Fernanda Rocha Lourenço Levy: 

 

Conflito é toda situação de incompatibilidade de desejos 

e objetivos, vivenciada por todos os seres humanos ao 

longo de sua existência, no âmbito intrapsíquico ou 

intrapessoal, que possui aspectos positivos e negativos e 

que, diante de um impasse, pode gerar a aceitação 

voluntária (renúncia, desistência) ou involuntária 

(imposição de força), parcial ou total do desejo do outro 

ou uma disputa que, se não bem conduzida, pode se 

transformar em um litígio.
41

  

 

Ocorre que, é preciso diferenciar conflito de termos 

que lhe são correlacionados tais como ―disputa‖ e ―competição‖, que 

apesar de serem muito próximos, possuem uma diferenciação muito 

pontual da qual se torna ainda mais expressiva no que diz respeito aos 

conflitos interpessoais. 

Disputa nada mais é do que a externalização de um 

conflito interpessoal, isto é, um conflito que fora comunicado ou 

manifestado, tratando-se de posturas antagonistas na qual cada um 

defende a sua posição se baseando nas ações ou mesmo omissões do 

outro conflitante.
42

 

                                                 
41 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto 

da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 37. 
42 Ibid., p. 36. 
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Quanto à competição, trata-se de uma fonte que pode 

vir a provocar um conflito, mesmo que isso não seja regra. É originada 

quando os envolvidos possuem o mesmo objetivo e para tal utilizam 

das armas a sua disposição para alcançá-lo, respeitando, é claro, seus 

limites morais e até mesmo de ânimo, o principal exemplo que pode ser 

retratado é o caso de dois concorrentes comerciais que vendem 

produtos similares, um acaba baseando suas ações nas do outro para 

que consiga se revelar como o melhor do mercado.
43

  

Também no que se refere a conflitos internacionais, o 

maior exemplo é o que se deu na Guerra Fria, em que a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos da 

América (EUA), embora não entrassem num embate bélico, queriam a 

todo custo demonstrar sua superioridade frente o outro em todas as 

áreas sociais, para que o seu sistema de governo e de mercado fosse 

entendido como o mais eficiente pelos demais países. 

Somente por essas correlações já se leva a crer que os 

conflitos não apresentam apenas um lado negativo, pois, não só se 

mostram como extremamente benéficos para a sociedade como também 

essenciais para o desenvolvimento da humanidade em todos os seus 

aspectos.  

Isso porque, mesmo ao se falar nos conflitos internos, 

a partir desses que os indivíduos ao superarem a si próprios, em suas 

dificuldades inerentes, tais como falta de tempo, dinheiro e 

oportunidades, com constantes conflitos entre poder e não poder, 

alguns conseguem superar suas limitações e trazer novos patamares 

para os demais, seja em relação a invenções, esportes e etc.
44

 

Sem falar no fato de que, quanto aos conflitos 

externos, onde o objetivo é superar outro grupo ou indivíduo, estes 

trouxeram os maiores avanços da sociedade, pois, por exemplo, a partir 

das guerras sejam elas bélicas ou mesmo de domínio de mercado, 

surgiram novos tratamentos e pesquisas médicas, métodos de persuasão 

e a grande maioria das tecnologias existentes para poupar o tempo das 

                                                 
43 Ibid., p. 36. 
44 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto 

da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 38. 
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pessoas, desde utensílios domésticos até meios de transporte cada vez 

mais velozes. 

Ademais, é a partir dos conflitos que se resolvem 

dualismos divergentes transformando-os numa unidade mais forte, 

ainda que por meio da aniquilação de uma das partes conflitantes, 

novamente como no caso da Guerra Fria em que o mundo inteiro era 

dividido por dois pólos: o capitalismo e o socialismo.  

Sendo que, com o término da guerra e a queda da 

URSS, o capitalismo não só ficou muito mais forte, quase se tornando a 

única economia de mercado existente, como também mais flexível, 

cada vez mais adaptável aos anseios sociais que se alteram ao decorrer 

do tempo, além de se apropriar de tudo que se mostrava eficiente no 

âmbito de seu antigo rival. 

Novamente nessa linha de pensamento, como aponta 

José Luis Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler em seu livro 

―Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição‖: 

Esta unidade originada no conflito e com propósitos de 

conflito se mantém inclusive depois do período de luta. 

Verdadeiramente, a importância do conflito consiste na 

articulação da unidade e da relação latente, tornando-se 

mais uma oportunidade para as unificações exigidas 

internamente, o que não se constituía como propósito. De 

fato, no interesse coletivo pelo conflito, há mais uma 

graduação. A saber, de acordo com o fato de a unificação 

com o propósito de conflito se referir ao ataque defesa ou 

apenas à defesa. Assim, o poder unificador do princípio 

do conflito não surge mais com força em nenhum outro 

caso do que quando produz uma socialização
45 

 temporal 

ou real em circunstancias de competição ou de realidade.
 

No entanto, não obstante a importância positiva do 

conflito enquanto meio de socialização e coesão interna, 

não se pode perder de vista a estreita relação entre 

conflito e poder e entre este último e os meios através dos 

quais se tem administrado as situações conflitivas. Sendo 

                                                 
45 É importante considerar que a palavra ―sociação‖ vem aqui utilizada tal como fez Simmel 

referindo ao conflito como uma forma de sociação enquanto meio de interação humana. 

(SIMMEL, Georg. Sociologia. São Paulo: Ática, 1983). 
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assim, as estruturas de poder social oferecem um cenário 

interessante à discussão dos conflitos sociais.
46

  

 

De acordo com a classificação dos objetos dos 

conflitos dada por Entelman em seu livro ―Teoría de conflitos: hacia 

um nuevo paradigma”, estes podem ser concretos, simbólicos ou 

transcendentes.
47

  

Concretos são os objetivos que são mais fáceis de 

serem identificados, pois, nenhum dos atores oculta seus reais anseios, 

sejam de adquirir um imóvel disputado ou mesmo de se tornar o 

presidente de uma empresa, ao passo que, os simbólicos são ocultados 

por meio de falsos objetivos concretos, onde, aqui, os conflitantes 

simulam visar algo para que o outro envolvido esteja desprotegido e 

seja pego de surpresa quando quem estava simulando agir, enquanto os 

transcendentes se confundem com os próprios valores dos envolvidos, 

valores estes que geralmente por estarem extremamente enraizados, são 

pouco mutáveis.
48

  

Entre os três, apesar do segundo não ser tão 

transparente, ao ser constatado seu real objetivo, com o trabalho correto 

pode ser pacificado, todavia, no que se refere ao objeto transcendente, 

esse sim por estar totalmente atrelado à própria essência dos 

envolvidos, dificilmente consegue ser resolvido por meio de um 

simples consenso dos conflitantes e, portanto, normalmente, para 

consecução de justiça, requer a adjudicação de uma decisão, seja ela 

estatal ou arbitral. Por exemplo, dificilmente um ambientalista 

flexibilizará seus princípios pela defesa do meio ambiente com 

princípios expansionistas de uma grande construtora.
49

 

Além de objetos, Entelman também retrata as fases 

do conflito que caracterizam a sua dinâmica de acordo com a 

intensidade das ações dos envolvidos.  Quando a intensidade das 

                                                 
46 MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 

alternativas à jurisdição!. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 55-56. 
47 ENTELMAN, Remo. F. apud LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a 

mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 44. 
48 LEVY, op. cit., p. 44. 
49 Ibid., p. 44. 
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condutas conflitivas aumenta, encontra-se na fase escalada que no 

âmbito pessoal normalmente é caracterizada pela agressividade dos 

conflitantes com troca de insultos e em extremos, até mesmo de 

violência física, no jurídico por meio de notificações, tentativas de 

embargos, dentre outras, sendo que, na esfera comercial é firmada por 

disputas de mercado por meio de baixa nos preços, marketing agressivo 

e etc.
50

 

A fase da escalada, estagnando com a gradativa 

diminuição das ações conflitivas, origina a fase do estancamento, 

período esse que se torna muito mais propício para um diálogo franco 

objetivando uma solução, pois, aqui, ambos já sofreram os resultados 

de suas ações combativas.
51

 

Por fim, no que diz respeito ao tratamento dos 

conflitos, a depender do desenrolar das situações, estes se desenvolvem 

e, portanto, geram consequências com maior ou menor intensidade nas 

áreas da saúde mental, estudos das relações do homem com o meio 

como a sociologia, filosofia, ciências políticas e principalmente na 

seara jurídica. Todavia, apesar de ser o enfoque principal do presente 

trabalho, há muito tempo já tem se mostrado não só incompleto como 

também ineficaz estudar o conflito apenas relacionado à suas 

repercussões no direito. 

Sendo assim, ao se objetivar um estudo completo e 

apto a solucionar conflitos, não se deve restringir a procura a uma 

solução apenas na legislação pátria ou em precedentes jurídicos, pois, 

se os conflitos geram consequências em diversas áreas humanas, todas 

essas áreas devem ser utilizadas em conjunto e de forma coordenada, 

na medida do possível, para que se encontrem os melhores resultados 

possíveis para não só resolver os problemas de forma momentânea, mas 

sim definitiva, possibilitando, portanto, um real acesso à justiça. 

 

 

                                                 
50 ENTELMAN, Remo. F. apud LEVY, op. cit., p. 46. 
51 Ibid., p. 67. 
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2. O ACESSO À JUSTIÇA 

 

Há décadas, ante a emersão de um conflito, a 

sociedade brasileira se acostumou a enxergar como única solução 

possível, a busca de ―justiça‖ no Poder Judiciário. Sendo que, com o 

tempo, esses termos foram se enraizando erroneamente como 

sinônimos. 

Erro este que é ainda mais reafirmado, caso não se 

faça uma interpretação programática da própria atual Carta Magna: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito;
52

 

 

Isso porque, tanto a doutrina como a jurisprudência, 

reconhece este inciso do artigo 5° como o princípio constitucional do 

acesso à justiça. No entanto, somente há pouco, vem se entendendo que 

esse dispositivo carece de uma interpretação muito mais abrangente do 

que simplesmente literal. 

Ao passo que, se faz necessário destacar o fato do 

―acesso à justiça‖ ser algo muito maior do que um mero ―acesso ao 

judiciário‖, pois, em diversas situações, o judiciário, até mesmo se 

mostra mais como um impasse a justiça do que uma palavra que lhe 

seja correlata. 

Antigamente, ao se falar em ―facilitação ao acesso à 

justiça‖ os debates geralmente se restringiam na aplicação da Lei 

                                                 
52 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 de nov. 

2016. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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1.060/50
53

 que permite a todos que não tem condições financeiras de 

arcar com os encargos processuais e honorários advocatícios, isto é, de 

se valer do Poder Judiciário, poderem requerer que lhes sejam 

concedidos os benefícios da justiça gratuita. 

Entendimento este que, somente foi ampliado a partir 

do desenvolvimento dos demais métodos de pacificação social, tais 

como os institutos da Mediação, Conciliação, Negociação e Arbitragem 

em território brasileiro, onde se pôde ter uma maior noção do alcance 

do real significado de ―acesso à justiça‖. 

Ademais, essa ampliação de horizontes, permitiu com 

que os operadores do direito começassem a enxergar o fato de que o 

judiciário, seja por estar sobrecarregado pela cultura do litígio 

enraizada na sociedade e, até mesmo pelo seu excesso de formalismo, 

perdera a sua finalidade, isto é, de ser um meio para a concretização do 

direito material e não um fim em si mesmo. 

Sendo assim, com tais avanços oriundos do sucesso 

demonstrado em outros países, começou a ficar claro para os juristas 

brasileiros que a então chamada ―cultura da sentença‖ que há tanto se 

firmara no país, deveria caminhar para uma ―cultura do judiciário como 

ultima ratio”.   

 

2.1. Sistema Multiportas 

 

Procedimento vem do latim, ―procedere” que 

significa método, sistema, maneira de agir, ou uma união de medidas 

para se atingir certa finalidade. 

Da mesma forma que os conflitos estão presentes 

desde os primórdios da vida em sociedade, como toda ação gera uma 

reação, sempre existiram maneiras de solucioná-los, mesmo que de 

forma aparente.  

                                                 
53 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.Lei 

n°1060, de 05 de fevereiro de 1950 . Brasília, DF, 1950. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1060.htm>. Acesso em: 08 nov. 2016. 
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O processo em si, seja civil, penal ou trabalhista, nada 

mais é do que um procedimento judicial, isto é, uma porta para a 

―justiça‖. No entanto, ante o fato de durante muito tempo ser o único 

caminho visto pela sociedade para se chegar a essa finalidade, essa 

porta se tornou pequena demais para alcançar a todos. 

Nesse sentido, José Delgado em sua matéria 

―Constitucionalidade da Mediação‖ presente no artigo ―Mediação: um 

projeto inovador‖: 

 

Não é somente para os advogados que o processo é um 

fenômeno de alta tortura; também o é para o juiz e para 

os assessores do juiz. O processo é uma representação 

material do sofrimento das partes em função da demora, 

do que ele contém e do que reflete, digo sempre que os 

processos tem olhos, ouvidos, esperanças e desgastes 

emocionais. Os conflitos ali presentes vivem a gritar não 

somente nas tardes dos nossos gabinetes, onde 

permanecem guardados em nossos armários, mas ecoam 

em nossos ouvidos, sonhos, madrugadas e no ambiente 

das nossas famílias do mesmo modo que ecoam no 

ambiente das famílias das partes e dos operadores do 

Direito. 

Esta alta tortura do processo constitui para nós 

dificuldades imensas, antes de sermos juízes ou 

advogados, somos cidadãos. Temos o espírito da 

solidariedade com o cidadão-irmão que está passando 

pelo sofrimento, especialmente quando este nos é 

entregue e sentimo-nos incapacitados de oferecer 

imediatamente a solução desejada, posta pelo 

ordenamento jurídico, mas impossibilitada pelo volume 

de serviços e pela burocracia implantada pelas leis que 

regram nosso processo.
54 

 

Portanto, aos poucos, diante dessa crise do judiciário, 

foi se fomentando o uso dos demais métodos de acesso à justiça, 

                                                 
54 DELGADO, José. Constitucionalidade da mediação. In: DELGADO, José et al. Mediação: 

um projeto inovador. Brasília: Centro de Estudos Judiciários, 2003. (Série Cadernos do CEJ, v. 

22). p. 15. 
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começando pela promulgação da Lei 9.307/1996
55

 que regula o 

instituto da arbitragem, tendo uma natureza muito similar ao judiciário, 

pois, as partes trazem a um terceiro o seu conflito para que este decida 

qual rumo devem tomar. Divergindo somente quanto aos conflitantes 

terem uma autonomia muito maior ao poderem escolher quem irá 

dirimir a questão, bem como todo o procedimento que será seguido. 

Assim, ao se mostrar mais uma porta de acesso à 

justiça, outras ainda menos ortodoxas foram surgindo no país, como o 

uso da Conciliação (que apesar de estar inserida no corpo do antigo 

Código de Processo Civil de 1973
56

 era quase que totalmente deixada 

de lado), Mediação e Negociação. Sendo distintas do poder judiciário e 

da arbitragem pelo fato de que, enquanto estas são sistemas 

heterocompositivos de resolução de conflitos, aquelas são sistemas 

autocompositivos. 

Entende-se por autocomposição, pois, nesse meio os 

envolvidos procuram solucionar suas divergências por si próprios, de 

forma consensual, sem qualquer tipo de imposição do terceiro 

envolvido, ao contrário da heterocomposição. 

Como bem expõe Francisco José Cahali em seu livro 

―Curso de Arbitragem, Mediação e Conciliação‖: 

 

O terceiro quando aqui comparece, funciona como um 

intermediário ou facilitador da aproximação e 

comunicação entre as partes, instigando a reflexão de 

cada qual sobre o conflito, sua origem e repercussões, 

para que estas, voluntariamente, cheguem a um consenso 

ou reequilíbrio da relação.
57

 

 

                                                 
55 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, DF, 1996. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm>. Acesso em: 09 nov. 2016. 
56 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 1973. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 11 nov. 

2016. 
57 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 2. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 

2012. p. 38. 
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Então, hoje em dia, finalmente, pode-se dizer que o 

país, mesmo que ainda tenha um longo caminho pela frente, já 

apresenta um sistema de multiportas para permitir o acesso à justiça, 

valendo-se do método adequado para resolução de conflitos a cada caso 

concreto, com suas devidas particularidades que não poderiam ser 

atendidas por um único procedimento rígido e burocrático.  

 

 

2.2. Sistema Adversarial x Sistema Cooperativo 

 

Essa ―abertura de portas para a justiça‖ permitiu com 

que o direito brasileiro vencesse a mera polarização entre ―vencedor‖ e 

―perdedor‖ que o procedimento estatal havia cristalizado no país. 

Sendo que, com a promulgação do atual Código de 

Processo Civil
58

, a própria jurisdição estatal busca um procedimento 

muito mais flexível e apto a trazer as soluções mais benéficas possíveis 

para ambos litigantes, tentando de todas as formas, fazer com que os 

envolvidos, ao invés de serem meros adversários com interesses 

contrapostos, cooperem para chegar a uma solução plausível a todos. 

E, para tanto, a proposta do novo diploma, ao 

contrário do anterior, é de se valer do formalismo, tão somente aonde 

ele se mostrar necessário. 

Nesse sentido, de acordo com José Roberto dos 

Santos Bedaque:  

 

A absoluta ausência de requisitos legais quanto ao modo 

de ser do ato processual e do próprio procedimento leva à 

desordem e se apresenta como obstáculo ao escopo do 

processo. Por outro lado o formalismo cego e desmedido 

                                                 
58 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2002. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 

nov.. 2016 
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acaba levando às mesmas consequências, pois impede o 

desenvolvimento normal da atividade jurisdicional.
59

 

 

Proposta essa que é demonstrada, não só pela ampla 

recepção dos demais métodos de pacificação de conflitos em seu bojo, 

mas, também, pela criação de um procedimento simbiótico entre tais 

métodos e o seu próprio sistema, chamado de ―negócio jurídico 

processual‖. 

Previsto no Livro IV que trata Dos Atos Processuais, 

o artigo 190 do Novo Código de Processo Civil prevê que, versando o 

processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às 

partes plenamente capazes estipularem mudanças no procedimento para 

ajustá-lo às especificidades da causa e convencionarem sobre os seus 

ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 

processo.
60

 

Novamente nas palavras de José Roberto dos Santos 

Bedaque: 

 

Trata-se da concepção de um modelo procedimental 

flexível, passível de adaptação às circunstâncias 

apresentadas pela relação substancial. Não se admite mais 

o procedimento único, rígido, sem possibilidade de 

adequação às exigências do caso concreto. Muitas vezes a 

maior ou menor complexidade do litígio exige que sejam 

tomadas providências diferentes, a fim de se obter o 

resultado do processo. 
61

 

 

Os negócios processuais permitem uma visão mais 

democrática do processo como campo de diálogo aberto e máxima 

comunhão das partes, oxigenando, portanto, o procedimento. Assim, 

                                                 
59 BEDAQUE. José Roberto dos Santos. Nulidade Processual e Instrumentalidade do Processo. 

In: Revista de Processo, Ano 15. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 94. 
60 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2002. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 

nov.. 2016 
61 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. Influência do Direito Material 

Sobre o Processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 74. 
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podem ser estabelecidos pelas partes antes ou durante o processo, 

deveres, sanções, ampliações e reduções de prazos processuais, 

dispensa de assistentes técnicos, execução provisória, dentre outros. 

Vislumbra-se, portanto, a primazia da vontade 

atuando no campo processual, regulando o pioneirismo da nova 

legislação processual civil e o ajuste aos valores democráticos em 

consonância com os novos tempos, o que leva a crer que os benefícios 

não serão apenas jurídicos, mas também sociais, tornando o processo 

um campo de diálogo efetivo dos conflitos para se permear o acesso à 

justiça.  

Sendo assim, apesar de o percurso a ser galgado ainda 

ser grande, pode-se dizer que a sociedade brasileira já deu um enorme 

passo em direção ao real alcance de um digno acesso à justiça por meio 

de uma efetiva condução do conflito, a depender do caso concreto que, 

conforme foi exposto ao longo de todo o trabalho, é algo muito mais 

abrangente do que um mero acesso ao poder judiciário. 

                 

Conclusão 

 

O presente trabalho se propôs a analisar a Teoria do 

Conflito com todas as suas nuances intrínsecas, demonstrando tudo que 

pode ser extraído de bom das contendas, desde avanços decorrentes das 

disputas que nada mais são que formas de externalização destas, até 

mesmo quanto ao que pode ser evitado com o uso do procedimento 

correto objetivando uma pacificação. 

A partir de um estudo aprofundado dessa natureza do 

conflito que é algo inerente a todo e qualquer tipo de interação humana 

e que, apesar de muitas vezes parecer somente trazer malefícios, ao 

decorrer da história, tem se mostrado como a força motriz de toda a 

evolução da sociedade em todos os seus ramos de atuação, haja vista 

que, quando bem conduzido, o conflito sempre gera superação. 

Logo, fica evidenciado que, ante o surgimento de uma 

contenda, quando esta é bem direcionada, respeitando as suas 

particularidades que anseiam por determinado procedimento específico 
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de resolução, seja baseado na autocomposição ou na heterocomposição, 

tudo que importa aqui é um efetivo acesso à justiça. 

Sendo assim, mediante uma análise franca do sucesso 

demonstrado do uso consciente do procedimento correto para cada tipo 

de conflito, conforme fora delineado, tais resultados ainda podem 

atingir um número muito maior de pessoas, desde que, se propague a 

imensa gama de possibilidades de procedimentos e que, portanto, 

diante do surgimento de conflitos, se cultive uma mudança da então 

chamada ―cultura da sentença‖ para uma ―cultura multiprocedimental‖ 

que consiga alcançar a amplitude do termo ―acesso à justiça‖. 

Por fim, o real intuito do presente estudo foi de 

demonstrar que ao se enxergar um único procedimento para se ―fazer 

justiça‖, ao invés deste cumprir com a sua real finalidade de ser um 

caminho para se chegar ao direito material, será apenas um obstáculo 

para tal que só poderá ser transpassado mediante um sensato diálogo 

entre todos os procedimentos de pacificação social para que, dessa 

forma, se traga efetividade para qualquer meio a ser escolhido, seja em 

quaisquer conflitos que possam surgir.  
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade 

analisar o princípio da cooperação processual, uma 

das inovações trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil. Este princípio é o norteador do 

novo modelo de organização do processo civil 

brasileiro: o processo cooperativo. 

Palavras chave: Processo Civil – Organização 

Processual – Princípio da cooperação processual – 

Dever de Cooperação 

Sumário: Introdução – 1. Considerações gerais 

sobre os ―princípios jurídicos‖ – 2. As bases para 

o princípio da cooperação processual – 3. O 

princípio da cooperação processual: inovação na 

organização do processo – 4. Novo modelo de 

organização: processo cooperativo – Conclusão – 

Referências. 

 

Introdução 

 

Já não é mais novidade a situação caótica em que se 

encontra o Poder Judiciário brasileiro. Seja entre os operadores do 

direito ou entre a população leiga, é notória a superlotação de processos 

aguardando uma decisão. Tal fato acaba gerando o descontentamento 
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da população, principalmente em relação à falta de celeridade, 

efetividade e às vezes até seriedade na condução destes processos.  

Qual é o verdadeiro causador de tantos problemas? É 

difícil apontar com firmeza o que/quem está por trás de toda a situação. 

Nada obstante, diante da dimensão dos ―estragos‖, é bem provável que 

exista não só um, mas vários causadores. 

Nestes tempos, não basta apenas buscar/apontar os 

culpados. Devemos buscar aperfeiçoar o processo, com o intuito de que 

a prestação jurisdicional seja entregue ao jurisdicionado o mais rápido e 

da melhor forma possível, aliando a celeridade à efetividade. Tudo isto, 

é claro, sem desrespeitar as garantias mínimas do devido processo 

legal.  

É neste cenário que, com o advento do Novo Código 

de Processo Civil, surge o princípio da cooperação processual como 

norteador do processo civil brasileiro, modificando toda a forma de 

condução processual afeta ao Código velho.  

Há, então, uma aparente otimização do processo, 

visando reverter o quadro pessimista do judiciário citado acima. Até 

muito mais do que isso, principalmente renovar a esperança e a fé da 

população na existência de um processo justo e efetivo. 

Disto tudo, podemos notar a extrema relevância deste 

tema, sobretudo porque o princípio aqui estudado impõe um novo 

modelo de organização processual que, por sua vez, afeta diretamente a 

entrega da prestação jurisdicional. 

 

1. Considerações gerais sobre os “princípios jurídicos” 

 

Para entender porque o que parece ser um ―simples‖ 

princípio pode trazer tantas modificações, devemos tecer algumas 

considerações gerais sobre este gênero normativo.  

Começando pela natureza jurídica, os princípios 

podem ser classificados como um tipo especial de norma, denominada 

―normas-princípios‖.  
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A respeito desta classificação, podemos apontar que a 

principal diferença entre as ―normas-princípios‖ e as demais, que são 

apenas regras, denominadas ―normas-regras‖, encontra-se no campo de 

aplicação de cada um destes dois tipos normativos. Enquanto as 

primeiras têm aplicação ilimitada em todo sistema jurídico, como se 

fossem verdadeiras normas gerais (ou pressupostos/preceitos - como se 

analisará mais adiante) de observância obrigatória, incidindo sobre 

todas as demais espécies normativas que venham a integrar o 

ordenamento jurídico, as outras apresentam um campo muito mais 

restrito de aplicação, incidindo apenas nas situações em que couberem 

e ficando inerte nas demais – o que pode ser traduzido como ―hipóteses 

de incidência‖ (subsunção do fato à regra). 

Karl Larenz
63

 afirma que os princípios não são regras 

devido ao fato de ―lhes faltar o caráter formal de proposições jurídicas, 

representado pela conexão entre um suporte fático e uma consequência 

jurídica‖. Nesse sentido, os princípios apenas indicam a direção que 

deve seguir o processo de regulação. Complementando ainda mais o 

raciocínio, Karl Larenz
64

 diz que os princípios são ―um primeiro passo 

para a obtenção da regra‖. 

Quanto ao seu conceito, os princípios podem ser 

definidos como uma das bases fundamentais de todo o sistema jurídico. 

Isto porque, os ―princípios‖ funcionam como as verdadeiras 

engrenagens que ―unem‖ todas as leis e as colocam para trabalhar como 

parte integrante de todo um ordenamento jurídico. Essa função de ―elo‖ 

jurídico talvez seja a principal forma intelectual de sistematização de 

todas as leis que são produzidas em nosso país. 

 Estas leis, produzidas tanto em âmbito municipal, 

estadual ou federal, são regras independentes mas que, apesar disso, 

estão coligadas por outro elemento - que é comum a todas elas: os 

princípios (lembrando aqui a natureza de norma geral). Este papel é 

destacado também na obra escrita por Luiz Rodrigues Wambier e 
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Eduardo Talamini
65

, na qual destacam que ―Princípios, em geral, são 

normas que imprimem coerência e ordem a um conjunto de elementos, 

sistematizando-o. Segundo a doutrina, são normas ―fundantes‖ do 

sistema jurídico. São os princípios que, a rigor, fazem com que exista 

um sistema.‖ 

Sem destoar, os princípios também podem ser 

definidos como os preceitos fundamentais que devem ser observados 

para a formação de todo um conjunto harmônico chamado ordenamento 

jurídico. Ou seja, são as ―bases‖ ou ―fundamentos‖ deste conjunto 

jurídico, um ponto de partida comum a todas as normas. 

Percebe-se que, por qualquer ângulo que se analise, 

os princípios são uma norma fundamental e de caráter geral, em 

consonância também com a natureza jurídica que já foi analisada, que 

molda o sistema processual como um todo, tendo como produto final 

um sistema jurídico consolidado e interativo. 

Para concretizar a teoria apresentada, podemos nos 

atentar para o artigo 1º do Novo Código de Processo Civil. Ao se referir 

às ―normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República‖ 

o legislador fez uma referência clara especialmente aos princípios que 

regem o ordenamento jurídico. Além disso, logo em seu primeiro 

artigo, o legislador fez questão de deixar explícito que este Código 

possui e respeita o elemento em comum de todas as normas e, mais 

ainda, que o Código está em harmonia com todo o ordenamento 

jurídico do qual pertence.  

Ora, se os princípios são as normas fundantes do 

sistema jurídico e, além disso, lhe conferem harmonia, podemos 

entender, por raciocínio lógico, que de certa forma também funcionam 

como balizas para a construção de novas normas – englobando-se aqui 

tanto as ―normas-princípios‖ como as ―normas-regras‖. 

 Desta forma, pode-se entender que os princípios 

também são verdadeiras margens a serem observadas na criação de 

qualquer norma que venha a integrar o ordenamento. Certamente 

qualquer outro elemento normativo que venha a integrar o mesmo 
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10 ed., São Paulo: RT, 2008, p. 80 
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sistema, mesmo que hipoteticamente – pensando-se aqui no processo 

legislativo - também deve respeitá-los. 

Tamanha é a importância dos princípios que devem 

servir de molduras, a serem observadas na construção de todo o sistema 

jurídico que instituirá o instrumento pelo qual o Estado irá entregar a 

prestação jurisdicional. 

Feitas as considerações iniciais e as explicações 

necessárias, é com este tipo especial de norma, tão importante e 

fundamental para a formação de um sistema jurídico, que vamos lidar 

no presente trabalho. 

 

2. As bases para o princípio da cooperação processual 

 

A cooperação processual é classificada como um 

princípio ―derivado‖. Tem como fundamento outros três princípios: 

contraditório e ampla defesa, boa-fé processual e devido processo legal. 

Estas são as bases que sustentam o nascimento deste novo princípio e, 

por consequência, todo o sistema da cooperação processual. 

O princípio do devido processo legal está explícito no 

art. 5º, LIV da Constituição Federal. Trata-se de uma garantia 

individual, conferida a todos os cidadãos, e que, ao ser analisada 

profundamente, serve como uma verdadeira legitimação para a 

prestação jurisdicional, ou seja, uma garantia contra a abusividade de 

poder. Em suma, é a consolidação do direito que todos têm de se 

submeter a um processo que seja leal, justo e adequado, sobretudo 

quando o que está em jogo é a liberdade ou os bens do indivíduo. 

O termo ―processo‖ aqui empregado não se refere 

apenas às leis processuais e suas formalidades no trâmite das causas em 

juízo, na verdade estamos nos referindo a este termo em seu sentido 

mais amplo, abrangendo todo o conjunto de garantias constitucionais 

que asseguram às partes o direito de manifestação e defesa, 

indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. 

O devido processo legal pode ser considerado como a 

consolidação de todas as normas atinentes ao processo, inclusive os 
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demais princípios que tratam da matéria, tais como o princípio juiz 

natural (art. 5º, XXXVII da Constituição Federal) e o princípio da 

garantia de fundamentação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX da 

Constituição Federal). 

Sobre este conceito de consolidação, Nelson Nery 

Júnior
66

 afirma que ―O princípio fundamental do processo civil, que 

entendemos como a base sobre a qual todos os outros se sustentam, é o 

devido processo legal, expressão oriunda da inglesa due process of 

law‖. 

Já o princípio do contraditório e ampla defesa 

também está explícito no art. 5º, LV da Constituição Federal. Este 

princípio está intimamente ligado à ideia do tratamento igualitário entre 

as partes durante o processo.  

Assim, o contraditório e ampla defesa pode ser 

traduzido como a necessidade de ouvir a parte contrária sobre as 

alegações a ela imputadas e vice-versa, podendo as partes exercerem, 

desta forma, o seu direito de defesa e de manifestação durante todo o 

processo.  

Mas não devemos nos limitar em apenas ouvir as 

partes em audiência. O alcance deste princípio é muito maior. As partes 

devem ser ouvidas durante todo o processo, impedindo o juiz de deixar 

de apreciar suas razões ao proferir qualquer decisão, e ainda devem ter 

a oportunidade de produzir prova em contrário, caso queiram. 

Sendo assim, quando observado o princípio do 

contraditório e ampla defesa (nos processos judiciais, administrativos, 

etc.), em especial pelo próprio julgador, considerando os direitos 

citados acima que impõem certa conduta ao magistrado, haverá 

certamente um tratamento igualitário entre as partes. 

Por fim, a última peça que compõe a base para o 

princípio da cooperação processual também é um princípio que está 

explícito na legislação pátria. Trata-se do princípio da boa-fé 

processual, explícito no art. 5º do Novo Código de Processo Civil. 
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O princípio da boa-fé processual é uma norma que 

impõe uma determinada conduta a todos os sujeitos processuais. Neste 

sentido, o princípio em comento refere-se à boa-fé objetiva, excluindo-

se a boa-fé subjetiva. Há uma clara distinção entre as duas formas de se 

considerar a boa-fé, sendo que a boa-fé subjetiva trata apenas da esfera 

psicológica do ser humano, seus pensamentos, seu conhecimento do 

―bem‖ e do ―mal‖, suas intenções; já a boa-fé objetiva é a 

exteriorização de tais pensamentos, é a transformação do psicológico 

abstrato em uma conduta do ser humano, em um comportamento ou 

uma ação. 

Levando em conta a forma objetiva da boa-fé, o 

princípio da boa-fé processual trata, em sua essência, de um tipo de 

comportamento que deve ser seguido por todas as partes (autor, réu, 

juiz, terceiro, etc.) durante a condução do processo. Preza-se pela 

formação de um processo leal justo, que pode ser alcançado desde que 

as partes adotem um comportamento adequado. 

Diante disto tudo, o princípio ―cria‖ diversos deveres 

jurídicos de conduta, necessários para o alcance do comportamento 

adequado, tais como a confiança, transparência, solidariedade, lealdade 

e até mesmo a cooperação.  

 

3. O princípio da cooperação processual: inovação na organização 

do processo 

 

Quando falamos em princípio da cooperação 

processual, por óbvio estamos nos referindo a um normativo que tem 

aplicação específica no sistema do processo (este, por sua vez, pode ser 

compreendido como o instrumento utilizado para entrega da prestação 

jurisdicional). Sendo assim, para aplicação deste princípio, devemos 

saber quando há, de fato, a origem deste processo, sobre o qual incidirá 

o princípio da cooperação processual. 

Pois bem, o Poder Judiciário se mantém inerte até que 

seja provocado, não podendo o juiz, por seu livre arbítrio, iniciar uma 



56 

demanda de ofício - o que evita o comprometimento da imparcialidade 

do magistrado (princípio da inércia ou demanda).  

A partir disso, o principal ponto que devemos 

enfrentar a seguir é a organização do processo após a provocação, pela 

parte, do Poder Judiciário. Neste estudo, é necessário definir quem irá 

conduzir o processo, quais os deveres, poderes e faculdades de cada 

sujeito dentro do processo, etc. O que iremos analisar é sobre como 

será a ―divisão‖ do trabalho entre os sujeitos processuais (partes e o 

órgão judicial), tema importantíssimo do direito processual. 

Em uma concepção mais técnica, esta divisão é 

nomeada de ―formalismo processual‖, que conforme Álvaro de 

Oliveira
67

 corresponde à ―delimitação dos poderes, faculdades e 

deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, 

ordenação do procedimento e organização do processo‖. 

Fato é que existem diversos modelos de organização 

processual. Nada obstante, podemos identificar dois modelos mais 

tradicionais, que são fundamentados em dois princípios: princípio 

dispositivo e no princípio inquisitivo. Ambos com excesso de 

protagonismo, ora das partes, ora do juiz. 

É importante analisarmos ambos os modelos porque 

só então, ficará clara a mudança radical do processo cooperativo.  

De início, devemos ter em mente quais são os sujeitos 

principais do processo: partes e juiz. De um lado, as partes representam 

a livre iniciativa, o direito privado e o interesse particular e, por outro 

lado, o juiz representa o Poder Estatal, a indisponibilidade de direitos e 

o interesse público. Toda a teoria da organização processual é 

relacionada a estes sujeitos e na forma como eles se relacionam para a 

formação e condução do processo.  

Começaremos pelo modelo adversarial, em que 

prepondera o princípio dispositivo. Este princípio reflete a essência da 

autonomia da vontade, sendo caracterizado pela aferição da maioria, se 

não todos, os poderes de condução processual às partes. Ou seja, 
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qualquer iniciativa processual, tanto para formação, condução do 

processo ou produção de provas será de encargo das próprias partes. 

Uma amostra desta atribuição pode ser encontrada 

justamente na propositura da ação, em que ocorre a delimitação do 

objeto da lide pelas partes. A demanda é proposta pela parte sem que o 

juiz possa intervir (princípio da inércia ou princípio da demanda, 

conforme já citado acima), ou seja, o particular apresenta ao Poder 

Judiciário apenas o que acha de sua conveniência. Além disso, o juiz 

não pode decidir além, abaixo ou fora do pedido (princípio da 

congruência). 

Isto porque, para compreender o princípio dispositivo, 

deve-se partir do pressuposto de que o direito material apresentado ao 

juiz é um direito disponível, ou seja, de interesse privado, por isso as 

partes são livres para dispor do processo, podendo renunciar, desistir, 

transacionar, apresentar defesa ou até mesmo recorrer da decisão do 

magistrado, uma vez que a única que pode ser prejudicada é a própria 

parte. 

Considerando ainda o caráter de litigiosidade do 

processo judicial, ou até mesmo pelo conflito de interesses, podemos 

concluir que nesta dinâmica processual há um certo duelo entre as 

partes, no qual o juiz não pode tomar parte, se pronunciando apenas na 

ocasião da sentença. Ressaltamos este raciocínio fundamental com o 

entendimento de Fredie Didier Júnior
68

 ao dizer que ―em suma, o 

modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, 

desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de 

um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja função principal é 

decidir o caso.‖ 

O juiz, neste caso, figura na relação processual apenas 

como um mero espectador durante o desenrolar do processo, apenas 

decidindo quem é o vencedor da lide ao final.  

Por fim, a relação das partes com o juiz é sempre a 

matriz das teorias de organização processual, sendo que, neste caso, 

praticamente não existe esta interação. É certo, porém, que as normas 
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de ordem pública não deixarão de serem aplicadas, mas serão apenas 

no que concerne ao suficiente para decidir acerca do objeto da lide, sem 

alterá-lo ou modificá-lo. 

Posto isto, podemos passar a analisar o modelo 

inquisitorial, no qual prepondera o princípio inquisitivo, que é 

totalmente o oposto do que já foi visto, conforme já havíamos 

esclarecido anteriormente. Neste modelo de organização processual, o 

juiz é o principal protagonista, sendo atribuídos a ele todos os poderes 

de condução processual, tanto na iniciação do processo quanto no seu 

desenvolvimento e produção de provas.  

Neste contexto, Humberto Theodoro Júnior
69

 registra 

que o princípio inquisitivo é caracterizado ―...pela liberdade de 

iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual 

como no seu desenvolvimento‖. 

O princípio inquisitivo tem em sua essência que o juiz 

deve usar todos os seus poderes processuais para descobrir a verdade 

real, independentemente da iniciativa ou da colaboração das partes, 

porque a justiça é, acima de tudo, um interesse público que está acima 

da vontade das partes.  

Deste modo, as partes passam a ser o sujeito passivo 

na relação processual, participando de um processo cujo ―dono‖ é o 

juiz, cabendo somente a ele formar, conduzir e decidir acerca do objeto 

da lide. Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco
70

 asseveram que ―No processo inquisitivo, 

onde as funções de acusar, defender e julgar encontram-se enfeixadas 

em um único órgão, é o juiz que inicia de ofício o processo, que recolhe 

as provas e que, a final, profere a decisão.‖ 

Por fim, podemos dizer que o princípio inquisitivo 

está mais ligado a um direito indisponível, um direito de interesse 

público. Por isso, a formação e a condução do processo está toda 

atribuída a um órgão do Poder Judiciário e não aos particulares.  
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Com a modernização do direito processual, surge uma 

vontade – ou necessidade - de tornar o processo mais comparticipativo 

possível, com menos protagonismos. É a partir daí que surge novo 

modelo de organização processual, fundamentado no princípio da 

cooperação processual.  

O modelo cooperativo, no direito brasileiro, é uma 

inovação do Novo Código de Processo Civil, que traz o princípio da 

cooperação processual insculpido em seu art. 6º, o qual transcrevemos a 

seguir: 

 

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. 

 

Diferente dos modelos processuais estudados acima, 

o modelo cooperativo, pautado no princípio da cooperação processual, 

tem como objetivo organizar o trabalho processual de maneira 

igualitária, ou ao menos equilibrada.  

Neste âmbito, convém invocarmos a lição de Nelson 

Nery Júnior
71

: 

 

O Novo Código de Processo Civil traz insculpido a 

cooperação como princípio processual. E não se trata 

de colaboração no sentido de fornecer informações ou 

simplesmente não atuar com má-fé: todos os juízes, 

demais operadores do direito, auxiliares da justiça e 

partes devem estar atentos para efetivamente atuarem 

de forma colaborativa uns com os outros, para que o 

processo alcance seu objetivo. 

 

O princípio da cooperação processual impõe uma 

condução processual de esforço mútuo, não só apenas das partes ou 
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apenas do juiz. Como disserta Dierle José Coelho Nunes
72

 ―a 

comunidade de trabalho deve ser revista em perspectiva policêntrica e 

coparticipativa, afastando qualquer protagonismo e se estruturando a 

partir do modelo constitucional de processo‖. 

Podemos ver que o processo cooperativo inova muito. 

Não só os sujeitos processuais principais (juiz e partes) devem 

cooperar. Todos os sujeitos processuais devem cooperar: partes, juiz, 

perito, intérprete... Ou seja, até mesmo os auxiliares da justiça, 

elencados no art. 149 do Novo Código de Processo Civil e definidos 

por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e 

Cândido Rangel Dinamarco
73

 como ―...todas aquelas pessoas que de 

alguma forma participam da movimentação do processo, sob a 

autoridade do juiz, colaborando com este para tornar possível a 

prestação jurisdicional‖ fazem parte do processo cooperativo e, 

portanto, devem respeitá-lo seguindo todos os seus deveres, conforme 

estudaremos mais adiante. 

Contudo, é necessário ter muita atenção. A 

cooperação processual não é absoluta. Por óbvio, uma parte não quer e 

também não deve (no sentido de obrigação) cooperar com a outra parte. 

Por trás de toda a teoria ainda existe um litígio/duelo. 

É fácil de notar a criação, por meio do princípio da 

cooperação processual, de um modelo de organização processual justo 

e equilibrado, refletindo uma verdadeira comunidade de trabalho que 

tem como principal objetivo a atuação em conjunto de todos os sujeitos 

do processo na busca de uma decisão de mérito justa e efetiva. É disso 

que, em resumo, trata a cooperação processual. 

Para corroborar esta exposição, citamos o pensamento 

de Daniel Mitidiero
74

, para quem: 
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A colaboração é um modelo que visa a organizar o 

papel das partes e do juiz na conformação do 

processo, estruturando-o como uma verdadeira 

comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft), em 

que se privilegia o trabalho processual em conjunto 

do juiz e das partes (prozessualen Zusammenarbeit). 

Em outras palavras: visa a dar feição ao formalismo 

do processo, dividindo de forma equilibrada o 

trabalho entre todos os seus participantes. 

 

Apenas para fins didáticos, podemos comparar a 

comunidade de trabalho formada pelo processo cooperativo com a 

nossa própria sociedade, em que todos os cidadãos cooperam visando à 

obtenção de um proveito mútuo. Mais importante ainda, isto mostra 

que temos um modelo de processo civil que reflete o regime 

democrático do país em que vivemos.  

Citamos novamente Daniel Mitidiero
75

: 

 

Trata-se de modelo que se estrutura a partir de 

pressupostos culturais que podem ser enfocados 

sob o ângulo social, lógico e ético. Do ponto de 

vista social, o Estado Constitucional de modo 

nenhum pode ser confundido com o Estado-

Inimigo. Nessa quadra, assim como a sociedade 

pode ser compreendida como um empreendimento 

de cooperação entre seus membros visando à 

obtenção de proveito mútuo, também o Estado 

deixa de ter um papel de pura abstenção e passa a 

ter que prestar positivamente para cumprir com os 

seus deveres constitucionais. Não por acaso, no 

que tange especificamente ao processo, o direito 

ao processo justo não pode ser entendido senão 

como um direito à organização de um processo 

justo. 
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Toda esta teoria é baseada e têm suas raízes nos três 

princípios analisados no início deste artigo. 

É claro que o devido processo legal constitui das 

bases do modelo cooperativo, pois este princípio é a garantia que todo 

cidadão têm de se submeter a um processo que seja leal, justo e 

adequado, resguardando-se de qualquer tipo de arbitrariedade por parte 

do Estado. Representa, dessa forma, uma síntese de todos os demais 

princípios atinentes ao processo.  

Qualquer modelo de organização processual que não 

esteja em conformidade com o princípio do devido processo legal – e 

consequentemente com os demais princípios processuais - não poderia 

ser integrado ao nosso ordenamento jurídico.  

O princípio do contraditório e ampla defesa é uma das 

bases mais fundamentais da cooperação processual, principalmente 

pela ampliação no diálogo entre as partes criado pelo modelo 

cooperativo.  

Discorremos acima que o contraditório e ampla 

defesa significam a necessidade de ouvir a parte contrária sobre as 

alegações a ela imputadas e vice-versa, podendo as partes exercerem, 

portanto, o seu direito de defesa e de manifestação durante todo o 

processo. Significa dizer que dentro do processo deve haver diálogo 

entre as partes, envolvendo principalmente o órgão julgador. 

O diálogo processual, no modelo cooperativo, é 

aumentado e estimulado ao máximo, pois serve como um importante 

instrumento para a busca da verdade real e, em consequência, de uma 

decisão de mérito justa e efetiva, em conformidade com a realidade dos 

fatos e as peculiaridades do caso. 

É importantíssimo que o juiz seja participativo neste 

diálogo, principalmente com as partes, deixando de ser um mero 

espectador para trabalhar em conjunto com os demais sujeitos 

processuais (criando a comunidade de trabalho).  

Assim, haverá uma modificação do sentido do 

princípio do contraditório e ampla defesa, que passa a atuar neste 

modelo não só com o intuito de tratar as partes igualmente - ou só 

como uma mera formalidade do processo – mas sim, como uma 
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ferramenta essencial para obtenção de uma decisão judicial justa e 

efetiva. Neste sentido, Fredie Didier Júnior
76

 afirma que: 

 

Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento 

do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão 

jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, 

e não mais como um mero espectador do duelo das 

partes. O contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e 

não apenas como uma regra formal que deve ser 

observada para que a decisão seja válida. 

 

Destaca-se, nesse ponto, a valorização do 

contraditório como instrumento indispensável ao aprimoramento, ou, 

como escrito no dispositivo legal, na busca de uma decisão de mérito 

justa e efetiva, não apenas como uma regra formal respeitada pelos 

magistrados apenas para evitar eventuais nulidades.  

É evidente que a grande diferença entre os outros 

modelos e o modelo cooperativo está justamente na intensidade do 

diálogo entre os sujeitos processuais. Enquanto nos modelos 

tradicionais o diálogo entre os sujeitos processuais é quase nulo, ou 

talvez totalmente nulo, o modelo cooperativo pressupõe uma interação 

intensa, não só com entre juiz e partes, mas sim entre todos que 

participam do processo. Enfim, cooperar é essencialmente dialogar! 

Acrescentamos a tudo isso o princípio da boa-fé 

processual, que constitui o último, mas não menos importante pilar de 

sustentação do modelo cooperativo.  

Já analisamos acima que o princípio da boa-fé 

processual (objetiva) refere-se a um tipo de comportamento que deve 

ser seguido por todas as partes. É um dever de conduta, uma norma 

padrão, que deve ser seguida por todos que integrarem a relação 

processual.  

É imprescindível que os sujeitos processuais tenham 

uma conduta adequada, de acordo com a boa-fé processual, pois só 
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deste modo haverá um diálogo justo e efetivo, inerente ao modelo 

cooperativo. Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre 

Melo Franco e Flávio Quinaud Pedron
77

 pontuam que: 

 

Tal princípio no campo processual tem como 

destinatários todos os sujeitos processuais e não 

somente as partes, alcançando juízes e tribunais. 

Ele se torna uma das grandes premissas do 

processo cooperativo/participativo encampado 

pelo novo CPC, de modo a estabelecer diálogo 

transparente e eficiente entre os sujeitos 

processuais, com assunção plena de 

responsabilidades, mas vedando o comportamento 

que infrinja as finalidades da atividade processual. 

 

Destarte, o modelo cooperativo é estruturado por 

meio de diversos deveres jurídicos de conduta, necessários para a 

condução de um processo justo. Tais deveres, que passaremos a estudar 

a seguir, são devidos (leia-se obrigatórios) para todos que participam do 

processo.  

O primeiro deles é o dever de esclarecimento, 

destinado ao juízo, juiz ou ao tribunal que estiver julgando o processo. 

Consiste basicamente no dever do juiz de esclarecer para as partes, 

sempre que for necessário e possível, sobre as dúvidas que se formem 

sobre as alegações, pedidos ou posições em juízo.  

A finalidade desse dever é, por um lado, prestar 

assistência às partes para que elas possam entender com a maior 

claridade possível qual é o entendimento do juiz acerca dos atos que 

foram praticados e, por outro lado, evitar que qualquer decisão seja 

tomada precipitadamente e em desacordo com a verdade real, tornando 

o processo injusto.  

Assim, se o juiz pretende, por exemplo, indeferir a 

petição inicial, em face da obscuridade do pedido ou da causa de pedir, 
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deve primeiro pedir ao demandante que preste esclarecimentos para só 

depois, em não sendo prestados ou sendo prestados de forma 

inadequada, tomar a sua decisão final. 

O segundo é o dever de consulta, também direcionado 

ao juízo, juiz ou ao tribunal que está julgando o processo. Este dever 

consiste na obrigatoriedade do juiz de consultar as partes antes de 

tomar qualquer decisão no processo, possibilitando que as partes se 

manifestem sobre a questão e influenciem em seu convencimento. 

Noutras palavras, não se admite que o juiz lhes surpreenda com 

decisões tomadas de ofício e por conta própria. Mais uma vez, diálogo 

processual é valorizado. 

O terceiro é o dever de prevenção, também destinado 

ao juízo, juiz ou ao tribunal que está julgando o processo. Este dever 

está relacionado com a falta de adequação dos atos praticados pelas 

partes no processo. A prevenção, neste caso, é feita ativamente pelo 

magistrado para que as partes, ao usarem o processo de maneira 

inadequada, não tenham o êxito da ação ou da defesa frustrado.  

Logo após o juiz perceber que o resultado útil do 

processo está em perigo por um ―erro‖ das partes deverá colocar em 

prática o seu dever de prevenção, as advertindo sobre os riscos e 

deficiências de seus atos. Além disso, sempre que for possível, o juiz 

deverá dar oportunidade às partes para que possam corrigir os defeitos 

apontados. 

O quarto é o dever de auxílio, o último dever 

destinado ao juízo, juiz ou tribunal que está julgando o caso e também é 

o mais contestado deles. Consiste no dever do juiz auxiliar as partes 

para superação de eventuais dificuldades ou obstáculos que obstem ou 

dificultem o exercício de direitos, faculdades ou o cumprimento de 

ônus ou deveres inerentes ao processo. Portanto, sempre que surgir 

qualquer obstáculo (intransponível pelas partes), cabe ao órgão julgador 

sua remoção, evitando o perecimento de direitos e eventuais 

impedimentos no exercício das faculdades e possibilitando o 

cumprimento de ônus ou deveres processuais. 

Por outro prisma, alguns doutrinadores entendem que 

este auxílio não deve ser prestado pelo órgão julgador, mas sim pelo 
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representante da respectiva parte, o que excluiria este dever da teoria do 

processo cooperativo. Citamos como exemplo Fredie Didier Júnior
78

, 

que discorre sobre o tema: 

 

Não nos parece possível defender a existência 

deste dever no direito processual brasileiro. A 

tarefa de auxiliar as partes é do seu representante 

judicial: advogado ou defensor público. Não só 

não é possível: também não é recomendável. É 

simplesmente imprevisível o que pode acontecer 

se disser ao órgão julgador que ele tem um dever 

atípico de auxiliar as partes. É possível, porém, 

que haja deveres típicos de auxílio, por expressa 

previsão legal. 

 

Para esta corrente doutrinária, não cabe ao juiz 

analisar caso a caso a atuação das partes e decidir se é necessário algum 

auxílio, porque isto cabe ao advogado ou defensor público das partes.  

As únicas exceções estariam nas ocasiões em que a lei prevê certo tipo 

de ―auxílio‖, tal como no art. 139, VI do Novo Código de Processo 

Civil. 

Apesar das controvérsias apontadas acima, o dever de 

auxílio a ser prestado pelo juiz às partes, quando estas encontrarem 

certas dificuldades para solucionar alguns problemas no decorrer do 

processo, também faz parte da cooperação processual. Mais adiante, 

deixaremos consignado que a jurisprudência já começa a reconhecer, 

aos poucos, a existência desse dever, fruto do processo cooperativo. 

O quinto é o dever de proteção, que por sua vez é o 

primeiro destinado às partes. É bom lembrar que estas não devem 

cooperar no sentido de se ―ajudar‖, no entanto, ao integrarem o sistema 

do processo cooperativo, surgem alguns deveres que as devem seguir 

até mesmo em seu duelo. 

Deve haver respeito mútuo, apesar do conflito de 

interesses. Assim, o dever de proteção consiste no de uma parte não 
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causar danos à outra, de qualquer ordem. O embate deve ser limpo, sem 

prejuízos além dos dissabores comuns a uma demanda judicial. 

O dever de lealdade é o último dever das partes e 

também do modelo cooperativo. Este dever está ligado ao princípio da 

boa-fé processual já estudado acima. Além de seguir as condutas do 

princípio da boa-fé processual, o dever de lealdade consiste na 

obrigação das não litigarem de má-fé (arts. 79, 80 e 81 do CPC/15). 

Fredie Didier Júnior destaca que no dever de lealdade 

os protagonistas do duelo ―não podem litigar de má-fé (arts. 79-81 

CPC/15), além de ter de observar o princípio da boa-fé processual (art. 

5º CPC/15)‖.
 79

 

Percebe-se que o descumprimento do dever de 

lealdade tem consequências mais severas se comparado ao dever de 

proteção. Além de responder por perdas e danos, a parte que litigar de 

má-fé poderá ser condenada ao pagamento de multa. 

Por fim, é necessário indagar: qual a consequência 

suportada pelo sujeito que desrespeitar o princípio aqui estudado?  

Por ser uma inovação, a cooperação processual ainda 

sofre muitas críticas da doutrina mais tradicional, em especial quanto à 

sua eficácia prática, representadas aqui pelas duras palavras de Lênio 

Luiz Streck
80

: 

 

No que a cooperação processual – decantado como 

um novo ‗princípio processual‘ – pode invalidar uma 

regra ou ‗determinar‘ o rumo de uma decisão judicial? 

Ou, em que circunstância uma regra se sobrepõe a 

uma outra – no plano das antonímias stricto sensu – 

tendo por base essa ‗cooperação processual‘? A 

resposta parece óbvia. A ‗cooperação processual‘ não 

é um princípio; não está dotada de densidade 

normativa; as regras que tratam dos procedimentos 

processuais não adquirem espessura ontológica face à 

incidência desse standart. Dito de outro modo, a 

‗cooperação processual‘ – nos moldes como vem 

sendo propalada – ‗vale‘ tanto quanto dizer que todo 
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processo deve ter instrumentalidade ou que o processo 

deve ser tempestivo ou que as partes devem ter boa-

fé. Sem o caráter deontológico, o standart não passa 

de elemento que ‗ornamenta‘ e fornece ‗adereços‘ à 

argumentação. Pode funcionar no plano performativo 

do direito. Mas, à evidência, não como ‗dever ser‘. 

 

Acreditando em um lado mais inovador e moderno do 

direito processual, Daniel Mitidiero
81

 reforça a tese de que a 

cooperação processual é um princípio e possui sim valor normativo, em 

suas palavras: 

 

Quais são as consequências do não atendimento aos 

deveres da colaboração? Resposta: 

inconstitucionalidade por afronta ao direito 

fundamental ao processo justo (art. 5º, LIV, 

CF/1988), possibilidade de responsabilização judicial 

(art. 133, CPC) e, especificamente no caso de dever 

de auxílio, possibilidade de multa punitiva à parte 

que, indiretamente, frustra a possibilidade de 

colaboração do juiz para com a parte contrária (art. 

14, CPC). 

O juiz que se omite no cumprimento de seus 

deveres de cooperação viola o direito ao processo 

justo. Os deveres de esclarecimento, de diálogo e de 

prevenção, como se resolvem em deveres que o juiz 

pode cumprir independentemente de qualquer conduta 

a ser adotada pela parte contrária perante a qual tem o 

dever de colaborar, podem gerar responsabilização do 

juiz por ausência (art. 133, CPC). Já o dever de 

auxílio, que muitas vezes depende de determinado 

comportamento da parte contrária para que o juiz 

possa colaborar com a outra, dá lugar à possibilidade 

de o órgão jurisdicional sancioná-la por 

descumprimento de seu dever de obediência ao juízo 

(art. 14, CPC). 
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Sustenta que em caso de desrespeito ao princípio da 

cooperação processual haverá inconstitucionalidade do processo por 

afronta ao direito fundamental do processo justo, com possibilidade de 

responsabilização judicial ou da parte que descumprir com o seu dever 

de obediência.  

Ainda não sabemos se a tese acima será aceita na 

prática. No entanto, certo é que aos poucos os tribunais começam a 

reconhecer a existência do princípio da cooperação processual e, mais 

ainda, dos deveres inerentes a este novo modelo de organização 

processual. A título de exemplo, citamos dois julgados recentes do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que são citados, 

respectivamente, os deveres de auxílio e de lealdade (apesar de no 

segundo caso não aparecer na ementa do caso): 

 

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – Decisão de indeferimento de 

pesquisa via Infojud e Bacenjud - Possibilidade de 

auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Efetividade 

e celeridade - Dicção do art. 319, § 1º do CPC - 

Decisão reformada - Recurso provido. (Relator: 

Claudio Hamilton Comarca: Americana Órgão 

julgador: 25ª Câmara de Direito Privado Data do 

julgamento: 01/12/2016 Data de registro: 05/12/2016) 

 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

INDENIZATÓRIA - Autora que ajuíza demanda 

impugnando relação jurídica e débito comprovados 

como existentes pela parte ré - Cabimento da 

cobrança comprovado pela ré - Litigância de má-fé 

configurada e bem valorada pela sentença - Negado 

provimento. (Relator: Hugo Crepaldi Comarca: São 

Paulo Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado 

Data do julgamento: 01/12/2016 Data de registro: 

01/12/2016) 

 

É certo que, se há uma norma existente em nosso 

ordenamento jurídico, esta deve ser respeitada. Por isso, conforme 

demonstrado, a jurisprudência, mesmo que timidamente, já vem 
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reconhecendo o modelo cooperativo como a nova forma de organização 

do processo civil, respeitando todos os seus deveres implícitos, bem 

como a sua força normativa, invalidando decisões que estejam em 

desacordo com o processo justo e adequado. 

 

Conclusão 

 

É notória a superlotação do Poder Judiciário com 

inúmeros processos aguardando uma decisão justa e efetiva. O mesmo 

acontece com o descontentamento da população em relação à falta de 

celeridade e efetividade na condução destes processos. Nestes tempos, 

devemos buscar aperfeiçoar o processo para que a prestação 

jurisdicional seja entregue o mais rápido e da melhor forma possível.  

É neste cenário que, após a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, surge o princípio da cooperação processual 

como norteador do processo civil brasileiro. Este princípio cria um 

novo modelo de organização processual chamado de processo 

cooperativo.  

Fundamentado nos princípios do devido processo 

legal, boa-fé processual e contraditório e ampla defesa, o modelo 

cooperativo é totalmente inovador. Propõe uma condução processual 

equilibrada, fruto da cooperação mútua de todos os sujeitos processuais 

(―comunidade de trabalho‖) na busca de uma decisão de mérito justa e 

efetiva.  

A cooperação não deve se dar apenas entre os 

principais sujeitos processuais, mas sim, entre todos os sujeitos que 

participarem do processo, tais como juiz, partes, auxiliares da justiça, 

testemunhas, etc. A exceção recai apenas sobre as partes, que não 

querem e não devem, por óbvio, cooperar umas com as outras. 

Neste sentido, é de suma importância o aumento no 

diálogo dos sujeitos processuais, consequência do redimensionamento 

do princípio do contraditório e ampla defesa, com vistas à obtenção de 

uma decisão justa e efetiva, de acordo com a verdade real, contribuindo 

assim para o aprimoramento da atividade jurisdicional. 
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Na prática, a cooperação processual e seu próprio 

diálogo essencial são estruturados por meio da criação de alguns 

deveres de conduta, ora para o juiz ou órgão julgador. 

Enfim, o princípio da cooperação processual é o novo 

norteador do processo civil brasileiro. Inicia-se um novo padrão de 

condução processual em busca de uma decisão justa e efetiva. Por 

consequência, torna devido todos os deveres de conduta a ele inerentes, 

invalidando qualquer decisão que venha a desrespeitá-lo. 
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Resumo: A Lei nº 9.307/96 surgiu como 

fundamento legal de uma importante alternativa ao 

Poder Judiciário tradicional: a Arbitragem. 

Superando dificuldades e preconceitos desde sua 

promulgação, o processo de consolidação do 

procedimento arbitral é constante e progressivo, 

gozando hoje de grande credibilidade tanto 

perante a sociedade civil quanto perante as classes 

tradicionais do cenário jurídico brasileiro. É 

preciso, contudo, garantir que os avanços já 

conquistados não sejam perdidos em razão da 

insegurança dos maiores interessados no 

procedimento arbitral: as partes. Nesse sentido, é 

indispensável à presença do advogado, aliado à 

experiência histórica, principalmente de outros 

institutos jurídicos que já lidaram com a questão 

da dispensa do jus postulandi, como garantia às 

partes de verdadeira e concreta Justiça. 

Sumário: 1. Judiciário em Crise: Identidade e 

Credibilidade. 2. Breve Panorama da Arbitragem 

no Brasil. 3. Advocacia e Arbitragem: 

Principiologia e Justiça. 3.1. Problemática da 

Autonomia da Vontade das Partes. 3.2. Advocacia 

e Celeridade Processual. 4. Jus Postulandi e 

Experiência Histórica. 4.1. Juizados Especiais 

Cíveis. 4.2. Jus postulandi na Justiça do Trabalho: 

Benesse ou Empecilho? 4.3. Jus Postulandi no 
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Direito Penal e Hipóteses Residuais. 5. 

Conclusões. Referências. 

 

1. Judiciário em Crise: Identidade e Credibilidade 

 

O ser humano é, por definição aristotélica, um animal 

político, posto que é carente e imperfeito em sua existência singular, 

embutindo sentido à sua existência tão somente na vida em sociedade. 

A sociedade existe e se mantém para satisfação do bem comum; a 

mesma vida em sociedade, no entanto, é permeada por conflitos 

inerentes à natureza humana. Sejam de ordem privada ou envolvendo a 

sociedade como um todo, os conflitos permearam e para sempre 

existirão na convivência social. 

O que mudou na história da vida em sociedade não 

foi propriamente a existência ou não de conflitos, senão a titularidade 

do seu direito de resolução. A priori, reinava a autotutela, forma mais 

primitiva de solução de conflitos: o titular do direito de resolução de 

um conflito era o próprio indivíduo por ele afetado, segundo regras e 

métodos próprios – o que frequentemente se traduzia na prevalência do 

mais forte sobre o mais fraco, uma modalidade tipicamente privada de 

justiça, que posteriormente evoluiria para a justiça pública, produto de 

uma lenta e segura evolução
83

.  

Alternativamente, o outro modelo a surgir foi o da 

autocomposição, onde um ou mais dos indivíduos envolvidos em um 

conflito abrem mão do seu interesse em favor da restauração da paz 

social – chamado, entre outros, de transação, acordo, etc. 

Com o surgimento e fortalecimento da figura do 

Estado, surge a noção de heterocomposição, onde um julgador alheio às 

partes decidia a lide segundo ditames previamente estabelecidos. Trata-

se da noção hobbesiana de contrato social, na qual os indivíduos de 

uma sociedade inconscientemente abrem mão de certos direitos em 

favor de um governo, o Leviatã, para que seja estabelecida uma 
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autoridade neutra dotada da titularidade, entre outras coisas, da 

resolução de conflitos. 

Se aceita o bem comum proveniente desse consenso, 

restringindo a liberdade individual, em decorrência do bem-estar geral 

ou de uma solidariedade que a maioria dos cidadãos valoriza para o 

exercício da democracia
84

. Esse foi e segue sendo o modelo dominante 

na história da vida em sociedade. 

É nesse contexto de proeminência da atividade 

jurisdicional que se entende o fenômeno da hiperjudicialização da vida 

em sociedade. É inegável que o advento de direitos e garantias 

fundamentais foi um importante avanço, mas sua singela existência não 

é garantia alguma sem um sistema de efetivação e fiscalização dos 

direitos garantidos legislativamente. 

É dizer, em que pese à mudança de paradigma do 

Direito, outrora estritamente positivista e hoje com a legitimação dos 

direitos humanos e dos direitos fundamentais garantidores de um 

mínimo ético a ser respeitado pelo direito positivo
85

, a realidade é que 

inúmeras são as normas que não traduzem qualquer efeito prático por 

total falta de eficácia de meio. A lei, por si só, não basta para 

concretizar direitos. 

De quem seria, então, a responsabilidade pela 

efetivação e fiscalização dos direitos e deveres positivados em lei? Em 

uma sociedade ideal, em partes da própria sociedade, de forma 

descentralizada e com participação de todos os personagens políticos, 

em um esforço conjunto pelo bem comum, aliada ao Poder Público em 

suas diferentes esferas. Em realidade, no entanto, uma única figura vem 

de forma contínua e gradativamente concentrando todo esse poder 

decisório: o Poder Judiciário. 

A partir do advento do Estado Democrático de 

Direito, ancorado na já citada perspectiva de positivação e 

concretização de direitos fundamentais, a Constituição passa a 
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incorporar valores que servem como diretrizes principiológicas do que 

é um considerado um mínimo existencial digno. Nesse contexto, o 

acesso à Justiça passa a ser visto como verdadeiro componente do 

núcleo da dignidade humana, eis que nele se efetivam os direitos 

propostos no texto magno
86

. 

Nosso ordenamento jurídico pátrio preconiza no art. 

2º de sua Carta Magna que ―são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário‖ (grifo 

nosso). O que se observa na prática, no entanto, é uma crescente 

prevalência do Judiciário como protagonista sobre os demais poderes. 

Desse novo papel do Judiciário no cenário político nascem dois 

fenômenos similares e correlatos, mas distintos: a judicialização da 

política e o ativismo judicial. 

A judicialização da vida é um fenômeno típico de 

nossa época, caracterizado por questões de larga repercussão política ou 

social sendo decididas pelo Poder Judiciário. As causas desse 

fenômeno guardam relação tanto com tendências mundiais quanto com 

causas relacionadas ao modelo institucional brasileiro, tais como a 

redemocratização proveniente da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, a constitucionalização abrangente de temas que poderiam ter 

sido deixados aos cuidados do legislador ordinário e o complexo 

sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. 

 Não é uma tendência necessariamente negativa, pois 

decorre da própria vontade do constituinte originário – e não do 

Judiciário –, sendo de iniciativa dos próprios agentes políticos 

envolvidos na discussão
87

. 

O ativismo judicial, por sua vez, é um fenômeno 

anômalo, caracterizado pela cada vez mais frequente postura proativa e 

expansiva do Poder Judiciário na interpretação da Constituição, 

potencializando o alcance das normas para além dos limites previstos 
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em legislação ordinária e por vezes até contrariando preceitos 

estabelecidos pelo legislador ordinário, sob a justificativa de efetivação 

da Carta Magna. Ilustração simbólica do fenômeno foi à decisão do 

STF sobre a fidelidade partidária em eleições proporcionais, no qual 

decidiu, em nome do vago princípio democrático e sem qualquer 

respaldo em legislação ordinária, que a vaga ao Congresso Nacional 

pertence ao partido, não ao indivíduo eleito, o que significou a criação 

judicial de nova hipótese de perda de mandato parlamentar, assumindo 

conotação quase-normativa.
88

 

Ocorre que o Poder Judiciário não é, por definição, 

um poder político. Juízes não são eleitos e suas convicções não 

necessariamente condizem com os anseios populares. Falta-lhes 

legitimidade democrática. É dizer, essa crescente proeminência do 

Poder Judiciário em questões que não lhe cabem é diametralmente 

oposta ao espírito da norma constitucional da separação dos poderes e 

fere garantias fundamentais, pois, como leciona Anna Cândida da 

Cunha Ferraz, ―se se quer manter a divisão tricotômica da teoria de 

Montesquieu, deve-se utilizá-la validamente, ao menos para o fim 

último por ela visado, de limitação do poder e garantia das 

liberdades‖.
89

 

Outra face da hiperjudicialização é a crescente 

demanda pela tutela jurisdicional do Estado em questões cotidianas. 

Questões relativamente simples, que não exigiriam elevada capacidade 

técnica de um magistrado, cada vez mais incham um sistema de Justiça 

que já não consegue atender sua demanda habitual. As causas de maior 

complexidade, por consequência, sofrem por não receber a devida 

atenção dos julgadores, que não se veem com o tempo hábil para dar-

lhes a o devido apreço. 

 Nunca se litigou tanto quanto se litiga hoje; 

paradoxalmente, nunca foi tão grande a sensação de distanciamento 

entre o jurisdicionado e o sentimento de justiça. É fácil constatar 

estatisticamente a ineficiência de nosso Judiciário: em excelente 
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levantamento anual realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

constatou-se, entre outras particularidades de nosso sistema de justiça, 

que a fase de conhecimento, que envolve postulação das partes e 

dilação probatória, é por vezes mais célere que a execução, que não 

envolve qualquer atividade de cognição, em mais que a metade do 

tempo. 

 Estivéssemos falando de prazos razoáveis, seria 

talvez compreensível, mas o mesmo estudo aponta que o tempo médio 

de uma sentença no 1º grau (excetuando juizados especiais) é de 1,5 

anos, o que projeta o tempo médio de uma execução para até 4,3 anos – 

chegando a médias absurdas de até 5,3 anos na Justiça Federal, por 

exemplo. A média foi obtida a partir do cálculo do lapso decorrido 

entre o protocolo e o primeiro movimento de baixa do processo em 

cada fase.
90

 Mais alarmante ainda é a constatação do mesmo 

levantamento em 2015 (ano-base 2014): dos 99,7 milhões de processos 

que tramitaram no Judiciário brasileiro, 91,9 milhões encontravam-se 

no primeiro grau, o que corresponde a 92% do total. No mesmo ano, 

desses 91,9 milhões de processos, apenas 24,3 milhões sofreram baixa, 

o que representa a ínfima produtividade anual de 27% da demanda 

(casos novos + acervo). Em outras palavras, para dar vazão ao estoque 

de processos seria necessário, como mínimo, que não se distribuísse 

uma única ação pelos próximos 4 anos, mantida tal produtividade. 

Como Josef K. em ―O Processo‖, de Franz Kafka, o 

jurisdicionado se encontra perdido em meio a tanta demora e tantas 

discussões processuais – sobre quem é competente, sobre prescrição e 

decadência de direitos, sobre mesmo à qual autoridade se dirigir para 

acompanhar seu processo – que a discussão do mérito de sua causa se 

torna matéria de segundo plano. Se as consequências da burocracia não 

chegam ao trágico ponto da obra literária, onde o próprio Josef K., sem 

ânimo para prosseguir lutando contra um processo infindável e para o 

qual ninguém conseguia sequer informá-lo da situação, acaba por 
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desistir do processo e ser executado sem sequer saber o motivo, quem 

morre na vida real é o direito do jurisdicionado, que é entregue com 

atraso ou sequer entregue. 

Todos esses fatores contribuem para que o Poder 

Judiciário viva uma crise de identidade e de credibilidade: identidade 

porque não se sabe ao certo o que cabe ou não ao magistrado decidir; 

credibilidade porque sua ineficiência e excessiva procedimentalização 

afasta cada vez mais o jurisdicionado da tutela jurisdicional. 

Em face de tantos problemas, cabem os 

questionamentos: seria mesmo o tradicional sistema de acesso à tutela 

jurisdicional a forma mais adequada de efetivação de direitos? Seria o 

Poder Judiciário uma via de mão única na estrada da Justiça? Por 

acreditar que a resposta para todas essas perguntas seja ‗não‘, o 

legislador instituiu os chamados ―métodos alternativos de solução de 

conflitos‖. 

Nesse contexto, o papel do advogado, com auxílio da 

experiência histórica, é fundamental e indispensável na consolidação e 

popularização desses novos institutos jurídicos, especialmente no caso 

da Arbitragem, por suas maiores consequências e complexidade. Não à 

toa que dedicou o constituinte originário papel de destaque à classe, 

afirmando no artigo 133 de nossa Carta Magna que ―o advogado é 

indispensável à administração da justiça (...)‖, entendendo ―justiça‖ não 

apenas em sentido estrito, mas como verdadeira Justiça material, parte 

de um ordenamento justo. 

 Se há tempos se perdeu a confiança no monopólio do 

Judiciário como titular da capacidade de resolução de conflitos em que 

a autocomposição não se mostra viável e/ou desejável pelas partes, 

pode ser que a Arbitragem, com o auxílio da boa advocacia, seja a 

responsável por recuperar esse prestígio, relegando ao meio tradicional 

de acesso à tutela jurisdicional apenas os casos envolvendo direitos não 

patrimoniais ou indisponíveis, haja vista que não podem estes ser 

objeto de procedimento arbitral (art. 1º, Lei nº 9.307/96). 

Ainda que não exista mais hoje questionamento 

acerca da constitucionalidade da Lei da Arbitragem em face do 

princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF) –
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, o STF analisou a matéria no julgamento de recurso em processo de 

homologação de Sentença Estrangeira (SE 5.206), decidindo no sentido 

de que direitos patrimoniais são disponíveis e, portanto, existe a 

faculdade de renunciar ao direito de recorrer à Justiça estatal –, outros 

princípios, tanto constitucionais quanto gerais do direito, não foram 

devidamente debatidos durante a positivação do instituto em lei. A 

inobservância de tais princípios pode e deve ser questionada, 

especialmente quando representam ameaça a direitos fundamentais, 

como será demonstrado no artigo. 

Ademais, a mera positivação do instituto sem a 

devida observância de aspectos práticos não basta. Especialmente no 

caso da Arbitragem, instituto jurídico que mais se assemelha ao 

Judiciário tradicional por sua característica de heterocomposição, é 

preciso que sua regulamentação seja cuidadosamente tratada para que 

não fracasse em aspectos práticos que outros fracassaram, como os 

Juizados Especiais Cíveis e outros institutos jurídicos que optaram pela 

dispensa da figura do advogado sob a suposta justificativa de maior 

acessibilidade ao jurisdicionado. 

A Arbitragem tem potencial para superar a alcunha de 

método alternativo de solução de conflitos e se consolidar como 

verdadeira preferência em determinados casos, desde que consiga 

superar os problemas que enfrentará até se consolidar definitivamente 

no cenário jurídico brasileiro. 

 

2. Breve Panorama da Arbitragem no Brasil 

  

No Brasil, desde a Constituição Imperial de 1824, 

sempre existiu na legislação previsão expressa sobre juízo arbitral, 

consagrado na citada carta em seu art. 160: ―Nas causas cíveis e nas 

penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes e 

árbitros. Suas sentenças são executadas sem recurso, se assim o 

convencionarem as partes‖. A tendência se manteve durante toda a 

evolução do sistema jurídico brasileiro, ora em texto constitucional, ora 

em legislação ordinária, chegando inclusive a se tornar obrigatória para 

determinadas questões durante a vigência do Regulamento n. 737, de 
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1850 – revogado 16 anos depois, seguindo tendência francesa e porque 

contrariava o bom senso, além da própria Constituição então vigente. 

 A partir da Constituição republicana de 1891, a 

tendência de legislar sobre arbitragem foi relegada ao plano 

infraconstitucional, inicialmente por Decreto e posteriormente por 

códigos de processo civil. Apenas na atual Constituição Federal de 

1988 retorna a tendência de menção constitucional ao instituto, 

consagrado expressamente nos §§ 1º e 2º do art. 114
91

. 

No atual cenário jurídico brasileiro, desde a entrada 

em vigor da lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, goza a Arbitragem 

de um panorama jurisprudencial e normativo cada vez mais favorável 

aos seus objetivos práticos. Desde o ceticismo inicial em sua 

promulgação, passando por sua declaração de constitucionalidade em 

2001 – quando bem postulou o STF ser a inafastabilidade de que trata o 

art. 5º, XXXV um direito à ação, não um dever, valorizando o princípio 

da autonomia privada
92

 – e chegando à nossa realidade, especialmente 

com a recente promulgação da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 

pode-se afirmar que nunca antes teve a Arbitragem tanto prestígio 

quanto tem hoje. 

Antes objeto de desconfiança quanto à sua eficácia na 

resolução de conflitos, a Arbitragem se mostra na realidade do Direito 

contemporâneo uma eficiente alternativa em comparação ao 

procedimento tradicional de acesso à Justiça. A maior prova desse 

processo evolutivo é notar que, mesmo depois de consolidadas as bases 

da Arbitragem pela Lei nº 9.307/96, a legislação concernente segue 

sendo ampliada no sentido de dar maiores poderes e autonomia ao 

árbitro e ao procedimento arbitral, estimulando as partes na busca por 

uma solução alternativa. A própria jurisprudência reflete essa 

tendência, cada vez mais colaborativa com a atuação dos árbitros e 

respeitando os limites de sua atuação. 
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Mas não foi sempre assim. No mundo todo há tempos 

se constata o uso da arbitragem de forma habitual e até mesmo 

preferencial na solução de algumas espécies de conflitos – sua origem, 

embora incerta, remonta aos tempos do império romano
93

 –, perdendo 

inclusive o sentido da alcunha de ―método alternativo‖, visto que sua 

praticidade e agilidade atendem perfeitamente as necessidades dos 

setores societário e comercial, em detrimento da lentidão típica do 

Judiciário tradicional. No Brasil, no entanto, a popularização do 

instituto, embora regulado constitucionalmente desde a primeira Carta 

Magna pátria, é bastante recente. 

O grande culpado era o próprio ordenamento jurídico: 

o Código Civil de 1916, com seu aparato arcaico típico de uma 

compilação de leis anteriores ao advento do sistema constitucional 

como conhecemos hoje, não valorizava a autonomia do processo 

arbitral. Pelo contrário: em sua regulamentação da arbitragem, entre os 

artigos 1.037 a 1.048, o citado Código verdadeiramente subjugava o 

Árbitro perante o Judiciário, obrigando com que praticamente todos os 

atos mais importantes do processo arbitral se submetessem à chancela 

de um Juiz. 

 É exemplo claro disso à redação do art. 1.045 do 

citado código: ―a sentença arbitral só se executará, depois de 

homologada, salvo se for proferida por juiz de primeira ou segunda 

instancia, como árbitro nomeado pelas partes‖ (grifo nosso). Afinal, se 

as partes terão de se submeter ao Judiciário de uma forma ou outra para 

homologar decisão arbitral, qual é a vantagem de fazer uso do 

procedimento alternativo? Por que não fazer uso do sistema tradicional 

desde o começo? Entre tantos outros empecilhos que minavam a 

credibilidade da Arbitragem, a própria legislação brasileira foi por 

vezes o maior dos obstáculos à popularização do instituto. 

A grande mudança veio apenas em 1992, com o 

Projeto de Lei nº 78/92, sob a alcunha de ―A Nova Regulamentação das 

Arbitragens‖. Aprovado após mais de quatro anos de discussão nas 

duas Casas do Legislativo Federal,  o referido documento trazia entre 
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suas premissas a intenção manifesta de aproximar a sociedade brasileira 

do juízo arbitral, tornando-o melhor recebido e aceito pelo grande 

público. 

 Ressaltava inclusive o quão paradoxal era relegar a 

Arbitragem a segundo plano, considerando a ―lentidão da máquina 

judiciária e a duvidosa capacitação técnica de alguns magistrados – 

circunstâncias que normalmente atrairiam para o foro arbitral um bom 

número de desavenças que hoje deságuam no foro comum‖. Para tanto, 

propôs o citado documento a proibição de interposição de recurso 

contra sentença arbitral, à dispensa da intervenção do Poder Judiciário 

para homologação da sentença arbitral nacional, que passava a adquirir 

caráter de título judicial independente de homologação, e a 

possibilidade de execução da sentença arbitral na Justiça tradicional 

apenas em casos de descumprimento no estabelecido na sentença 

proferida.
94

 

O primeiro grande passo rumo à popularização do 

processo arbitral foi dado ali. O segundo relevante marco histórico 

recente da Arbitragem viria através da Lei nº 13.129/2015, que 

consolidaria de vez a independência do processo arbitral em relação ao 

Judiciário tradicional, conferindo ao árbitro plenos poderes e 

prerrogativas para solução de conflitos, estabelecendo a interrupção da 

prescrição desde o momento da instauração do processo arbitral, 

criando o reenvio de sentenças arbitrais anuladas para o árbitro ou 

tribunal arbitral para que profira nova sentença – e não mais a revisão 

do mérito pelo Judiciário –, regulando a possibilidade do árbitro de 

manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência 

concedida pelo Poder Judiciário, etc. 

Se a evolução legislativa concernente ao tema é termômetro de seu 

sucesso, ainda é preciso estar atento aos novos desafios que os 

problemas do presente podem apresentar, especialmente fazendo uso da 

experiência histórica e analisando as problemáticas que outros 

institutos jurídicos já vivenciaram – e fracassaram em apresentar 
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soluções adequadas – para não incorrer em erros do passado, arriscando 

a credibilidade de um instituto com o enorme potencial como tem a 

Arbitragem. 

 

3. Advocacia e Arbitragem: Principiologia e Justiça 

  

Embora seja uma jurisdição privada, a arbitragem está 

sujeita aos mesmos princípios constitucionais que regulam todo o 

ordenamento jurídico pela lógica da supremacia da Constituição, 

devendo todos os cortes metodológicos do Direito respeitá-la em seus 

princípios e fundamentos. Ao aproximar o procedimento arbitral da 

lógica constitucional, estar-se-á buscando, em última análise, a própria 

concretização de garantias individuais, aproximando o resultado do 

procedimento o máximo possível do previsto no direito material.
95

 

Como parte da lógica constitucional, um dos mais 

importantes pilares da arbitragem é o princípio da isonomia, 

consagrado no art. 5º, caput da Carta Magna. O direito de igualdade 

constitui signo fundamental da democracia
96

. Analisado pela ótica 

processualista pressupõe que na instrução processual seja assegurado às 

partes um estatuto de igualdade substancial, não meramente formal. 

Isso significa verdadeira igualdade no exercício de suas faculdades, 

bem como no uso de meios de defesa. A razão da existência do citado 

princípio é bastante óbvia: em que pese ser um procedimento distinto 

do Judiciário tradicional, a Arbitragem ainda é um método 

heterocompositivo – ou seja, a resolução de um conflito está sujeita às 

convicções formadas por um terceiro alheio ao fato, que só toma 

conhecimento do conflito mediante os fatos e provas apresentados pelas 

partes. Não é questionada a exigibilidade de tal princípio, visto que é 

um piso mínimo para uma resolução justa do conflito. 

Curiosamente, no entanto, outro princípio da 

Arbitragem, o Princípio da Representação – que poderia muito bem se 
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chamar ―Princípio da Representação Facultativa‖ –, não é considerado 

indispensável. Seu conteúdo presume que as partes podem designar 

quem as represente junto ao Tribunal Arbitral, podendo ou não ser 

constituído um advogado para auxiliar no regular andamento do 

processo arbitral. 

Paradoxal, pois, se o intuito do Princípio da Igualdade 

é garantir uma igualdade material entre as partes, optar por abrir mão 

de uma garantia adicional de um bom julgamento, dependendo 

exclusivamente da confiança no Árbitro designado para um bom 

julgamento da lide, configura um claro exemplo de desigualdade entre 

as partes. A atuação do advogado não é apenas uma garantia formal de 

justiça do procedimento, fiscalizando a atuação do árbitro e da (s) parte 

(s) adversa (s), mas também um facilitador, no sentido de que sua 

expertise na prática jurídica facilita e agiliza o procedimento arbitral, 

proporcionando maior eficiência ao procedimento arbitral. Vale 

lembrar o já supracitado dispositivo constitucional (art. 133, CF) que 

destaca a importância da advocacia: ―advogado é indispensável à 

administração da justiça‖. 

Não se questiona a imparcialidade ou a capacitação 

técnica do árbitro. Primeiro porque o compromisso ou convenção de 

arbitragem deve ser pactuado entre as partes a partir de sua convicção e 

confiança no árbitro em questão como o mais capacitado possível para 

uma solução rápida e justa do conflito. Segundo, pois, por outro 

princípio indispensável, o Princípio da Imparcialidade do Árbitro, é 

garantido pela legislação que o árbitro julgador da lide estará sujeito 

aos mesmos impedimentos e suspeições a que estaria sujeito um Juiz de 

Direito no exercício de sua função, inclusive estando todo o 

procedimento arbitral sujeito à anulação em caso de vício insanável 

decorrente de invalidade da sentença arbitral. A Lei nº 9.307/96 trata 

extensivamente do tema em seu artigo 32, discorrendo sobre todas as 

hipóteses em que se torna anulável a sentença arbitral. São hipóteses de 

anulabilidade a sentença proferida por prevaricação, concussão ou 

corrupção passiva por parte do árbitro, por exemplo. 

É dever do árbitro eleito ser imparcial, independente, 

competente, diligente e discreto, estando também este sujeito a 
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responder por perdas e danos em caso de descumprimento.
97

 Por todos 

esses motivos, não é o árbitro o foco da discussão em questão, mas o 

próprio procedimento arbitral. O ponto essencial da advocacia na 

Arbitragem guarda muito mais relação com princípios gerais do 

Direito, como o Princípio da Autonomia da Vontade e o Princípio da 

Celeridade Processual, verdadeiros norteadores da existência do 

instituto jurídico da Arbitragem e que são prejudicados pela ausência 

do causídico. 

 

3.1. A Problemática da Autonomia da Vontade das Partes 

 

A Arbitragem, ao contrário da tutela jurisdicional 

quando provocada, não pode ser imposta a qualquer das partes em um 

conflito sem que haja prévia convenção arbitral que autorize sua 

instauração. Sua premissa fundamental é que o estabelecimento de um 

procedimento arbitral depende do consentimento mútuo entre as partes 

sobre ser essa a melhor maneira de solucionar determinado conflito, 

com livre escolha do (s) árbitro (s) que decidirá (ão) a controvérsia (art. 

13, LArb), com delimitação expressa da questão/objeto a ser apreciado 

(art. 10º, III, LArb) e também com livre escolha das regras que serão 

aplicadas no procedimento, desde que não haja manifesta violação aos 

bons costumes e à ordem pública (art. 2º, §1º, LArb) ou mesmo por 

convenção de arbitragem baseada nos princípios gerais do direito, nos 

usos e costumes e nas regras internacionais de comércio (art. 2º, §2º, 

LArb). 

O Princípio da Autonomia da Vontade tem, portanto, 

duas facetas: i) a da garantia de que as partes devem ser livres para 

optar pelo procedimento arbitral em detrimento do processo 

jurisdicional tradicional por vontade própria, cientes de todas as 

vantagens e desvantagens de sua escolha; e ii) a garantia de que as 

partes elegerão, de acordo com convicções próprias, o árbitro e 

principalmente o procedimento mais adequados para as particularidades 
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de seu conflito, elegendo inclusive a legislação e/ou técnicas aplicáveis 

ao procedimento arbitral – se aceita inclusive técnicas de comércio. 

Primeiro, cabe ressaltar que tanto o compromisso 

quanto a cláusula arbitral dispensam a subscrição de advogado para 

surtirem efeitos. Sua mera existência é suficiente para afastar a 

jurisdição estatal e instituir a arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96. 

Isso significa dizer que não são mais meros pré-contratos de 

compromisso, como eram antes do advento da lei, dependendo 

chancela do Judiciário, mas verdadeiros instrumentos de duplo caráter: 

como acordo de vontades, vinculam as partes no que se refere a litígios 

atuais ou futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo 

arbitral; como pacto processual, com capacidade de derrogar a 

jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros
98

. 

Consequências extremamente graves para as partes, especialmente sem 

a devida orientação jurídica. 

Apontar-se-á a função do árbitro como garantidor do 

bom procedimento arbitral, conscientizando as partes envolvidas de 

todas as consequências – positivas e negativas – da eleição arbitral. Em 

que pese ser essa uma obrigação legal imposta ao julgador, não há 

como se comparar a atuação de um árbitro à de um advogado 

constituído pela parte. Os objetivos por vezes são conflitantes: 

enquanto o árbitro busca a solução mais justa possível segundo os 

preceitos sob os quais foi constituído, o advogado da parte buscará 

sempre a resolução que melhor atenda os interesses de seu cliente – o 

que por vezes não é possível, dependendo das condições definidas pelo 

compromisso/cláusula arbitral. 

 Ademais, cabe ressaltar que, a atuação do árbitro só 

se inicia depois de deflagrado o início do procedimento arbitral. Tudo 

que aconteceu antes do início da arbitragem, como o próprio pacto do 

compromisso arbitral/cláusula de arbitragem, não é objeto de análise 

pelo julgador. Salvo em caso de manifesto e evidente vício da vontade 

de alguma das partes, julgará o árbitro apenas o mérito da questão, 
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presumindo o livre arbítrio das partes no momento em que optaram 

pela Arbitragem. 

Essa presunção de autonomia da vontade das partes, 

no entanto, por vezes é falaciosa. Ao analisar a questão sob a ótica da 

garantia de igualdade entre as partes, é questionável, para dizer o 

mínimo, a verdadeira extensão do livro arbítrio de um leigo em Direito 

ao pactuar uma convenção arbitral sem o suporte de um advogado. 

Mesmo entre operadores do Direito, frequentes são as dúvidas acerca 

do procedimento arbitral e suas regras. A constante progressão 

legislativa e popularização do instituto jurídico, compreensíveis pelas 

razões supracitadas, tornam a Arbitragem um dos temas mais 

relevantes do cenário jurídico brasileiro. A consequência óbvia é que o 

procedimento arbitral está em constante mudança, aperfeiçoando-se a 

cada mudança legislativa. É verdadeiramente razoável esperar que um 

leigo na área entenda as consequências de cada uma das cláusulas que 

firma em uma convenção arbitral? 

Mesmo em certos casos em que exista a chancela de 

um advogado, é possível questionar a autonomia das partes na 

celebração de convenção arbitral. Exemplo clássico são os contratos de 

constituição de pessoa jurídica, cuja legislação exige a assinatura de 

pelo menos um advogado. A cláusula arbitral é cada vez mais popular 

nessas espécies de contrato e geralmente o advogado que assina o 

contrato social é considerado advogado da pessoa jurídica a ser 

constituída, como se os interesses das pessoas que compõem seu 

quadro societário fossem sempre os mesmos. 

 O interesse no sucesso do empreendimento pode ser 

um fator comum entre os sócios, mas as consequências de uma disputa 

decorrente da relação entre eles jamais será. A cláusula que elege o 

compromisso arbitral em contratos societários, ressalvadas raras e 

zelosas exceções, geralmente é verdadeira ofensa à autonomia das 

partes, pois apenas afasta a jurisdição estatal e suas garantias e elege 

um árbitro segundo o livre arbítrio do advogado que elaborou o 

contrato social, sem sequer consultar as partes sobre as especificidades 

que caracterizarão o procedimento arbitral. Consequências dessa prática 

são cláusulas vazias e patológicas, verdadeiro ônus e um despropósito 
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ao sentido da Arbitragem, visto que, chega a contrariar a própria ideia 

de autonomia das partes. 

Cabe, por lógica, a aplicação da teoria civilista da 

função social do contrato, consagrada no art. 421 do Código Civil e no 

art. 5º, XXIII da Carta Magna pátria. Estabelecem os referidos 

dispositivos que ―a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato‖ e que ―a propriedade atenderá a 

sua função social‖, em consonância com os princípios constitucionais 

da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) e da Igualdade 

Material (art. 5º, caput, CF). 

Superada a fase extremamente liberal e individualista 

de nossa legislação civilista de 1916, o vigente documento de 2002 

consagrou preceitos fundamentais da Constituição democrática de 

1988, que leva em conta aspectos para além da mera legalidade 

aparente na celebração de contratos. Não se considera mais a pacta sunt 

servanda como máxima incontestável, podendo o conteúdo de qualquer 

contrato ser questionado sob a ótica de outros direitos fundamentais, 

especialmente os da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da 

função social
99

. 

Consequência disso é a teoria da ―vedação da 

assinatura de contratos com os olhos fechados‖, aplicável 

especialmente a contratos de adesão ou formulados por apenas uma das 

partes de um negócio jurídico. Trata-se de coibir vantagem contratual 

abusiva a qualquer das partes em um contrato, visto que não existe 

verdadeira discussão das cláusulas contratuais. Por analogia, é bastante 

lógico concluir que a celebração de convenção arbitral pode configurar 

verdadeira vantagem abusiva de uma ou mais partes em relação à (s) 

outra (s), especialmente quando a parte que elabora o contrato é 

instruída por um advogado e a outra não, meramente concordando com 

as cláusulas – o que por sinal é a regra, especialmente em relações 

comerciais. 

Nesse sentido, dever-se-ia aplicar o preceito embutido 

no art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.307/96: anulabilidade, de ofício 
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ou por provocação das partes, de compromisso arbitral e de cláusula 

compromissória em contratos cuja existência, validade e/ou eficácia 

estejam maculadas por vício. Essa, no entanto, não é a tendência 

predominante na atuação dos árbitros, que só tomam tal medida quando 

comprovado indubitavelmente o vício de vontade provocado 

dolosamente por alguma das partes. 

Por todo o exposto, no entanto, resta demonstrada 

quão equivocada é a presunção de autonomia das partes que celebram 

uma convenção arbitral sem o patrocínio de um advogado constituído 

especificamente para a defesa de seus interesses. O procedimento 

arbitral dificilmente terá resultado justo se a própria convenção arbitral 

não observou a autonomia material das partes, levando em conta a real 

extensão de seu conhecimento sobre as consequências (ônus e bônus) 

da eleição do procedimento arbitral. Em que pese não ser esse o 

entendimento majoritário, a convenção arbitral que não observa o 

princípio da representação – cuja obrigatoriedade não poderia ser 

dispensável – é verdadeiramente injusta e contrária aos princípios do 

bom Direito. 

 

3.2. Advocacia e Celeridade Processual 

 

Uma vez demonstrado o prejuízo ao princípio basilar 

da autonomia das partes desde antes mesmo da celebração do 

compromisso arbitral quando não é constituído advogado específico 

para cada uma das partes, outro aspecto prejudicado que merece 

especial atenção é o da celeridade processual. 

Desde a inserção ao art. 5º, LXXVIII, CF/88 pela 

Emenda n. 45/2004 da garantia de ―razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação‖, a celeridade 

processual deixou de ser mera garantia processual e assumiu caráter de 

norma supralegal. Embora o conceito de razoável duração processual 

varie para cada caso, o significado do princípio dita que ―o processo 

para ser útil, deve ser concluído em um lapso temporal razoável 
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suficiente para o fim almejado e rápido o bastante para que atinja 

eficazmente os seus objetivos‖.
100

 

Se for verdade que não se trata de princípio específico 

da Arbitragem, o Princípio da Celeridade Processual guarda 

fundamental relação com a própria razão de existência do instituto 

jurídico. Conforme explanado, a Arbitragem nasce como alternativa 

rápida e prática à tutela jurisdicional estatal, especialmente aplicável a 

conflitos decorrentes de negócios jurídicos cujas características exijam 

por natureza uma solução rápida, pelo prejuízo econômico e social que 

a demora em sua solução pode proporcionar – como em relações 

comerciais, societárias, de prestação de serviços e afins. 

A cláusula arbitral mal formulada, no entanto, pode 

resultar em consequências diametralmente opostas ao propósito que 

deveria ter, obrigando as partes a discutir o próprio procedimento 

arbitral em detrimento da discussão do mérito do conflito. Trata-se das 

cláusulas compromissórias vazias e patológicas. 

A boa cláusula arbitral é chamada de ―cláusula 

cheia‖, pois especifica de maneira detalhada a opção pela arbitragem e 

todas suas peculiaridades, como definição e número de árbitros, 

legislação e procedimentos aplicáveis ao caso e outras importantes 

definições que podem modelar tanto o procedimento ao ponto de 

influenciar decisivamente o resultado do julgamento arbitral. Nesse 

sentido, se deve evitar a qualquer custo que se venha a incidir na 

criação de ―cláusulas vazias‖ ou ―cláusulas patológicas‖, pois além de 

frustrarem o interesse e expectativa das partes signatárias, levam à 

instauração de um "contencioso parasita‖.
101

 

Cláusula compromissória vazia é a que contém 

apenas a obrigação de submeter futura controvérsia oriunda de contrato 

ao juízo arbitral, sem, entretanto, conter acordo prévio sob a forma de 

instituí-lo. Essa hipótese é um despropósito tão grande ao sentido da 

arbitragem que, caso uma das partes se oponha à instauração do 
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procedimento arbitral, a intervenção judicial ocorrerá para que, por 

meio de sentença judicial, seja obrigada a parte relutante a se submeter 

ao procedimento arbitral acordado (arts. 6º e 7º, LArb). Em outras 

palavras, o Judiciário, que sequer deveria participar do processo de 

resolução do conflito em questão, acaba por discutir o cabimento do 

procedimento arbitral em si, incorrendo nos mesmos problemas da 

antiga legislação – que praticamente submetia o árbitro ao Judiciário – 

e atrasando em muito tempo a discussão do que realmente importa: o 

mérito da questão. 

Cláusula ―patológica‖, por sua vez, é aquela que 

apresenta erro material ou redação confusa, dificultando o 

entendimento do árbitro sobre seu real conteúdo. Figurativamente 

falando, é o ―copo meio cheio‖, pois se prestou a indicar os detalhes 

básicos necessários à instauração do procedimento arbitral, mas não foi 

específica o suficiente para esclarecer a real intenção das partes na 

eleição da arbitragem. Também traz o ônus de atrasar a discussão do 

mérito da questão, ―podendo adiar o início do procedimento arbitral 

em, no mínimo, seis meses, além e deixar aberta a porta da via recursal, 

já que no futuro poderá vir a ser decidido que aquela cláusula não tinha 

validade‖.
102

 

Sem a boa orientação de um advogado especializado 

no tema, que oriente as partes sobre a importância da definição dos 

detalhes que regerão o procedimento arbitral, é muito provável que a 

cláusula compromissória contratual incida em alguma dessas hipóteses, 

cumprindo resultado inverso ao que se propunha inicialmente. 

Alternativamente, uma consequência ainda mais 

grave da inobservância da representação de todas as partes por um 

advogado especializado na celebração de um contrato é a possibilidade 

de a cláusula compromissória ser elaborada atendendo apenas aos 

interesses de uma das partes – geralmente a que elaborou o contrato, 

em detrimento da que é mera signatária –, com termos e condições que 

a beneficiariam de forma tão desigual que contrariariam a própria boa-
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fé e a função social do contrato, preceitos básicos de nosso moderno 

ordenamento civilista. 

Embora nosso código civilista garanta em seu art. 423 

a interpretação favorável ao aderente de cláusulas ambíguas ou 

contraditórias nos contratos de adesão, a redação do §2º do art. 4º da 

Lei 9.307/96 estabelece que ―nos contratos de adesão, a cláusula 

compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de 

instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua 

instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 

com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula‖. Significa 

dizer, em outras palavras, que a mera aceitação do aderente, por vezes 

inconsciente das consequências da eleição do foro arbitral, é suficiente 

para afastar a tutela jurisdicional e colocá-lo a mercê das condições 

estipuladas por quem redigiu o contrato. Novamente, a problemática da 

paridade de armas se faz presente. 

Não resta dúvida que o patrocínio advocatício é 

essencial mesmo antes da convenção arbitral. Sua importância, porém, 

não se limita ao termo prévio ao procedimento arbitral. Uma vez 

deflagrado, se torna ainda mais imprescindível o advogado, visto que, 

auxiliará o bom andamento e efetividade dos atos praticados. 

A Arbitragem, em que pese ser método alternativo de 

solução de conflito, é um método heterocompositivo. Isso significa que 

a maneira como o julgador receberá as informações necessárias ao 

julgamento depende da atuação das partes, desenvolvida por meio de 

um conjunto coordenado de ações instruídas pelo árbitro. 

O árbitro, nos termos da Lei de Arbitragem, tem 

plenos poderes instrutórios e decisórios, estando defeso apenas na 

esfera executória. Alguns procedimentos, especialmente na fase de 

instrução, seguem quase à risca a forma como seriam feitos em sede de 

juízo – ainda que sem a obrigatoriedade de prazos e formalidades que 

seriam comuns na tutela jurisdicional estatal. Isso significa que, 

relevadas pequenas diferenças de procedimento, os atos praticados em 

fase de instrução são os mesmos com o qual um advogado está 

acostumado a lidar em sua prática jurídica cotidiana. 
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Diversas são as maneiras pela qual um árbitro pode 

formar seu convencimento. Seja na solicitação de documentos 

particulares das partes, com uma solicitação de arrolamento de 

testemunhas, com a intimação de um interessado para prestar 

depoimento ou por qualquer outra forma de prova, os poderes do 

árbitro são vastos e igualados ao de um juiz de direito. Isso importa 

dizer que suas decisões interlocutórias solicitando determinada ação 

têm efeitos vinculativos, prejudicando a parte que descumprir o 

exigido. 

Novamente ressaltando a importância da autonomia 

das partes, é difícil visualizar como verdadeiramente autônomo um 

indivíduo leigo que faça um arrolamento de testemunhas, por exemplo, 

pela primeira vez. Afinal, como realizar tal procedimento? E quais 

testemunhas chamar? Quais realmente ajudariam na defesa de seu 

interesse e quais seriam mais prejudiciais que benéficas? Como instruir 

suas testemunhas sobre o que é recomendável ou não dizer? São 

situações relativamente simples para qualquer advogado, mas 

extremamente complexas a quem não tem o contato direto e regular 

com esse tipo de procedimento. 

 

4. Jus Postulandi: Problemática das Hipóteses de 

Dispensabilidade 

  

Jus postulandi pode ser entendido como aptidão para 

postular em juízo, concedida ao advogado legalmente habilitado (art. 

103 do Código de Processo Civil de 2015) para atuar em nome próprio 

ou em nome de seu (s) representado (s), mediante instrumento de 

mandato (procuração ad judicia, art. 104, CPC). 

A capacidade postulatória se difere da capacidade 

processual no sentido de que a primeira é uma prerrogativa exclusiva 

do advogado e excepcionalmente do Ministério Público, enquanto a 

segunda é geral e ampla, guardando relação com a capacidade para atos 

da vida civil e da titularidade de pretensão ou obrigação, podendo 
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exigi-la em juízo, desde que assistida por advogado
103

. A capacidade 

processual, como regra, é insuficiente para postular em juízo, 

dependendo do complemento da capacidade postulatória, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos praticados sem ela (EOAB, art. 4º). 

Essa exigência guarda relação direta com o já citado 

preceito constitucional previsto no art. 133 da Constituição Federal, que 

trata da indispensabilidade do advogado na administração da Justiça. 

Existem, no entanto, exceções à obrigatoriedade do patrocínio 

advocatício previstas em lei. 

A primeira e mais comum das hipóteses são os 

Juizados Especiais Cíveis. Pelo art. 9º da Lei nº 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais), as causas de valor até vinte salários mínimos 

ajuizadas nos JECs dispensam a obrigatoriedade de assistência 

advocatícia, exceto em fase recursal (art. 41, §2º). 

Outra hipótese rotineiramente realizada sem 

patrocínio é o remédio constitucional do Habeas Corpus, que, nos 

termos do art. 654 do Código de Processo Penal, ―poderá ser impetrado 

por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo 

Ministério Público‖. É também o caso para o instituto da revisão 

criminal, cuja imprescindibilidade do advogado foi recentemente 

mitigada, bem como incidentes da execução penal (graça, anistia, 

indulto, livramento condicional, etc.). 

Por fim, a última das hipóteses, ainda que em menor 

escala, de dispensa de jus postulandi é a capacidade postulatória 

concedida à própria parte (empregado ou empregador) no Direito do 

Trabalho, prevista nos arts. 791 e 839 da CLT. 

Existem ainda outras hipóteses de dispensa do jus 

postulandi, tal como o pedido de alimentos no Direito de Família e a 

dispensa prevista na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), nos casos 

em que a mulher agredida pode pedir em juízo medidas protetivas 

contra o agressor, mas são hipóteses de incidência ínfima e cujos dados 

infelizmente não permitem maiores ponderações acerca do tema. 

                                                 
103 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Civil. 19 ed., São Paulo: Atlas, 2016. 
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Nos próximos tópicos serão apresentadas as 

problemáticas decorrentes de cada uma das principais hipóteses de 

dispensabilidade do jus postulandi, demonstrando como o que era para 

ser uma benesse legal acaba subvertendo sua destinação e se tornando 

verdadeiro empecilho na busca pela pretensão em juízo. 

 

4.1. A Experiência dos Juizados Especiais Cíveis 

  

Em que pesem as enormes inovações trazidas pela Lei 

de Arbitragem, não foi essa a primeira vez em que o legislador buscou 

alternativas ao Poder Judiciário tradicional para resolução de conflitos. 

A experiência pioneira na área foi a do Juizado Especial de Pequenas 

Causas (antecessor do atual Juizado Especial Cível), criado pela Lei nº 

7.244/1984 e atualmente regulada pela Lei nº 9.099/84, que revogou a 

anterior. 

Inspirado na experiência norte-americana das ―small 

claims courts‖, a grande inovação trazida por esse instituto era a da 

―informalização‖ do acesso à justiça, trazendo procedimentos próprios 

e instituindo a não obrigatoriedade de assistência de advogado – 

medida posteriormente adotada também pela Lei de Arbitragem. Se a 

justificativa oficial era a de ampliar o acesso e imprimir maior 

eficiência ao sistema de justiça, especialmente entre a população mais 

carente
104

, a verdadeira intenção por trás de sua aplicação era outra: 

aliviar a sobrecarga do sistema de justiça comum. Em que pese ser esse 

um motivo válido – vide a já constatada ineficiência do Estado –, a 

justificativa da concretização plena do acesso à Justiça sempre ficou em 

segundo plano. 

Como (infelizmente) não poderia deixar de ser, a 

discussão acerca dos Juizados foi rapidamente transformada em um 

duelo de interesses: de um lado a magistratura, maior interessada na 

criação de um sistema que retirasse de sua alçada boa parte da demanda 

judicial cotidiana – a imensa maioria das ações propostas diariamente 

na justiça comum não ultrapassam o valor máximo permitido nos 

                                                 
104 WATANABE, Kazuo. Juizado Especial de Pequenas Causas: Exposição de motivos (Lei nº 

7.244 de 1984). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985, p. 149. 
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Juizados (antes 20 e atualmente 40 salários mínimos); de outro lado, à 

advocacia e suas associações profissionais – notadamente a OAB –, sob 

a justificativa da indispensabilidade da advocacia como instrumento de 

administração da justiça. O foco das discussões acerca dos Juizados 

sempre foi político, classista e geralmente alheio aos problemas do 

principal ator social afetado por sua existência: a sociedade civil. 

Abandonando a ingenuidade que seria acreditar 

apenas nos interesses declarados de quem é contra a dispensa da figura 

do advogado nos Juizados – nunca foi só pela defesa dos interesses do 

jurisdicionado, mas principalmente pela manutenção do poder político 

e econômico que o monopólio do acesso à Justiça proporciona –, o fato 

é que um dos pontos defendidos pelas entidades de classe da advocacia 

é de fundamental importância: o advogado e o defensor público são 

figuras essenciais para a administração da Justiça, especialmente no 

sentido de nivelar as partes envolvidas em uma relação simétrica. A 

figura do advogado não é mera formalidade, mas verdadeiro 

instrumento de garantia do princípio constitucional da igualdade 

material e processual, consagrado no caput do art. 5º da Lei Maior. 

Ignorar a problemática da assimetria das partes em 

uma relação jurídica é fadar qualquer inovação na solução de conflitos 

ao fracasso, pois a condição natural da maioria dos litigantes é a de 

desigualdade. Condições verdadeiramente horizontais – em que todas 

as partes envolvidas em determinado conflito detêm o mesmo poderio 

econômico, jurídico e político – são excepcionais e extremamente raras. 

A regra é a desigualdade em pelo menos algum desses aspectos – 

quando não em todos eles. 

Foi justamente nesse aspecto que fracassou a ideia 

dos Juizados Especiais Cíveis, como brilhantemente expõe a autora 

Ana Carolina da Matta CHASIN
105

 em seu artigo ―A informalização da 

justiça e seu avesso: Uma análise das audiências de conciliação nos 

Juizados Especiais Cíveis de São Paulo‖. Os problemas enfrentados 

pelos Juizados são muito parecidos com os que pode a Arbitragem vir a 

enfrentar, especialmente se mantido o entendimento no sentido da 

                                                 
105 CHASIN, Ana Carolina da Matta. A informalização da justiça e seu avesso: Uma análise das 

audiências de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo. 
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dispensabilidade da figura do advogado, como é o caso hoje (princípio 

da representação ―facultativa‖). 

A primeira constatação de CHASIN em seu artigo 

teve por base a pesquisa empírica de Maria Celina D‘ARAUJO
106

, do 

CPDOC/FGV, que mapeou em cinco juizados cíveis cariocas o perfil 

socioeconômico dos litigantes que buscavam os Juizados. O estudo 

constatou que a maior demanda pelos juizados não se dava nos bairros 

de classe baixa, mas sim nos de classe média e alta. O padrão se repetiu 

em outro estudo, dessa vez de Luciana CUNHA
107

, que concluiu ainda 

que os juizados sofrem dos mesmos problemas que a justiça comum, 

tendo apenas procedimento diferenciado. Por fim, a pesquisadora 

SINHORETTO
108

 reforçou as conclusões anteriores, acrescentando 

ainda ―a importância que a figura do advogado exerce para equilibrar 

partes em situação desigual‖. 

Não era falacioso apenas o argumento da 

democratização do acesso à Justiça: o de que às partes seria garantida 

verdadeira análise do mérito de seu caso também se mostrava falso. 

Pelo contrário: ao que constatou CHASIN
109

 em suas pesquisas de 

campo, o padrão que se repetia era o de conciliadores mais 

preocupados com seus resultados que com o resultado útil dos 

processos e que induziam de forma arbitrária as partes a um acordo, já 

que é este um modo formal de encerramento da ação judicial, não 

permitindo recurso à instância superior, o que frequentemente se traduz 

em acordos insatisfatórios com o mero objetivo de baixa do processo. 

Dotados de livre arbitrariedade em sua atuação, os conciliadores 

frequentemente utilizam de argumentos intimidadores como ―fazendo 

acordo agora, você não vai ter que esperar tanto‖, ―a instrução só está 

sendo marcada para a data tal‖ (normalmente alguma data longínqua‖ 

                                                 
106 D‘ARAUJO, Maria Celina. Juizados Especiais de Pequenas Causas: Notas sobre a 

experiência no Rio de Janeiro. 9 vol., Rio de Janeiro: Estudos Históricos, 1996, pp. 301-322. 
107 CUNHA, Luciana Gross. Juizado Especial: Criação, instalação e funcionamento e a 

democratização do acesso à Justiça. São Paulo: Saraiva, 2004. 
108 SINHORETTO, Jacqueline. A Justiça perto do povo: Reforma e gestão de conflitos. São 

Paulo: Alameda, 2011. 
109 CHASIN, Ana Carolina da Matta. A informalização da justiça e seu avesso: Uma análise das 

audiências de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo, p. 248. 
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ou ―a pauta está demorando uns sete ou oito meses‖ 
110

. O problema 

não é tanto que o conciliador aja ativamente para buscar o acordo, que 

pode muito bem ser positivo a todos os envolvidos, mas a frequente 

postura indiferente destes em face de acordos claramente ruins aos 

litigantes eventuais que, desprovidos do devido auxílio advocatício, 

acabam por aceitar os termos de acordos prejudiciais a seu direito. 

Por fim, CHASIN
111

 constatou também o problema 

das relações assimétricas e da reprodução da desigualdade nos 

Juizados: a tipologia dos litigantes frequentemente é construída a partir 

da oposição entre repeat players (litigantes habituais) e one-shotters 

(litigantes eventuais), geralmente sem patrocínio advocatício. As 

vantagens dos primeiros em face dos segundos não são poucas: 

acúmulo de conhecimento acerca do funcionamento do sistema dos 

juizados, estabelecimento de relações informais com os funcionários do 

sistema de justiça (o que acaba por influenciar no resultado do 

processo), organização na forma de lobbies para influenciar na criação 

de leis, preocupação com construção de jurisprudências, discernimento 

de casos em que acordos são viáveis ou não, etc. 

 Tudo isso só contribui para reforçar ainda mais a 

distância entre o jurisdicionado hipossuficiente e os mais ricos, mais 

poderosos e mais influentes. Essa posição de vantagem é um dos 

modos pelos quais um sistema jurídico formalmente neutro em relação 

à ‗quem tem‘ e ‗quem não tem‘ pode perpetuar e aumentar as vantagens 

dos primeiros
112

. 

Caía por terra a visão idealizada de que os Juizados 

serviam como ―atores ativos do processo de construção democrática‖, 

visto que, contribuíram muito pouco para a democratização do acesso à 

Justiça e inclusive reproduziam os problemas do Judiciário. 

A Arbitragem, tal como os Juizados Especiais Cíveis, 

dispensa o jus postulandi sob a justificativa da democratização do 

                                                 
110 Idem, p. 250. 
111 CHASIN, Ana Carolina da Matta. A informalização da justiça e seu avesso: Uma análise das 

audiências de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo, pp. 256-259. 
112 GALANTER, Marc. Why the ‗Haves‘ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of 

Legal Change. Law and Society Review, Vol. 9, nº 1, pp. 103-104. 
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instituto. Essa medida, no entanto, pode ter efeito contraproducente, 

pois, eventual prejuízo à credibilidade do instituto afetaria diretamente 

seu potencial de alcance, tal como ocorreu com os Juizados, que 

tiveram um boom em sua origem e hoje são relegados ao ostracismo 

por litigantes conhecedores de suas condições adversas, resultado de 

anos de ineficiência na solução justa de conflitos entre partes desiguais 

de uma relação jurídica. 

 

4.2. Jus postulandi na Justiça do Trabalho: Benesse ou 

Empecilho? 

  

A CLT inovou a prática jurídica ao conceder ao 

empregador e ao empregado em uma reclamação trabalhista o direito de 

postular pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado habilitado 

(arts. 791 e 839) – exceto na hipótese de Recurso de Revista e de 

recursos a Tribunais Superiores, pois extrapolam a competência 

privativa da Justiça do Trabalho, adentrando na competência federal ou 

constitucional, respectivamente. 

A intenção manifesta do legislador foi conceder 

maior eficácia no acesso à Justiça trabalhista, posição reforçada pelo 

art. 4º da Lei nº 5.584/70 (o mais próximo que temos de uma Lei de 

Processo do Trabalho), que incumbiu ao juiz o dever de impulsionar de 

ofício o processo em que o empregado ou o empregador reclamarem 

pessoalmente, preenchendo a ausência de conhecimentos técnicos das 

partes não assistidas. Isso se explicaria pelo caráter alimentar das 

verbas trabalhistas, bem como sua complexidade social, justificando na 

prática que a mera detenção das capacidades jurídica e de estar em 

juízo seriam suficientes para também ter capacidade postulatória, 

independente de assistência
113

. 

A realidade, no entanto, demonstra que a falta de 

acompanhamento de um advogado especializado a qualquer das partes 

é muito mais prejudicial que benéfica. Especialmente em relação a atos 

estritamente processuais, tal como cumprir prazos, requisitos e ritos 

                                                 
113 ALMEIDA, Cleber Lúcio. Direito Processual do Trabalho. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 

262. 
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processuais de forma satisfatória, a diferença de capacidade técnica 

entre uma parte não assistida e outra com o patrocínio de advogado 

especializado é tão absurda ao ponto de ser questionável a efetividade 

dessa possibilidade. Em lição de Amauri Mascaro Nascimento: 

 

―O processo é uma unidade complexa de caráter técnico e 

de difícil domínio, daí porque o seu trato é reservado, via 

de regra, a profissionais que tenham conhecimentos 

especializados e estejam em condições de praticar os atos 

múltiplos que ocorrem durante o seu desenvolvimento. A 

redação de petições, a inquirição de testemunhas, a 

elaboração de defesas, o despacho com o juiz, o modo de 

colocação dos problemas exigem pessoa habilitada, sem o 

que muitas seriam as dificuldades a advir, perturbando o 

normal andamento do processo. Em consequência, as 

manifestações das partes no processo, desde tempos 

remotos, são confiadas a profissionais denominados 

procuradores, ou defensores, ou advogados, além de seus 

auxiliares, que são os estagiários, antigamente 

denominados solicitadores. Não resta dúvida que a 

presença do advogado consciente valoriza o processo, 

facilita a exata formação do contraditório e é realmente 

indispensável‖.
114

 

 

Ademais, desse fato, cabe ressaltar que, apenas 

recentemente o PJe (Processo Judicial Eletrônico, sistema de 

peticionamento eletrônico utilizado pela Justiça Trabalhista) 

disponibilizou o serviço de consulta pública de processos eletrônicos, 

que até pouco tempo atrás só era possível com o certificado digital de 

um advogado regularmente habilitado no sistema. 

 Muito embora fosse um claro caso de ofensa ao 

princípio da publicidade dos atos processuais, esse antigo molde PJe é 

um mero sintoma de uma tendência cada vez mais aceita na Justiça do 

Trabalho: ninguém em sã consciência atua em um processo trabalhista 

sem constituir advogado especializado – especialmente no pólo do 

                                                 
114 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: LTr, 
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empregado, que já parte de situação econômica hipossuficiente em 

relação ao empregador, a não constituição de advogado traz mais 

prejuízos que benefícios, não valendo o preço ―economizado‖ com o 

patrocínio. 

Soluções muito mais lógicas são adotadas hoje em 

dia: no polo do reclamante, por exemplo, a maioria dos advogados 

cobra honorários ad exitum, recebendo percentual de 20 a 30% sobre o 

valor econômico da questão ou eventual acordo, sem a dedução dos 

encargos fiscais e previdenciários, nos termos da Tabela de Honorários 

da OAB/SP. Se por um lado se poderia alegar que o empregado 

receberá ―apenas‖ 70 ou 80% do valor a que tinha direito, a prática 

demonstra isso ainda é muito superior ao que ele conseguiria sem o 

patrocínio advocatício, visto que, raras são as reclamações trabalhistas 

ajuizadas sem advogado constituído que prosperam em sua totalidade. 

Ilógico, portanto, a insistência na dispensa do jus 

postulandi na Justiça do Trabalho, tanto do ponto de vista 

principiológico quanto do prático. Nesse sentido, a lição de Francisco 

Antônio Oliveira:
115

 

 

―A capacidade postulatória as partes na Justiça do 

Trabalho é ranço pernicioso originário da fase 

administrativa, e que ainda hoje persiste em total 

discrepância com a realidade atual. O direito do trabalho 

constitui hoje, seguramente, um dos mais, senão o mais 

dinâmico ramo dentro do direito, e a presença do 

advogado especializado já se faz necessária. 

Exigir-se de leigos que penetrem nos meandros do 

processo, que cumpram prazos, que recorram 

corretamente, são exigências que não mais se afinam com 

a complexidade processual, onde o próprio especialista, 

por vezes, tem dúvidas quanto à medida cabível em 

determinados momentos. E é a esse leigo a quem, em 

tese, é permitido formular perguntas em audiência, fazer 

sustentação oral de seus recursos perante os tribunais. Na 

prática, felizmente, a ausência de advogado constitui 
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exceção e ao leigo não se permite fazer perguntas em 

audiência, mesmo porque sequer saberia o que 

perguntar.‖ 
116

 

 

Mais incisiva ainda é a lição de BREVIDELLI:  

 

―Analisando o hermético e erudito discurso jurídico, com 

o qual se articula atualmente o direito, e a classe social 

que é normalmente a usuária da Justiça do Trabalho 

(também conhecida como Justiça dos Pobres), percebe-se 

que o "jus postulandi" é uma falácia e uma afronta a 

princípios constitucionais de contraditório, isonomia e 

paridade de armas entre as partes. Como um leigo poderá 

redigir uma petição inicial obedecendo aos requisitos do 

art. 282 [atual art. 319 do CPC/15] do CPC, como poderá 

contrarrazoar um recurso, obedecendo aos prazos 

processuais rigorosamente impostos pela lei e ainda 

enfrentar todo o ritual da instrução probatória sem estar 

amparado por um profissional competente e atento a 

todas as armadilhas processuais? Qualquer pessoa que 

atue na área jurídica sabe que um leigo sem advogado 

torna-se um personagem sem voz no processo, visto que a 

construção da verdade processual exige muito mais do 

que a posse da verdade real: exige habilidade para prová-

la e construí-la aos olhos do Juiz, usando como únicas 

armas um bem articulado discurso jurídico, uma retórica 

bem elaborada e a competente compreensão das leis‖. 
117

 

 

Não menos importante é a perspectiva da 

responsabilidade estatal perante o jurisdicionado hipossuficiente. 

Consagrada no art. 134 da Constituição Federal, a garantia de prestação 

de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem 

insuficiência de recursos é hoje realizada pela Defensoria Pública, 

regulada por sua vez pela Lei Complementar nº 80/1994. É importante 
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ressaltar que, na prática, a Defensoria Pública atualmente relega essa 

função exclusivamente aos sindicatos de classe – o que por si só não 

exime o Estado se sua responsabilidade e não deveria justificar a 

dispensa da figura do advogado e a transferência do jus postulandi ao 

particular. 

Conforme supracitado, a possibilidade de patrocínio 

advocatício por sindicato de classe é hipótese alternativa à assistência 

judicial estatal, incapaz de atender sua demanda jurisdicional. É 

importante ressaltar que, a assistência sindical enseja inclusive direito 

ao recebimento de honorários advocatícios, quando cumulada com a 

percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou quando o 

reclamante se encontrar em situação econômica que justifique a 

benesse (arts. 14, §1º, e 16, da Lei nº 5584/70), o que por si só deveria 

ser atrativo para optar por essa alternativa antes de litigar sozinho. 

Ante todo o exposto, propõem-se algumas reflexões. 

O instituto da Arbitragem guarda muitas semelhanças com o 

procedimento trabalhista, sendo a principal delas a importância da 

celeridade processual e da informalização procedimental inerentes aos 

institutos. 

 Isso posto, a alta especialização do Direito, ainda 

mais patente na justiça trabalhista, torna a experiência de litigar 

desacompanhado de profissional jurídico uma verdadeira missão 

impossível. Se a experiência histórica trabalhista demonstrou que as 

consequências da dispensa da figura do advogado foram muito mais 

negativas que positivas na Justiça do Trabalho, por que seria diferente 

com a Arbitragem, que parte basicamente dos mesmos princípios e visa 

os mesmos fins – em especial no aspecto da proteção ao jurisdicionado 

–, divergindo apenas na matéria de que trata? 

 

4.3. Jus Postulandi no Direito Penal e hipóteses residuais 

 

No processo penal, o CPP/41 estabeleceu 

expressamente a dispensa da exigibilidade de advogado para os casos 
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de habeas corpus e revisão criminal respectivamente nos arts. 654 e 

623. A decisão do legislador é, contudo, controversa. 

No caso da revisão criminal, um dos pressupostos 

para sua admissibilidade é que a matéria esteja adstrita ao presente nos 

incisos I à III do art. 621, sob pena de não cabimento. Julgamos pouco 

razoável esperar de um condenado a compreensão das exigências 

específicas do direito penal, muito embora a dispensabilidade nesse 

caso se justifique por se tratar do direito fundamental à liberdade. 

Nesse sentido, a lição de Eugênio Pacceli de Oliveira
118

:  

 

―Parece-nos irrecusável de que não deve ser exigida a 

capacidade postulatória do requerente, embora se 

reconheça que, diante das exigências de fundamentação 

vinculada para o manejo da ação, dificilmente se 

conhecerá da ação proposta por quem não tenha 

conhecimento técnico especializado‖. 

Cabe, no entanto, ressaltar o conteúdo do parágrafo 

único do art. 622:  

 

―Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se 

fundado em novas provas‖. 

            

Em outras palavras, caso a pretensão seja mal 

formulada e por consequência julgada improcedente, o danoso 

resultado será o da preclusão do direito do indivíduo, um ônus alto a se 

pagar pelo suposto bônus da dispensa da figura do advogado. 

Quanto ao remédio constitucional do habeas corpus, 

ponderações similares podem ser feitas. Embora não seja consagrado 

na legislação, é entendimento dos tribunais que a reiteração de 

fundamentos e pedidos em novo habeas corpus não merece 

conhecimento. Como esclarecer a um leigo, juridicamente falando, o 

que se classifica como um novo fundamento ou um pedido diverso? 

                                                 
118 OLIVEIRA, Eugênio Pacceli de. Curso de processo Penal. 4. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 694. 
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Como esperar que ele saiba fazê-lo por conta própria e não incorra na 

preclusão de seu direito ao formular mal sua pretensão em sua primeira 

tentativa? 

Outras hipóteses residuais são encontradas em nosso 

ordenamento jurídico, tais como o art. 2º da Lei nº 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), que autoriza ao credor alimentício (alimentando) a postular 

perante o juiz competente sua pretensão independente de advogado, ou 

ainda na chamada Justiça de Paz, consagrada pelo art. 98, II da 

Constituição Federal, com competência para realizar casamentos, 

verificar impugnações apresentadas e exercer atribuições conciliatórias, 

e que não possui caráter jurisdicional, dispensando, assim, o jus 

postulandi. Tampouco nesses casos nos parece menos grave a ausência 

do devido suporte jurídico, haja vista que, ações de alimentos são 

qualquer coisa menos simples, envolvendo questões como concessão 

liminar de alimentos provisórios, procedimento especial, 

responsabilidade solidária entre parentes, etc. 

 

5. Conclusões 

 

O argumento do acesso à justiça, amplamente 

defendido por aqueles que apoiam a dispensa do jus postulandi de 

forma irrestrita, é uma construção falaciosa que ignora a realidade de 

um processo complexo como o da Arbitragem. Tal como demonstra a 

perspectiva histórica, é questão de tempo para que as diferenças 

econômicas, técnicas e sociais existentes na maioria das relações entre 

jurisdicionados inviabilizem qualquer procedimento sem a presença de 

advogados representando os interesses de cada uma das partes, 

tamanho o prejuízo à autonomia e à igualdade material dos envolvidos. 

Se o objetivo declarado do moderno instituto é retirar 

das mãos do Judiciário conflitos cuja natureza exija maior agilidade e 

eficácia do que o sistema estatal pode proporcionar, não é privando as 

partes da amplitude de seus direitos que o instituto alcançará seu 

objetivo. O advogado é figura essencial para equilibrar relações 

assimétricas e garantir que as pretensões das partes sejam defendidas 
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em sua totalidade, inclusive em aspectos que ela própria desconhece. 

Não à toa que, a lei suprema de nossa república federativa julga o 

advogado como indispensável à administração a justiça. 
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RESUMO: O presente artigo aborda a atual realidade 

do instituto da arbitragem enquanto ferramenta de 

viabilização prática da autonomia privada no sentido 

de se permitir um maior nível de acesso à justiça no 

Brasil, especialmente no que diz respeito ao NCPC, 

cujo principal condão é a busca de uma mais estreita 

cooperação entre o Poder Judiciário e a Arbitragem. A 

atual conjuntura brasileira tem se mostrado 

plenamente favorável à crescente convergência que se 

apresenta entre as esferas da justiça arbitral e estatal. 

Métodos que visem à pacificação social tal como se 

propõe a arbitragem tem ganhado força dentro do 

sistema processual civil brasileiro, especialmente 

devido ao fato de que, ao final do dia, o que se busca 

é efetividade na promoção de uma razoável duração 

do procedimento, bem como de uma tutela efetiva dos 

direitos e garantias protegidos pela constituição. Este 

grau de crescimento e valorização da arbitragem se 

deve prioritariamente à correspondente valorização 

que tem sido concedida à autonomia privada.  

Palavras chave: Autonomia – Arbitragem – 

Efetividade – Ordem jurídica justa – Jurisdição não-

estatal. 

Sumário: Introdução – 1. Liberdade: da livre 

manifestação da vontade (autonomia da vontade) ao 

poder de autorregulamentação (autonomia privada) – 

2.  A constitucionalidade da arbitragem e sua forma 

de ampliação do acesso à justiça – 3. A arbitragem e 

                                                 
119Bacharelando em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
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seu enfoque jurisdicional – 4. A transformação do 

pensamento coletivo em relação à evolução dos 

métodos extrajudiciais de resolução de conflitos – 5. 

A arbitragem como sucedâneo disponível ao livre 

exercício da autonomia privada – Conclusão – 

Referências.  

Introdução 

 

Dentre os valores mais caros à sociedade, especialmente a 

ocidental, os liberais são os que mais se consideram na busca pela 

liberdade de autodeterminação dos indivíduos, bem como pelo desejo 

de conduzir a própria vida de acordo com as normas que cada um tenha 

escolhido para si.  

Ao longo dos últimos 200 anos, a liberdade se consolidou por 

meio dos modelos socioeconômicos e políticos que surgiram na 

experiência social e alcançou grande destaque entre os valores 

acolhidos pela sociedade como fundamentais à sua constituição e 

manutenção. 

Logo, como resultado de sua utilização por diversos ramos da 

ciência, a autonomia individual estabeleceu enorme referencial nos 

campos da moral, da sociologia e do Direito, para mencionar apenas 

alguns exemplos. 

De modo que, ela se relaciona com a capacidade de possuir ou 

construir as próprias leis conforme valores igualmente próprios e, isso 

corresponde a uma decisão consciente, sugerindo a independência da 

pessoa para gerir sua vida sem interferências externas. Assim, ela se 

apresenta como pedra de toque das sociedades modernas. E como 

abordar a ampla autonomia privada sem se falar de acesso à justiça? 

O acesso à justiça é uma garantia constitucional que 

compreende tanto o aspecto material (exercício dos direitos de 

cidadania) quanto o aspecto formal (direito à obtenção da prestação da 

tutela jurisdicional). A expressão "Acesso à Justiça" é sinônimo de 

tutela jurisdicional entendida como o alcance a uma determinada ordem 

de valores e direitos fundamentais. 

Tradicionalmente, o poder judiciário detém o monopólio da 
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jurisdição, o que justamente acaba por criar alguma dificuldade ao 

referido acesso, ou seja, aqui podemos observar um obstáculo ao pleno 

exercício da autonomia privada No entanto, esse é um paradigma que 

tem sofrido significativa transformação.  

Os mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios 

proporcionam vias alternativas para oferecer a sociedade um meio 

eficaz de solucionar conflitos, em paralelo à cultura de acionar o Estado 

a cada nova necessidade, o que, sem dúvida alguma, constitui uma 

opção ágil e efetiva na solução das questões conflituosas nascidas das 

relações entre os indivíduos e as instituições.
120

 

Tais vias alternativas visam a fazer frente à chamada ―crise do 

Judiciário‖, na qual há grande insatisfação e morosidade com a 

resolução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário.  Essa 

morosidade na tramitação de processos que pode levar anos e até 

décadas, compromete a proposta original do Estado em prover uma 

justiça de qualidade ao cidadão. Por essa razão o anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil destaca: 

 

Um sistema processual civil que não proporcione à 

sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, 

ameaçados ou violados, que têm cada um dos 

jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias 

constitucionais de um Estado Democrático de Direito.
121

 

 

Dessa forma, percebe-se que arbitragem é plenamente capaz de 

dirimir, em menor tempo e de forma segura, um vasto campo de litígios 

patrimoniais disponíveis. É um método extrajudicial de resolução de 

conflitos sociais que ganhou espaço perante a comunidade jurídica e 

inclusive já tem mostrado certa consolidação enquanto instrumento 

                                                 
120PINTO, Luiz Roberto Nogueira. Arbitragem: a alternativa perene para descongestionar o 

poder judiciário. São Paulo: Arte &Ciência, 2002. p. 15 
121Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, disponível em: 

https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. Acesso em 29 de agosto de 

2016. 
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para as práticas comerciais tanto domésticas quanto internacionais.
122

 

É importante ressaltar, atualmente o Estado não é o único – e, 

algumas vezes, sequer o mais adequado – ente vocacionado para a 

função jurisdicional, que pode muito bem ser exercida por particulares, 

algumas vezes com resultados mais proveitosos do que aqueles obtidos 

no âmbito judiciário.
123

 

Portanto, é notória a percepção de que a valorização da 

autonomia privada no sentido de se estimular o exercício da arbitragem 

demonstra que o valor da pessoa consiste em ser mais que um mero 

existir, mas em ter a seu dispor as oportunidades para desenvolver a 

própria vida, realizando por si a sua própria dignidade.
124

 

 

1. Liberdade: da livre manifestação da vontade (autonomia da 

vontade) ao poder de autorregulamentação (autonomia privada) 

 

De acordo com a definição de Maria Helena Diniz
125

, o 

princípio da autonomia da vontade consiste em ter o poder de estipular 

livremente, da forma como melhor convir, mediante o acordo de 

vontade entre pessoas capazes, a disciplina de seus interesses, de modo 

que isso venha a suscitar os efeitos tutelados pelo ordenamento 

jurídico. 

Esse nos parece ter sido o conceito observado na prática, após o 

declínio do Estado Absolutista e seus privilégios. O que se observou 

naquele final de século XVIII foi que a autonomia da vontade 

despontou como referencial para o novo sistema jurídico do 

liberalismo, que se posicionou na esteira das transformações que 

romperam com o status quo ante.  

                                                 
122RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 138. 
123ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito de processo civil. 16a. ed. São 

Paulo: Ed. RT, 2013. p. 197. 
124CARDOSO, Alenilton da Silva. O Sentido ético do direito funcional solidário. São Paulo: 

Editora Ixtlan, 2016. p. 27. 
125DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 41. 
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A burguesia, então detentora do poder econômico, já não estava 

mais a mercê da nobreza e possuía liberdade de contratar.  Nesse 

diapasão, Gustavo Tepedino ressalva: 

 

O direito privado tratava de regular, do ponto de vista 

formal, a atuação dos sujeitos de direito, notadamente o 

contratante e o proprietário, os quais, por sua vez, a nada 

aspiram senão ao aniquilamento de todos os privilégios 

feudais: poder contratar, fazer circular as riquezas, 

adquirir bens como expansão da própria inteligência e 

personalidade, sem restrições ou entraves legais.
126

 

 

Tratava-se de um novo momento, denominado liberalismo 

jurídico, no qual o indivíduo era o valor fundamental e a liberdade 

contratual também passou a deter considerável importância, pois essa 

era vista como a mais genuína manifestação do livre arbítrio do 

homem, cabendo, portanto, ao Estado, apenas assegurar a execução das 

vontades.  

Segundo Daniel Sarmento
127

, o direito de propriedade era o 

direito por excelência, e a principal liberdade que poderia ser concedida 

ao indivíduo consistia no poder de gerir livremente os seus bens, 

somente interferindo o Estado para impedir que terceiros prejudicassem 

o gozo de tais faculdades. 

Os excessos praticados pela liberdade contratual deram ensejo 

ao crescimento da ideia de um Estado mais interventor, tal como relata 

Beatriz França: 

 

Com o advento do Estado Social a liberdade de contratação 

passa ter fronteiras que teve como consequência intervenção na 

economia global, dando origem ao dirigismo contratual. Também 

foi preciso impor limites à autonomia privada, ao controle dos bens 

e, seguramente, à propriedade, ao mesmo tempo em que programas 

                                                 
126TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p.2. 
127SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia privada. B. 

Cient. ESMPU, Brasília, a. 4, n.14, p. 167-217, jan/mar 2005. p.188. 
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assistenciais eram desenvolvidos. Resta claro que o individualismo 

cultuado durante décadas naufragara. (...) O Estado Liberal foi o 

oposto dos sistemas anteriores a ele, uma vez que sua carga histórica 

e filosófica se fez indispensável para aquele momento de 

transformações profundas, gerando efeitos diretos. Atualmente o 

Estado Democrático de Direito que vigora no Brasil, apontou outras 

necessidades no sistema socioeconômico, mas também histórico, 

político e jurídico.
128

 

 

Diante desse novo viés, a doutrina chegou à conclusão de que o 

termo autonomia da vontade já não se adequava mais a este novo 

cenário, de modo que surge, então, um novo conceito, o da ―autonomia 

privada‖. 

Embora pareçam possuir conceitos assemelhados, tanto a 

autonomia da vontade quanto a autonomia privada tiveram suas 

distinções devidamente destacadas por Érico de Pina Cabral:  

(...) numa visão simplista dos institutos, pode-se resumir 

a diferença afirmando que a autonomia da vontade se 

relaciona com a liberdade de autodeterminação 

(manifestação da vontade livre) e a autonomia privada ao 

poder de autorregulamentação (normas estabelecidas no 

interesse próprio).
129

 

 

A autonomia privada é um dos principais alicerces do direito 

civil. Esse princípio se materializa por meio da execução de negócios 

jurídicos que Manuel A. Domingues de Andrade compreende como a 

ordenação das relações jurídicas pela vontade dos particulares, de 

forma a modelá-las como lhes aprouver, pondo-as de acordo com os 

seus interesses, tais como os entende ou aprecia.
 130

 

O pressuposto da autonomia privada é a liberdade enquanto valor 

                                                 
128FRANÇA, Beatriz. A (des)construção do direito privado em face da despatrimonialização do 

sujeito de direito civil constitucional – aspectos constitucionais da autonomia privada. In: 

NALIN, Paulo Roberto Ribeiro (Org.). Contrato & Sociedade: a autonomia privada na 

legalidade constitucional. Curitiba: Juruá, 2006. v.2. p.93. 
129CABRAL, Érico de Pina. A ―autonomia‖ no direito privado. In: Revista de Direito Privado. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 19(5)83-129, jul/set 2004. p. 111. 
130ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria Geral da Relação Jurídica. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1998. v. 2. p.27. 
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jurídico. É a ideia de que o indivíduo é o próprio embasamento de uma 

construção social, de que sua escolha livre e espontânea, é instrumento 

da concretização efetiva de direitos. 

 

2 A constitucionalidade da arbitragem e sua forma de 

ampliação do acesso à justiça 

 

Tem se tornado cada vez mais claro, não apenas para a 

sociedade, mas também para toda a comunidade jurídica, que a 

convenção de arbitragem não ofende o princípio constitucional do 

direito de ação. A melhor justificativa que pode ser utilizada para 

sustentar tal afirmação reside no fato de que o princípio do acesso à 

Justiça precisa e deve ser entendido como um princípio que permita não 

apenas o acesso pura e simplesmente, mas sim o acesso a uma ordem 

jurídica justa. 

No entendimento do processualista Fred Didier Jr.
131

, não há 

qualquer vício de inconstitucionalidade num instituto não compulsório, 

colocado à disposição das pessoas capazes para solucionar problemas 

relacionados a direitos disponíveis. 

Além do mais, segundo a pertinente observação de Tânia 

Lobo
132

, não são todos os direitos que podem ser objeto de decisões 

arbitrais, mas apenas os direitos disponíveis. E é justamente por essa 

razão que as partes, quando celebram a arbitragem, abrem mão da 

faculdade que sua autonomia individual lhes confere, de fazerem uso da 

jurisdição estatal e solucionar seus litígios por meio da jurisdição 

arbitral. 

Vale lembrar ainda que, é justamente pelo princípio da 

autonomia privada que a arbitragem se engrandece. Não por acaso, os 

direitos patrimoniais disponíveis constituem a essência desse princípio 

por meio do qual prevalece a liberdade contratual em que as partes 

                                                 
131DIDIER, Fredie Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 9. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2007. p. 71. 
132MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba: Juruá Editora, 2006. 

p. 40. 



118 

podem livremente dispor de seus direitos independentemente da 

intervenção do Estado. 

A consequência natural da referida autonomia é que, em 

havendo opção pela instituição da arbitragem para a composição da 

lide, igualmente não há que se falar em ofensa ao princípio do juiz 

natural e nem em renúncia ao direito de ação. A verdade é que as partes 

apenas estão transferindo, deslocando a jurisdição que, é exercida por 

órgão estatal, para um destinatário privado.
133

 

É equivocado afirmar que, a arbitragem adentra ao cenário 

jurisdicional para violar dispositivos constitucionais. O melhor 

entendimento nesse sentido deve ser justamente o contrário. A 

arbitragem, enquanto meio extrajudicial de solução de conflitos, deve 

ser entendida como uma ferramenta adicional que o cidadão possui à 

sua disposição para lhe assegurar direitos constitucionalmente 

garantidos, como o direito a uma ordem jurídica justa, por exemplo. 

Trata-se de verdadeira ampliação do acesso à justiça. 

A arbitragem tem sua importância como um instrumento 

institucionalmente legítimo, colocado no sistema para a busca da 

solução de conflitos de ordem interna ou externa, que serão conhecidos 

por profissionais especializados na matéria.
134

 

O que se tem, a bem da verdade, não é uma limitação do acesso 

à justiça. É a sua própria ampliação. Afinal de contas, o juízo arbitral 

não representa nada além de uma alternativa a mais colocada à 

disposição do cidadão na busca da solução de seus conflitos. No rol de 

instrumentos disponíveis, caberá exclusivamente às partes, quando 

capazes, avaliarem os pontos positivos e negativos na tomada de 

decisão acerca de se fazer uso da justiça estatal ou da privada e optar 

pela que parecer-lhes mais conveniente, útil e adequada para a 

resolução dos litígios de natureza patrimonial disponível. 

Figueira Júnior ressalva que, a ampliação do uso da arbitragem 

como meio alternativo de solução de conflitos não representa, de 

                                                 
133 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: 

RT, 2002. p. 93. 
134FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem: jurisdição e execução: análise crítica da Lei 

9.307 de 23.09.1996. São Paulo: Editora dos tribunais, 1999. P. 143-145. 
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maneira alguma, o enfraquecimento do Poder Judiciário. Pelo contrário, 

diante da facultatividade concedida aos jurisdicionados para buscarem 

a solução de suas desavenças por meio da jurisdição estatal ou arbitral, 

tende o Estado-juiz a fortalecer-se gradativamente, à medida que for 

necessariamente provocado.
 135

 

Por fim, Didier
136

 relembra que, se ainda restarem dúvidas 

acerca da constitucionalidade da arbitragem, há a possibilidade do 

controle judicial da sentença arbitral em relação à sua validade.  

Quer dizer, um instituto que é facultativo, que abrange tão 

somente direitos patrimoniais disponíveis e que está sujeito ao controle 

judicial de seus vícios formais, não pode, de maneira nenhuma, ser 

considerado inconstitucional. 

 

3 A arbitragem e seu enfoque jurisdicional 

 

Existe uma acalorada discussão teórica acerca da natureza do 

instituto da arbitragem. De um lado, parcela da doutrina postula que a 

tutela jurisdicional não seja restrita apenas à tutela estatal, 

monopolizada pelo Poder Judiciário, por meio de um processo 

institucionalizado. 

A jurisdição também pode ser conferida aos meios alternativos 

extrajudiciais de resolução de conflitos, tais como a arbitragem, por 

exemplo, cujo método de pacificação do litígio se materializa na 

decisão de um árbitro escolhido pelas próprias partes envolvidas no 

litígio. Esse árbitro é investido por lei de poderes específicos que 

conferem legitimidade à sua decisão. 

Essa é a linha de entendimento de Fred Didier Jr., para quem a 

arbitragem, no Brasil, não é equivalente jurisdicional: é propriamente 

jurisdição, sem qualquer diferença, a não ser que é privada e o juiz é 

escolhido pelos litigantes.
 137

 

                                                 
135Idem, p. 111. 
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E a respeito da concepção de ser ou não a atividade jurisdicional 

monopólio do Estado, ele comenta: 

Com a remodelação da arbitragem no direito brasileiro, 

essa característica perdeu o prestígio, tendo em vista que, 

atualmente, prevalece a concepção de que a arbitragem é 

atividade jurisdicional, com a diferença apenas quanto ao 

elemento confiança, que preside a arbitragem, estando 

ausente na jurisdição estatal, cujo órgão não pode ser 

escolhido pelas partes e cuja sentença lhes será imposta 

de forma coativa. A sentença arbitral, lembre-se, 

prescinde de homologação pelo Estado-juiz para que 

possa ser executada.
138

 

 

O que prevalece, entretanto, é a natureza jurisdicional híbrida da 

arbitragem. Num primeiro momento possui origem contratual, vez que 

advém de convenção arbitral na qual prevalece a autonomia privada, 

mas a atividade desenvolvida na solução do litígio se dará de forma 

ordenada a fazer justiça, tendo, pois, natureza pública, agindo como 

substituta da jurisdição, com atuação limitada pelos parâmetros legais. 

Nos dizeres de Theodoro Júnior
139

a Lei n. 9.307/96 instituiu 

peremptoriamente a jurisdicionalização da arbitragem no Brasil, a partir 

do momento em que lhe atribuiu natureza jurisdicional/contratual. Tal 

natureza somente poderia ter sido atribuída por conta do caráter 

evidentemente volitivo privado do instituto. 

Conforme dito por Cintra, Dinamarco e Grinover, a arbitragem 

trata-se de uma espécie de heterocomposição, que, historicamente, era 

atribuída aos sacerdotes ou anciãos: 

Essa interferência, em geral, era confiada aos sacerdotes, 

cujas ligações com as divindades garantiam soluções 

acertadas, de acordo com a vontade dos deuses; ou aos 

anciãos, que conheciam os costumes do grupo social 

integrado pelos interessados. E a decisão do árbitro 
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pautava-se pelos padrões acolhidos pela convicção 

coletiva, inclusive pelos costumes.
 140

 

 

O direito processual civil precisa deixar de viver à margem da 

realidade, romper com formalismo exacerbado e retomar a sua 

dimensão social. Precisa se adequar à necessidade dos novos tempos e 

como pontapé inicial se faz necessário que se rompa com o mito do 

monopólio estatal da jurisdição. O que não quer dizer, de maneira 

nenhuma, que isso importe no enfraquecimento do Judiciário, ou na 

inafastabilidade do controle jurisdicional.
141

 

É exatamente essa a linha de raciocínio trazida por Figueira 

Júnior quando afirma que a Lei n. 9.307/96 não representa apenas um 

novo sistema processual, mas uma verdadeira revolução na cultura 

jurídica. Ele ressalta que, tanto a jurisdição estatal quanto a privada 

foram colocadas lado a lado, de modo que pudessem ficar à disposição 

da livre escolha do jurisdicionado, segundo o que lhe parecer mais 

conveniente, eficaz e adequado, considerando a natureza e as 

peculiaridades do conflito a ser dirimido.
 142

 

Dessa maneira, fica evidente que não cabe à arbitragem 

substituir a jurisdição estatal. O que ocorre de fato é que o instituto se 

apresenta como uma alternativa conferida às partes na busca incessante 

da solução de seus conflitos sociais mediante uma pacificação mais 

célere, mas não menos segura e eficaz.  

Temos não uma concorrência, mas uma cooperação. O juízo 

estatal passa a contar com o auxílio do juízo arbitral na solução de 

conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, o 

mais puro objeto da manifestação da autonomia privada. 

 

4- A transformação do pensamento coletivo em relação à evolução 

dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos 
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A arbitragem é um instituto conhecido desde a mais remota 

antiguidade. Não é de hoje que a humanidade busca caminhos que não 

sejam morosos, burocratizados ou serpenteados de fórmulas 

rebuscadas, para solucionarem seus conflitos. Os negócios sempre 

exigiram respostas rápidas, sob pena de, quando solucionados, já 

tiverem perdido seu objeto e ficarem desprovidos de eficácia, com 

prejuízos incalculáveis para as partes interessadas.
143

 

E muito embora o instituto seja comumente utilizado em 

diversos países do mundo, no Brasil a sua aplicabilidade ainda é 

modesta, especialmente quando se trata de conflitos entre nacionais. 

Com certeza isso se deve ao fato de que os brasileiros trazem consigo 

uma carga cultural histórica monumental, no sentido de que cabe 

sempre e somente ao Estado paternalista, o papel de pacificador social. 

Dessa forma, a aceitação da arbitragem demanda tempo. 

O caminho para a mudança do status quo se dá especialmente 

pela difusão da informação e pela própria prática do instituto. Os 

advogados, por exemplo, devem se adequar às novas exigências da 

atualidade e aproveitar as facilidades e conveniências da constituição 

do juízo arbitral. 

É a mentalidade social que precisa incorporar essa nova 

realidade, pois a nova conjuntura clama por esse maior grau de 

adaptação. E esse novo cenário não irá prosperar pura e simplesmente 

com a ampliação do acesso à justiça. O que se mostra cada vez mais 

imprescindível é que tenhamos, acima de tudo, uma justiça de 

resultados, uma justiça que possa ser alcançada por meio da 

socialização do processo.
144

 

Paulo de Tarso Santos chama o hábito de ―segunda natureza‖. 

Ele observa que, com o tempo, determinados comportamentos, quando 

habituais, tornam-se naturais. Assim, o autor destaca que o uso mais 

ampliado da arbitragem no futuro será fruto de um novo hábito 
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incorporado pela sociedade. Esse novo hábito será derivado de uma 

maior valorização do exercício da autonomia privada das partes, que 

podem, livremente, optar por um entre dois procedimentos de solução 

de controvérsia: um estatal e outro privado. 
145

 

O autor ressalta ainda que a opinião pública, acomodada a certo 

quadro institucional, necessita de tempo para aceitar a mudança dessa 

realidade, acostumando-se com o novo, reconhecendo-o como um 

valor, e assim, assumindo-o como um bom critério para o exercício da 

liberdade de optar.
146

 

A Lei n. 9.307/96, muito antes de instituir um novo sistema 

processual, implementa uma verdadeira mudança cultural na 

mentalidade jurídica do brasileiro. Essa nova forma de prestação 

jurisdicional não estatal, representa, antes de tudo, uma evolução 

legislativa que deve refletir numa nova mentalidade social, na busca de 

formas alternativas de solução de controvérsias, que culminem na 

pacificação célere e satisfatória dos conflitos sociais.
147

 

 

5. A arbitragem como sucedâneo disponível ao livre exercício da 

autonomia privada e do acesso à justiça. 

 

As atenções entre arbitragem e jurisdição estatal são divididas 

há séculos, o que faz com que muitas pessoas as enxerguem como 

jurisdições rivais, ainda que a arbitragem seja muito mais antiga. 

Entretanto, nos últimos tempos, o instituto tem sido cada vez mais 

fortalecido e utilizado pela ciência processual, não apenas com o 

objetivo de garantir maior acesso à justiça, mas, também como 

alternativa para a chamada crise da jurisdição estatal.  

As atuais estruturas político-administrativas do Estado, com sua 

ineficiência e seu comportamento desrespeitoso perante as pessoas, 
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levam a uma forte tendência à judicialização dos conflitos, 

assoberbando os tribunais do país, dos quais se espera a tutela 

jurisdicional aos titulares de interesses e direitos. 

Esse cenário cria a necessidade de saídas de escape alternativas 

à jurisdição estatal, bem como meios de desafogá-la. Emergem-se 

métodos alternativos de solução de conflitos que encontram real 

capacidade de solução dos litígios.  

Segundo Capelletti, o Brasil experimentou um processo 

revolucionário no âmbito da jurisdição, o qual deu o nome de ―três 

ondas renovatórias‖. Segundo o autor, a primeira onda foi a que abriu 

caminho para o acesso à justiça no Brasil causando grande impacto 

com a criação da Lei das Pequenas Causas em 1984, o que culminou 

com a sua substituição pela Lei dos Juizados Especiais Estaduais e 

Federais.
 148

  

A segunda onda renovatória se materializa quando passa a ser 

possível a tutela coletiva, que permitiu a superação do individualismo 

até então dominante nos Códigos de Processo Civil.  

A terceira e última onda renovatória, sendo, no caso em questão, 

a que mais importa para o nosso estudo, corresponde à inserção de 

métodos de solução de conflitos até então pouco ou nada utilizados 

pelo Estado, com a finalidade de aperfeiçoar o processo como 

instrumento de realização da Justiça.  

Capelletti ainda observa que, a terceira onda é o verdadeiro 

enfoque do acesso à Justiça, devido à sua abrangência. Ele ressalva, 

todavia, que tais métodos não consistem em abandonar as técnicas 

trazidas pelas duas primeiras ondas de reforma, ao contrário, mas em 

tratá-las como parte integrante e complementar de uma série.
149

 

Vale sempre ressaltar que, a reafirmação do acesso à justiça 

constante do NCPC, não se trata apenas de mera repetição de 

princípios. A verdade é que o processo civil tem demonstrado a cada 

dia, novos esforços para que os meios alternativos de solução de 

conflitos apresentem uma eficácia social verdadeiramente considerada.  
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Não é de agora que se observa o clamor da doutrina no sentido 

de frisar a necessidade de uma maior interdisciplinaridade entre o 

direito processual e o direito material.  

Para Cintra, Grinover e Dinamarco, quando o Estado criou a 

jurisdição, teve como objetivo a garantia das normas de direito 

substancial contidas no ordenamento jurídico e a efetividade de seus 

resultados.
 150

  

Por meio da tutela jurisdicional, procurou o Estado à realização 

do direito material, buscando fazer com que se atingissem os objetivos 

das normas, o que é exatamente o escopo da jurisdição. 

Entretanto, para Marinoni
,
 o processo deixou de ser um simples 

instrumento voltado à atuação da lei e passou a ser também um 

instrumento preocupado com a proteção dos direitos, à medida que, o 

Estado-juiz, além de atribuir significado ao caso concreto, compreende 

a lei na dimensão dos direitos fundamentais. E mais adiante, acrescenta 

que o processo deve ser aplicado conforme as tutelas prometidas pelo 

direito material e segundo as necessidades do caso concreto.
 151,152

 

Ocorre, no entanto, que esse escopo tem se mostrado totalmente 

frustrado e, como evidência dessa afirmação basta observar a crise que 

assola o Judiciário com a demora inconcebível da prestação 

jurisdicional. O sistema jurisdicional brasileiro simplesmente já não 

atende mais às necessidades de seus usuários e aplicadores do direito.  

Se por um lado é evidente o valor que se dá a necessidade do 

processo de se afirmar como um mecanismo de realização efetiva das 

pretensões reivindicadas, por outro, há o sensível agravamento das 

deficiências e até mesmo ineficácia do sistema jurídico, pois, uma 

tutela jurisdicional efetiva, é aquela que confere às partes a 

concretização do seu direito material, preferencialmente com o menor 

dispêndio de tempo possível.  

E mais, o que se espera é que essa concretização atenda, na 
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medida do possível, a pretensão da demanda, nos exatos termos de seu 

pedido. O que não tem ocorrido com certa frequência no âmbito da 

jurisdição estatal. 

É justamente diante desse cenário caótico que, a arbitragem se 

apresenta na ordem jurídica nacional. Trata-se de uma nova dimensão 

jurisdicional no intuito de fazer frente aos anseios da sociedade na 

busca de mecanismos que promovam a justa resolução de seus 

conflitos. Esse instituto não apenas encontra-se intimamente 

relacionado com o pleno acesso à ordem jurídica justa, mas, também 

com a ideia de alternativa ao status quo, de modo que o jurisdicionado 

possa exercer sua autonomia individual, ao poder decidir por qual via 

de acesso deseja ver sua lide solucionada.  

 

Conclusão 

 

O imenso fluxo de processos e a consequente demora na entrega 

da prestação jurisdicional fizeram com que o legislador despertasse 

para a necessidade de buscar novas formas de resolução de conflito. A 

demanda por uma maior velocidade e efetividade na solução dos 

conflitos sociais acabou por introduzir em nosso ordenamento jurídico 

a Lei n°. 9.307/96, que dispõe de maneira integral acerca da arbitragem, 

em ambos os seus aspectos, tanto formal quanto material.  

Com o objetivo de desafogar o Poder Judiciário, essa lei criou 

um procedimento extrajudicial, capaz de proporcionar aos 

jurisdicionados, a liberdade de escolher um terceiro imparcial e munido 

de qualificações preestabelecidas cuja prerrogativa é a de avaliar os 

litígios exclusivamente de natureza patrimonial disponível. Tal 

procedimento nasceu para ser efetivamente mais célere que o habitual 

procedimento estatal. Um meio alternativo eficaz e satisfatório na 

busca pela resolução de conflitos, além de ser um meio igualmente 

legítimo que o existente no âmbito da jurisdição estatal. 

Em última análise, a arbitragem corresponde a um mecanismo 

verdadeiramente hábil de ampliação do acesso à ordem jurídica justa, 

ou seja, trata-se de um novo instrumento de democratização da justiça 
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colocado à disposição dos jurisdicionados.  

Não há, definitivamente, qualquer restrição de acesso à justiça. 

O que há é uma evidente ampliação do referido acesso por meio de uma 

alternativa mais conferida às partes, na busca da solução de seus 

conflitos. Somente a estas caberá optar pelo meio que lhes parecer mais 

adequado, útil e eficaz, após sopesarem os prós e os contras entre a 

jurisdição estatal e a arbitral. 

Por fim, é possível concluir que a arbitragem tem se 

estabelecido de modo a transmitir a certeza de que estamos construindo 

uma sociedade na qual existirão mecanismos de solução de conflitos 

mais flexíveis e menos ortodoxos, destinados à melhor satisfação das 

demandas jurisdicionais, em sede nacional ou internacional e, portanto, 

voltados a tão postulada pacificação social. 
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Resumo: Século XXI: século das mudanças, das 

revoluções, dos problemas e da busca por soluções. 

Século onde o Poder Judiciário brasileiro está 

passando por significativas mudanças. Chegou-se um 

ponto de limite, onde houve um colapso do sistema 

jurisdicional. Fato é que muitas das vezes, o sistema 

se tornou ineficaz, falho, deixando lacunas abertas 

que causam a insatisfação da sociedade que buscou a 

solução do conflito. Esse trabalho parte exatamente 

desse pressuposto: apresentar métodos alternativos 

legais de solução de conflitos, como aliados e não 

como concorrentes do poder judiciário. Serão 

demonstrados os prós e contras que esses métodos 

trazem e principalmente como eles podem apresentar 

formas de justiça mais rápidas e igualmente 

importantes às do poder judiciário. As variadas 

formas de acesso à justiça serão aqui apresentadas a 

fim de desvendar os mitos que ainda assolam esse 

assunto na sociedade. 

Palavras chaves: Acesso à justiça - Meios 

alternativos de solução de conflitos - Direitos 

fundamentais / Conflitos / Efetividade do processo -

Aplicabilidade métodos alternativos  

Sumário: Introdução - Tutela Jurisdicional e Acesso 

à Justiça - A crise no poder Judiciário - Meios 

Alternativos de Solução de Conflitos - Possíveis 

Soluções - Conclusão  
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Introdução 

 

Com o advento da globalização e a competição cada vez mais 

acirrada no mundo mercadológico, tornou-se importante que as 

decisões relativas a conflitos sejam tomadas de forma rápida, efetiva e 

econômica.  

Eis o dilema: a grande demanda no poder judiciário. Esse fato 

passou a ser um problema para o efetivo cumprimento das regras. Por 

esse motivo, várias alternativas foram e estão sendo consideradas para 

―desafogar‖ o sistema judiciário. O modelo tradicional de solução de 

conflitos, pela via do Judiciário, não mais tem acompanhado a 

expansão da economia mundial e as próprias necessidades criadas na 

sociedade. 

Uma das alternativas supracitadas foi a de dar poder, capacidade 

a outros agentes e órgãos, para poderem solucionar conflitos.  O acesso 

à justiça e a celeridade processual tomaram mais evidência e assumiram 

seu papel de serem garantias fundamentais durante o processo.  

Outra medida igualmente importante foi à criação dos Juizados 

Especiais (Lei 9.099/95), que trouxe significativo avanço e tem grande 

influência para a solução de conflitos de diferentes matérias, porém, 

com a mesma eficácia que a própria decisão judicial. 

O que há de se observar é que a falta de investimento e 

incentivo que havia no passado, atrasou o desenvolvimento e a 

evolução desses métodos alternativos. Hoje, nota-se que há uma maior 

procura e que o objetivo foi firmado: a aplicabilidade do direito em 

busca da justiça. 

Questão de igual importância, quando se fala em outros meios 

de solução de conflito, vai de encontro com a questão do direito 

fundamental ao acesso à justiça. É importante que se entenda que esses 

métodos são tão eficazes quanto uma decisão propriamente do 

judiciário, porém, ainda não foram amplamente difundidos devido à 

falta de políticas públicas e incentivo.  
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1. Tutela Jurisdicional e Acesso à Justiça 

 

O Estado, por meio de sua função legislativa, garante normas e 

regulamentos para algumas relações desenvolvidas entre membros da 

sociedade. Pode ocorrer, porém, de a lei não ser suficiente para evitar 

os conflitos de interesses, que de acordo com Carnelucci, são 

caracterizados pela resistência de uma parte à pretensão de outra.
 154

 

Para esse mister, o Estado põe à disposição dos jurisdicionados 

a via processual, ―cuja finalidade é garantir que a norma substancial 

seja atuada, mesmo quando o destinatário não o faça 

espontaneamente‖.
155

 Mas, nem sempre ocorre dessa maneira. 

Como mencionado, a função de prestar a tutela jurisdicional é 

conferida primariamente ao poder Judiciário. Primariamente, porque há 

outros entes capazes de cumprir essa função, como o Senado, os 

Tribunais de Contas e a Justiça Desportiva. A função de pacificação 

dos conflitos também pode ser exercida por particulares por meio da 

arbitragem, mediação e conciliação. 

O termo ―acesso à justiça‖ deve ser entendido como um 

universo que dispõe de vários sentidos a serem utilizados, não apenas 

como mais uma maneira de promover uma demanda judicial; o direito 

de acesso à justiça compreende um direito social em ascensão na 

modernidade.  

Nesse cenário, o acesso à justiça apresenta-se em uma via de 

duas mãos: a primeira com o direito preservado de poder ingressar no 

judiciário (sem maiores impedimentos, ressalvadas as exceções). A 

segunda faz referência aos direitos fundamentais constitucionalmente 

estabelecidos que, muitas vezes, são o objeto para a realização da 

demanda judicial. 

Como doutrinado até hoje, seja por autores consagrados, seja 

pela própria sociedade que se acostumou com a ideia, o acesso à justiça 

remete a ideia de acesso aos tribunais. É uma garantia constitucional 
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que se por um lado não separa o controle jurisdicional e a garantia de 

acesso à justiça, por outro, garante que seja alcançado independente de 

classe econômica social.
156

 

Quando voltamos um pouco para o passado, é comum nos 

depararmos com a filosofia individualista. O acesso à justiça era 

considerado um ―direito natural‖
157

, porém sua preservação dependia 

de que não fossem infringidos por outros, e essa proteção advinha do 

Estado. 

Com a evolução consequente da sociedade, essa visão mudou. A 

partir do momento em que as ações e relacionamento assumiram, cada 

vez mais, caráter mais coletivo que individual, as sociedades modernas 

necessariamente deixaram para trás a visão individualista dos direitos, 

refletida nas ―declarações de direitos‖, típicas dos séculos dezoito e 

XVIII e XIX. 

Aqui se começou a observar um novo conceito para o acesso à 

justiça; o de requisito fundamental mais básico de um sistema jurídico e 

que pretende não apenas dizer o direito do indivíduo, mas sim garantir 

que este seja cumprido. 

No Brasil, o acesso à justiça pode ter como um de seus marcos 

principais a fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1930.
158

 

Contudo, com a ditadura imposta pelo governo, tivemos uma 

interrupção da evolução do acesso à justiça comparada a outros países 

que estavam igualmente com esse objetivo. 

Ocorreram diversos movimentos que almejavam a busca pela 

garantia dos direitos sociais e o reconhecimento ao direito do acesso à 

justiça. Porém, aqui entra em cena um fator desigual; o acesso à justiça 

só era amplo na teoria. Somente as classes econômicas mais 

favorecidas conseguiam o tal ―acesso à justiça‖.
159

 

O meio de ingresso, custas com o representante profissional e 

com o próprio processo ficava a cargo da pessoa, de modo que a 
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maneira que o cidadão iria alcançar o judiciário, não era competência 

do Estado. Isso afastou boa parcela da população do sistema 

jurisdicional. 

Problemas à parte, pode-se verificar uma evolução na 

mentalidade social; antes resolviam-se os conflitos muitas vezes de 

maneira física, ou por seus próprios meios. Hoje, todos sabem e 

entendem que existe uma via que pode ser usada para a essa função. 

Criou-se a ideia de relação jurídica, de lide e de processo.  

Para que isso flua de maneira organizada e justa, o Estado 

intervém e impõe regras de conduta e procedimentos a serem seguidos 

durante a resolução de uma lide. As partes não podem agir por si só e 

resolverem o conflito pelas próprias mãos. Ambas têm a opção de 

provocar o judiciário que lhe oferecerá o trabalho exercido pelos juízes, 

que emanam o poder do Judiciário. Dessa maneira, será cumprido o 

objetivo da busca pela paz social e cumprimento a justiça. 

Para alcançar esse fim, o Estado tem o dever de oferecer os 

melhores meios para que haja uma distribuição de justiça, 

possibilitando o efetivo exercício da jurisdição, culminando, assim, em 

um acesso à justiça justo, célere, efetivo e satisfatório. Posto isto, 

admite-se que o cidadão aja por vias alternativas, que serão 

posteriormente explicadas. 

 

1.1  Inovações no acesso à justiça 

 

Com a crise no poder judiciário, ganharam espaço no Brasil as 

formas alternativas de solução de conflitos que buscam a resolução 

destes de forma mais breve, tanto voluntaria como compulsoriamente. 

Surgiram, então, conciliadores, mediadores, juizados especiais e 

árbitros. 

De acordo com algumas pesquisas, foi constatado que em países 

desenvolvidos, o percentual de sucesso em acordos gira em torno de 

80% a 82%. Nos subdesenvolvidos, esse percentual cai para a variação 
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entre 30% e 35%%. No Brasil, foi criado o Conselho Nacional de 

Justiça, com a intenção de popularizar esses métodos alternativos.
 160

 

Ada Pellegrini Grinover diz que: 

 

Hoje, pode-se falar de uma cultura de conciliação que 

conheceu impulso crescente na sociedade pós-industrial, 

mas que tem, nos países em desenvolvimento, 

importantes desdobramentos, não apenas indicando, 

como foi salientado, a institucionalização de novas 

formas de participação na administração da justiça e de 

gestão racional dos interesses púbicos e privados, mas 

também assumindo relevante papel promocional de 

conscientização política.
161

 

 

Mauro Cappelletti analisou os diversos obstáculos de acesso à 

justiça e identificou três movimentos, que classificou como três ondas: 

assistência judiciária aos pobres, representação dos interesses difusos e 

um novo enfoque do acesso à justiça.
 162

 

A primeira onda, por seu próprio nome, diz respeito à 

assistência judiciária e como facilitar o acesso à justiça para pessoas 

mais carentes economicamente. A Constituição Federal acolheu essa 

dificuldade com a instituição da assistência jurídica gratuita, prevista 

no artigo 5º, inciso LXXIV. 

A segunda onda trata da solução de conflitos do âmbito 

coletivo. Esta se refere às reformas com tendência a proporcionar 

―representação jurídica para os interesses difusos, especialmente nas 

áreas da proteção ambiental e dos direitos do consumidor‖.
163

 

Para a terceira onda, Cappelletti usou a denominação de 

enfoque do acesso à Justiça. Nessa onda, pode-se ver que a 

preocupação foi diminuir as desigualdades entre os litigantes e 

aproximar ao máximo possível o procedimento à realidade social. O 
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que era esperado era que o jurisdicionado saísse satisfeito de sua 

demanda judicial. 

Como consequência, o direito processual civil precisou se 

adaptar e mudar suas facetas para a nova realidade global e 

constitucional. A Constituição Federal traz o princípio da 

inafastabilidade ou princípio do direito de ação, que garante que o 

cidadão que sofrer dano ou lesão que ameace seus direitos, seja 

recebido e apreciado pelo Poder Judiciário. O princípio da celeridade 

também veio de forma decisiva para essa transformação. 

Portanto, conclui-se que as mudanças no acesso à Justiça têm 

buscado aperfeiçoar cada vez mais as diretrizes processuais, 

objetivando a celeridade, efetividade e segurança jurídica. 

 

2. A Crise no Poder Judiciário 

 

Não é de hoje que ouvimos dizer que o Poder Judiciário está em 

crise, pois, não consegue mais conciliar as demandas que lhe são 

propostas com as que já estão em curso.  

O crescimento da população, transformações históricas, 

políticas e sociais, urbanização e avanço tecnológico, formam um 

conjunto de novas responsabilidades perante o poder judiciário. Esses 

fenômenos intensificaram o convívio social e com isso, a possibilidade 

de conflitos.  

Para obter um resultado diferente, é preciso agir de forma 

diferente. Se a sociedade mudou como um todo, é necessário que o 

sistema que a rege acompanhe a mudança, como, por exemplo, criando 

diferentes métodos aptos a resolver conflitos que sejam bons o 

suficiente para manter a paz da sociedade. 

Adverte Mauro Cappelletti: 

 

Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas 

processuais servem a funções sociais; que as cortes não 

são a única forma de solução de conflitos a ser 

considerada e que qualquer regulamentação processual, 
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inclusive a criação ou encorajamento de alternativas ao 

sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre 

a forma como opera a lei substantiva – com que 

frequência ela é executada, em benefício de quem e com 

que impacto social. Uma tarefa básica dos processualistas 

modernos é expor o impacto substantivo dos vários 

mecanismos de processamento de litígios.
164

 

 

De acordo com os autores William Ury, Jeanne Brett e Stephen 

Goldberg, seis pautas básicas podem servir de referência para a 

estruturação de tal modelo, quais sejam:
 
 

 

1) manter o foco nos interesses dos envolvidos, servindo-se de 

negociações que permitam o maior êxito possível;  

2) utilizar de mecanismos que mantenham as partes 

envolvidas na negociação;  

3) criar ferramentas de baixo custo para serem utilizadas 

quando frustradas as demais tentativas;  

4) pensar preventivamente, de modo a evitar que a mesma 

disputa se reitere no futuro;  

5) garantir baixos custos ao longo de todo o processo;  

6) garantir que haja motivação e recursos para o 

funcionamento de toda esta estrutura.
165

 

 

Com a adoção das medidas supracitadas, encontraremos o tripé 

tão esperado pelos jurisdicionados: a celeridade, a qualidade e a 

segurança jurídica. 

 

3. Meios Alternativos de Solução de Conflitos 

 

O Estado é portador da tutela jurisdicional, prestada por meio do 

Poder Judiciário, apontado pelo inciso XXXV, do artigo 5º, da 
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Constituição Federal Brasileira como o detentor do ―monopólio para a 

solução de conflitos‖.  

Mesmo com toda a garantia constitucional de acesso à Justiça, é 

público o enfrentamento às dificuldades e problemas de ordem social 

existentes, que separam a grande maioria da população da busca efetiva 

à Justiça. 

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5
o
, inciso 

XXXV, dispõe que ―a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito‖. Isso quer dizer que, o legislador 

não colocou limitação à forma de resolução dos conflitos, mas, ao 

contrário, implicitamente deixou em aberto possibilidades de outros 

meios alcançarem o mesmo fim.  

Como já foi esclarecido, a tutela jurisdicional, desde sempre, 

não é a única saída para quem busca a solução de conflitos. A verdade é 

que a jurisdição é ―ultima ratio‖, ou seja, é a última tentativa de dirimir 

o conflito, com exceção dos casos em que não há como fugir desse 

caminho, devido à própria relação ou se está determinado em lei.  

O enfoque do artigo são os métodos alternativos de acesso à 

justiça, portanto, faz-se necessário uma breve citação acerca do 

princípio da razoável duração do processo, incluído no texto legal com 

a Emenda Constitucional nº 45/04: ―a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação.‖ 

Na busca da cultura de paz surgem novos protótipos – os 

chamados métodos alternativos de solução de conflito (conciliação, 

mediação e arbitragem), como formas de tentar diminuir o excesso no 

Poder Judiciário.  

Para Lis Weingärtner:  

―Estes métodos não se esgotam nestes exemplos, incluem 

outros cuja prática no Brasil ainda é muito incipiente, 

como a MedArb, a ArbMed, a facilitação e a avaliação 
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neutra de terceiro em avançado estágio de 

desenvolvimento principalmente nos Estados Unidos.‖
166

 

 

Entram em cena, então, os meios alternativos de solução de 

conflitos, ou como alguns autores preferem denominar, os equivalentes 

jurisdicionais. Esses meios oferecem benefícios como a celeridade, tão 

necessária nos dias de hoje, até mesmo pela questão da formalidade que 

não exige níveis tão elevados quanto os de um processo comum. 

Fredie Didier Júnior define os equivalentes jurisdicionais como 

formas não jurisdicionais de solução de conflitos que funcionam como 

técnica de tutela de direitos, resolvendo conflitos ou certificando 

situações jurídicas.
 167

 

A conciliação, a mediação e a arbitragem possuem 

características próprias como a abordagem do conflito; as partes 

envolvidas ajudam a construir sua própria decisão, buscando obter um 

meio termo entre a solução mais adequada, justa e eficaz para todos os 

envolvidos. O juiz aqui deixa um pouco seu papel de único que 

consegue resolver conflitos e abre espaço para que as próprias partes, 

muitas vezes, consigam fazê-lo. 

Outra característica interessante é a da interdisciplinaridade, que 

é sem dúvida, fator marcante para a solução alternativa de conflitos, na 

medida em que possibilita agregar o conhecimento jurídico ao de outras 

ciências, permitindo a construção de uma cultura de efetivação dos 

direitos humanos. 

Verifica-se que os meios alternativos de solução de conflito se 

combinam com os princípios e valores presentes na Constituição 

Federal brasileira. A prática das referidas formas alternativas de 

resolução de controvérsias, de forma cooperada e organizada, 

representa grandes passos que avançam em sentido de uma nova fase 

do Poder Judiciário. 

Alguns autores classificam o atual momento como ―cultura da 

sentença‖. Isso significa que é possível notar que os juízes têm uma 

                                                 
166 Apud WEINGÄRTNER, Lis. Mediação é escolha alternativa para resolução de conflitos. 

Publicado na Revista Justilex, ano VII, nº 76, abr. 2009, p. 13. 
167 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo 

de Conhecimento. Editora Podium 11ª edição, Volume 1, 2009, p. 76. 



141 

necessidade de resolver o conflito logo e proferir a sentença, sem 

muitas vezes, procurar fazer um acordo prévio. Eles apenas querem 

finalizar a demanda. 

Na lição do professor Kazuo Watanabe, a ―cultura da sentença‖‘ 

traz como consequência o aumento cada vez maior da quantidade 

de recursos, o que explica o congestionamento não somente das 

instâncias ordinárias, como também dos Tribunais Superiores, e até 

mesmo da Suprema Corte. Mais do que isso, vem aumentando também 

a quantidade de execuções judiciais, que sabidamente são morosas e 

ineficazes e constituem o calcanhar de Aquiles da Justiça.
 168

 

 

3.1 Conciliação 

 

A palavra conciliação é ―derivada do latim conciliatio, de 

conciliare, que significa atrair, harmonizar, ajuntar; entende-se o ato 

pelo qual duas ou mais pessoas desavindas a respeito de certo negócio 

põem fim à divergência amigavelmente‖.
169

 Na conciliação as partes 

têm uma posição de maior destaque, devido a participarem da solução 

do conflito. Trata-se de um método não adversarial, na medida em que 

as partes atuam juntas e de forma cooperativa.  

A conciliação é um procedimento mais rápido. Na maioria 

dos casos resume-se a reunião entre as partes e o conciliador. A 

conciliação objetiva que as partes possam reconhecer a situação e 

encontrar uma solução em conjunto. É muito eficaz nos conflitos onde, 

não há, necessariamente, relacionamento significativo entre as partes 

no passado.  

Os conciliadores ficam investidos da imparcialidade, 

equidistância e, principalmente, de bom senso para poder resolver o 

problema.  Eles também devem ter conhecimento da matéria e do 
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objeto do conflito, pois, é necessário mostrar os riscos do 

procedimento, na hipótese de não haver acordo.
 170

 

De acordo com dados estatísticos disponíveis no site do 

CNJ, no ano de 2015 mais de 138 mil casos foram finalizados com a 

ajuda de conciliadores, magistrados, servidores e instituições 

envolvidas nas audiências de conciliação e mais de 270 mil processos 

deixaram de entrar na Justiça. Esse é um passo importante para 

conseguirmos uma Justiça mais ágil. Não é racional mover a máquina 

do Judiciário para solucionar conflitos que podem ser resolvidos pelos 

próprios cidadãos, avalia o conselheiro Emmanoel Campelo, presidente 

da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania.
 171

 

 

3.2 Mediação 

 

Nesse método, um terceiro, imparcial e independente irá 

coordenar quantas reuniões forem necessárias, separadas ou em 

conjunto com as partes envolvidas. Ele tentará promover uma conversa 

produtiva entre as partes, a fim de alcançar uma solução para a 

controvérsia existente.
172

 

É interessante que as partes saibam qual a função do 

mediador, quais as características do procedimento e quais os riscos 

que estão enfrentando.  É um método que permite a criatividade das 

partes para chegar a um ponto em comum. 

Alguns questionamentos podem ser feitos quando se tem 

dúvida se deve ou não seguir o caminho da mediação. Primeiramente, é 

necessário suscitar se o conflito que os levou a solicitar mediação pode 

ser objeto da mediação. Depois, se ambas as partes de interesse em 

                                                 
170 WEINGÄRTNER, Lis. Mediação é escolha alternativa para resolução de conflitos. 

Publicado na Revista Justilex, ano VII, nº 76, abr. 2009, p. 13. 
171 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81709-conciliacao-mais-de-270-mil-processos-deixaram-

de-entrar-na-justica-em-2015 
172 Manual de mediação judicial, 2015, Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/c276d2f56a76b701ca94df1ae0

69f5b.pdf 
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submeter-se à mediação. Por último, quem será o terceiro escolhido 

como mediador.
173

  

O principal objetivo da mediação gira em torno do 

resultado satisfatório, não importando tanto se houve acordo 

instantaneamente, mas sim, se houve a satisfação necessária das partes 

e da situação. Desse modo, a presença e a atuação de mediadores 

permitem a resolução do conflito de forma mais célere e promove a 

eficiência da Justiça. 

 

3.3  Arbitragem 

 

A arbitragem é o meio utilizado para resolver conflitos que 

versem sobre direitos disponíveis e, excepcionalmente, direitos 

indisponíveis que admitam transação. Possui grande eficácia quando se 

trata de questões específicas, pois, o árbitro muitas vezes domina a 

matéria suscitada e decidirá melhor o mérito em discussão.
174

  

Como marco importante para a arbitragem no Brasil, temos 

a Lei 9.307 de 1996, que dispõe todas as regras e adendos para o 

referido assunto. Trata-se de um novo aprendizado dentro de uma 

sociedade adversarial. A tendência, a princípio, é ter como árbitros 

magistrados aposentados e advogados, porém, é de se observar o 

interesse pelo cargo de pessoas de várias áreas profissionais.
175

 

A arbitragem é um instrumento extremamente eficaz para 

superar a burocracia e formalidades da Justiça Comum, pois, é um 

procedimento mais leve, com menos gastos e regados de vantagens. 

Possui um traço de confiança, visto que, consegue ao mesmo tempo 

diminuir a demanda do Judiciário, realizar sua prestação de serviço e 

                                                 
173 Idem. 
174 A utilidade da arbitragem como forma jurisdicional de resolução de conflitos.  

In:phttp://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo 

_id=9582&revista_caderno=21 
175 A mediação, a conciliação e a arbitragem como formas alternativas de resolução de 

conflitos. Disponível em: http://www.cmaj.org.br/a-mediacao-a-conciliacao-e-a-arbitragem-

como-formas-alternativas-de-resolucao-de-conflitos/ 
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ainda conseguir um prazo mais acessível, resolvendo o conflito de uma 

maneira menos traumática para as partes. 

Um dos principais métodos alternativos para resolução de 

conflitos, a arbitragem vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. 

A Câmara de Comércio Internacional coloca o Brasil como quarto país 

em relação ao número de usuários da prática, atrás apenas de Estados 

Unidos, Alemanha e Canadá.
176

 

 

4. Possíveis Soluções 

 

Como explicado anteriormente, o Direito vem abrindo 

espaço para o surgimento e concretização de vias menos clássicas de 

solução de conflitos, como forma de tentar controlar o colapso pelo 

qual o Judiciário está passando. Nesse sentido, o Conselho Nacional de 

Justiça também tem contribuído para a difusão dos meios alternativos 

de solução de conflitos no Brasil, pois, concluiu que representam uma 

forma mais econômica, célere e suficiente. 

O Código de Processo Civil de 2015 traz em seu bojo um 

amplo incentivo à autocomposição, onde para sua aplicação, será 

necessário que os entes públicos instalem centros judiciários 

específicos para a realização de audiências de conciliação e mediação.  

Tanto a conciliação, quanto a mediação e a arbitragem 

deverão ser estimuladas por juízes, advogados, membros do Ministério 

Público, inclusive dentro do processo judicial. Essa legislação destaca a 

celeridade dos conflitos como primazia. 

Os métodos alternativos se coligaram diretamente com a 

jurisdição estatal, pois diante do código de processo civil, o juiz deverá 

tentar uma conciliação entre as partes, independente se outro método 

anterior foi utilizado, buscando deixar para o judiciário somente a 

apreciação de processos mais complexos. 

Para ajudar a concretizar as instituições alternativas como 

forma de democratização da Justiça, os Tribunais Superiores também 

                                                 
176 http://www.cmaj.org.br/brasil-e-quarto-pais-com-mais-usuarios-de-arbitragem/ 
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têm incentivado essa prática. A Ministra Fátima Nancy Andrighi afirma 

que incumbe ao Estado popularizar o acesso à Justiça, aproximando o 

cidadão dos métodos alternativos de composição de conflitos, 

demonstrando suas vantagens e garantias.
 177

  

Já a Ministra Ellen Gracie, destacou a importância para a 

Justiça dos meios alternativos de solução de conflito afirmando que os 

métodos alternativos de solução de litígio são melhores do que a 

solução judicial, que é imposta com a força do Estado, e que padece de 

uma série de percalços, como a longa duração do processo, como 

ocorre no Brasil e em outros países.
 178

 

Em contrapartida, temos a opinião de José Carlos Barbosa 

Moreira, que afirma que não há uma ―fórmula mágica‖ que resolva 

todos os problemas de Acesso à Justiça, principalmente a questão da 

morosidade, visto que, essa não é exclusividade do Brasil, mas assola 

vários países e é até mesmo uma característica considerada paradigma 

de eficiência, em alguns casos.
179

 

Contudo, o CPC/15 não conseguirá sozinho resolver o 

problema do colapso do Judiciário, e outras medidas precisam ser 

adotadas, pois como disse o Ministro Ricardo Lewandowski, em 

pronunciamento ocorrido no Instituto dos Advogados do São Paulo, no 

dia 28/11/2014, temos que sair de uma cultura de litigiosidade e ir para 

uma cultura de pacificação, promovendo meios alternativos de solução 

de controvérsias, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Podemos observar, então, que os métodos alternativos de 

resolução de conflitos não podem ser vistos como única solução da 

crise judicial, mas apresentam um avanço imenso no acesso à justiça. 

Posto isto, é necessário que haja maior investimento na propagação 

destes instrumentos, através de políticas públicas para conscientizar 

tanto a população, quanto os operadores do direito da importância de 

vias alternativas. 

                                                 
177 A Arbitragem: solução alternativa de conflitos. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/29764-29780-1-PB.pdf 
178 http://www.cadf.org.br/?p=noticias&id=168 
179 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Futuro da Justiça: Alguns Mitos, in Temas de Direito 

Processual, Oitava série, São Paulo: Saraiva, 2004. p.01-13 
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É essencial que haja uma mudança na mentalidade dos 

operadores do direito e da sociedade quanto à cultura da pacificação 

social mediante a utilização desses meios alternativos. Discussões em 

faculdades de direito, palestras em órgãos privados e públicos são um 

bom ponto de partida. Dessa maneira, o papel do Judiciário será de 

observar quantas formas se fizerem necessárias para resolver o 

problema extrajudicialmente. 

Como exemplo da evolução que já está em curso quanto a 

essa questão processual, temos a criação do movimento da Justiça 

Itinerante, que objetiva ampliar o acesso à justiça para pessoas que 

residem em locais afastados, de difícil acesso, mediante prestação 

jurisdicional. 

Por fim, é necessário relembrar que não há substituição da 

jurisdição pelas vias alternativas, apenas uma complementação quanto 

à resolução de conflitos. O acesso à justiça será efetivamente garantido 

em ambas as situações. Importante também salientar que, não basta o 

incentivo a esses métodos alternativos, é necessária uma reforma no 

poder judiciário propriamente dito, desburocratizando procedimentos, 

investindo em tecnologia e proporcionalidade de demanda e 

funcionários. 

 

Conclusão 

 

Na Constituição de 1988, temos a disposição expressa de que 

todo cidadão não terá excluída a apreciação de lesão ou ameaça de seus 

direitos pelo Poder Judiciário em seu artigo 5ª, inciso XXXV, 

firmando, assim, o princípio constitucional do acesso à justiça. Isso, 

porém, não torna o Judiciário órgão exclusivo para a solução de 

conflitos. Ele deveria ser acionado somente em último caso, ou quando 

a lei assim o determina.  

Como pontos negativos do sistema clássico, temos as formas 

impositivas de pacificação social, que tiram o indivíduo de sua 

autonomia de poder contribuir para a escolha de uma solução para seu 

conflito. Desse modo, ao invés de promover um acordo satisfatório, a 

justiça tradicional, muitas vezes, piora a situação, seja pela demora, 
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seja pela própria conclusão que teve o desfecho e acaba por não 

cumprir efetivamente seu propósito. 

Os meios alternativos de solução de conflito buscam exatamente 

preencher as brechas que o poder judiciário deixa para trás. Por claro, 

essas vias alternativas são garantias constitucionais de acesso à justiça e 

visam à aplicação dos direitos sob uma visão mais realista e palpável, 

pois, buscam uma solução mais humana, fugindo do padrão 

resumidamente técnico. 

Embora existam diversos obstáculos contra sua disseminação, 

até mesmo pela visão da sociedade que ainda pende mais como aderida 

à justiça clássica, os operadores do direito, seja advogado, juiz, 

ministro ou desembargador, estão empenhados em fazer esse projeto 

obter sucesso e desafogar o judiciário.  

Chegou-se ao ápice em que, ou criam-se políticas públicas com 

a intenção de viabilizar o acesso à justiça através de vias alternativas, 

ou o país iria piorar e se perderia o caráter de confiabilidade que o 

poder judiciário possui, uma vez que, não está mais cumprindo com seu 

papel. 

É interessante que, as esferas estatais apoiem esses métodos 

para que eles alcancem patamares maiores e sejam compatíveis com 

cada vez mais tipos diferentes de conflitos, pois, a paz social é um 

interesse de todos e quanto mais apoio, mais fácil de alcançar a 

harmonia da sociedade. 

Por todos esses motivos apresentados, conclui-se que, há 

necessidade de se preocupar com as causas judicializadas, com a 

morosidade do sistema, com o alto custo processual, porém, assumir 

que há problemas reais não resolve nenhum deles. É necessário 

investimento em métodos alternativos, como a conciliação, mediação e 

arbitragem, que propiciem ao cidadão flexibilidade, celeridade, 

aplicação do direito, justiça e satisfação na demanda em que estiver 

envolvido. 
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Pâmela Rodrigues dos Santos
180

 

 

Resumo: O presente trabalho tem arrimo nas 

mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 

2015, com finalidade de evidenciar a efetividade dos 

institutos conciliação e mediação à luz da nova ordem 

processual brasileira. Essa realidade implica a 

necessidade da desburocratização processual e de 

acesso a uma ordem jurídica justa. 

Palavras chave: Efetividade – Celeridade 

Processual– Acesso à Justiça – Pacificação Social –

Autocomposição – Conciliação – Mediação- Solução 

de conflitos. 

Sumário: Introdução – 1. O conflito – Cultura 

pacificadora X Interesse Estatal – 2. Formas de 

Solução de Conflitos – 3. A crise Jurisdicional e as 

Inovações Trazidas pela Nova Ordem Processual– 4. 

NCPC- A Valorização da Conciliação e da Mediação 

– 5. Reestruturação do Aparelhamento Judiciário – 

Conclusão – Referências. 

Introdução 

 

O presente artigo tem como título ―conciliação e 

mediação à luz da nova ordem processual civil brasileira‖, pois busca 

destacar a importância do emprego de métodos alternativos para a 

solução de conflitos de acordo com a principiologia inovadora trazida 

pela nova legislação. 

                                                 
180 Graduanda pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
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O novo Código de Processo Civil introduziu uma 

nova concepção acerca dos Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos, também conhecido como ―MASCS‘S‖, principalmente no 

que tange a conciliação e a mediação. 

É notório perceber que estes métodos passaram a ser 

encarados como formas indispensáveis do exercício de cidadania, da 

promoção da cultura de paz e da efetividade ao acesso a uma ordem 

jurídica justa. 

Apresentando-se como um caminho auxiliar ao já 

existente, a nova legislação processual empenha-se em garantir a 

efetividade dos princípios da celeridade e da razoável duração dos 

processos, seguindo a tônica de que o direito processual não pode ser 

superior ao direito material. 

Integrante do Estado tripartite, o Poder Judiciário, 

representa um dos sustentáculos fundamentais para a efetivação do 

Estado Democrático de Direito, e garante a preservação dos valores e 

princípios constitucionais. 

O CPC/73, embora mencionasse a possibilidade da 

autocomposição através da conciliação, mediação e a arbitragem como 

uma das maneiras de heterocomposição extrajudicial, estas nunca 

foram formas muito usuais devido à cultura retrógrada que o Brasil 

carrega desde a sua essência. 

O próprio sistema brasileiro sempre partiu do 

pressuposto do monopólio jurisdicional, no qual as partes 

primeiramente devem aduzir suas pretensões em juízo. 

Atualmente, todavia, o Judiciário se mostra 

insuficiente para atender a grande demanda existente, deixando de ser 

eficiente na solução dos conflitos que surgem na sociedade 

contemporânea. 

É evidente o interesse do Estado em garantir que as 

partes tenham o poder de transigir entre si, pois assim, de um lado 

conseguem incutir uma cultura de paz social, estimulando as partes a 

encontrar um resultado mais adequado e pacífico a contenda, e ainda, 

doutro, consequentemente conseguem diminuir a demanda exacerbada 

de processos.  
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E é com a promulgação da Lei 13.105, de 16 de 

março de 2015 que estes métodos alternativos, antes timidamente 

aplicados, passam a ser um passo para uma implantação de nova 

realidade, na qual todos terão de se adaptar. 

Definitivamente, independente dos interesses próprios 

do Estado, é indispensável introduzir uma nova sistemática que seja 

capaz de implantar essa cultura pacífica, rompendo os dogmas sociais e 

desconstruindo certos preceitos trazidos pela velha ordem processual. 

 

1.  O conflito – Cultura pacificadora x Interesse Estatal 

 

O conflito é inerente ao ser humano e desde a 

formação da sociedade, cada indivíduo possui diferentes formas de 

pensar e agir, o que, por conseguinte se trava uma batalha entre o certo 

e o errado. 

Muitas vezes, sinônimo de contenda ou desavença, o 

conflito pode também ser entendido como um estado de tensão que 

gera uma mobilização para operar mudanças e obter melhores 

resultados. 

O filosofo chinês Sun Tzu
181

, traduz esta ideia 

afirmando que “todos os conflitos contêm a semente da criação e da 

destruição.‖ 

Esse estado de tensão, geralmente possui 3 

dimensões: percepção, sensação e a ação. Por óbvio, a intensidade de 

cada dimensão varia de acordo com cada indivíduo.
182

 

A percepção de que há algo errado e a sensação 

emocional na maioria das vezes, estão incutidas no âmbito interno do 

ser humano, e podem ser ocasionadas por diversas situações, dentre as 

mais corriqueiras ou até acontecimentos mais graves, capazes de 

desencadear até mesmo distúrbios psicológicos. 

                                                 
181TZU, Sun- A arte da Guerra 480 a.C. 
182FARIA, Carlos Alberto, Conflito : O bem Necessário. Acesso em 22 de Março de 2016. 

Disponível em <http://merkatus.com.br/11_artigos/49.htm> 
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Ocorre que, quando se trata do conflito intersubjetivo, 

ou seja, entre duas ou mais pessoas perseguindo o mesmo interesse, e 

estes são exteriorizados, passam a ser relevantes para o mundo jurídico, 

uma vez que podem resultar em lides. 

Por sua vez, lide é litígio. Na clássica conceituação de 

Carnelutti, lide nada mais é do que o conflito de interesses qualificado 

por uma pretensão resistida.
 183

 

 

2. Formas de solução de conflitos 

 

Nas civilizações primitivas, a forma utilizada para 

solver os conflitos sociais, era a autotutela. Diante da ausência dos 

Estados nas relações particulares, este método não tinha a influência de 

terceiros, era feita com as próprias mãos, e por isso, uma vontade se 

impunha a outra, pela força. 

Superada a fase da solução por autotutela, com o 

desenvolvimento da noção de Estado e, consequentemente o 

surgimento do Estado de Direito, atribuiu-se a este, por meio de um de 

seus sustentáculos, o Judiciário, a responsabilidade pela resolução dos 

conflitos intersubjetivos e desse ponto surge a figura da heterotutela. 

Por sua vez, a heterotutela ocorre quando um terceiro 

age em nome das partes por meio de um processo para solver o litígio, 

decidindo e impondo decisões. 

Benevolamente, Pontes de Miranda afirma que: 

 

O Estado só organizou a lide judiciária com o 

intuito de pacificação, como sucedâneo dos outros 

meios incivilizados de dirimir as contendas, e o de 

realização do direito objetivo, que é abstrato. Paz, 

mais do que revide, é a razão da Justiça.
184

 

 

                                                 
183 VALENTE, Yuri de Oliveira Pinheiro. Acesso em Março de 2016. 

Disponível em <http://www.dryurivalente.com.br/artigos/artigo01.pdf> 
184MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes; em Comentários ao Código de Processo Civil, 
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Adeptos a teoria de Pontes de Miranda, entendem que 

o monopólio da jurisdição e o sistema radical de monopólio das 

decisões tenham suas benesses, como a de garantir a segurança e 

proteção jurídica ao povo.  

Ideia adotada por uns, e odiada por outros, o princípio 

da inafastabilidade da prestação jurisdicional é resguardado como 

direito fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo. 5º, 

XXXV, por meio do preceito que dispõe: ―A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito‖.
185

 

O fato é que, em um sistema inteiramente 

controlador, no qual em sua maioria, o Estado detém o poder decisório 

sobre o que é melhor para as partes, nada mais patente de que as partes 

não tenham plena liberdade de escolha. 

Seguindo nesta cultura de monopólio jurisdicional, o 

Poder Judiciário passou a ficar sobrecarregado e não suportar mais 

julgarem em tempo hábil a alta demanda de litígios aguardando por 

uma solução. 

Com o Código de Processo Civil de 1973, o 

legislador brasileiro, prevendo esse possível descontrole e impasse 

futuro, reiterou a importância de um novo método para aplicação da 

heterotutela: a arbitragem. 

Seguindo este padrão evolutivo, o instituto da 

arbitragem passou a ser regulamentado pela Constituição Federal no 

ano de 1988, e posteriormente tomou feição com a promulgação da Lei 

da Arbitragem nº 9.307/96. 

A arbitragem foi uma maneira encontrada para 

desconcentrar do Estado todo o poder de solucionar os litígios da 

sociedade, garantindo aos cidadãos uma faculdade de socorrer-se a uma 

justiça alternativa, a justiça privada, desde que o litígio não verse 

apenas sobre direitos patrimoniais indisponíveis. 

Este método de solução de conflitos, apesar de pouco 

usual e extrajudicial, passou a ganhar força ao longo dos anos. Por se 

tratar de um método de solução de conflitos, no qual próprias partes 

                                                 
185 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, acesso em 17 de março de 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
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envolvidas no conflito que elegem um ou mais árbitros, geralmente um 

ou três, imparciais e com experiência na área da disputa, para analisar o 

caso, os árbitros normalmente tentam ajudar as partes a chegar a uma 

composição amigável. Se não houver acordo, o árbitro tem o poder de 

decisão, chamada laudo ou sentença arbitral, que tem força de sentença 

judicial. 

O Código de Processo Civil de 1973, também trouxe 

mais novidades, institui-se ainda, mesmo que de maneira tímida, a 

possibilidade do sistema de autocomposição, no qual se admite que as 

próprias partes litigantes cheguem a uma solução para o litígio, sem o 

auxílio de um terceiro facilitador. 

Surge, então, um novo paradigma que propõe superar 

a cultura da sentença estatal para a cultura da pacificação de conflitos, 

por meio da utilização de práticas consensuais, que despontam como 

instrumentos jurídicos que prestigiam a cidadania e o acesso à ordem 

jurídica justa. 

Diferente da heterocomposição, o método da 

autocomposição não é adversarial, ou seja, ocorre basicamente por 

meio do diálogo, prevalecendo à cooperação mútua em face da 

competição, obtendo-se uma solução por obra dos próprios litigantes. 

Portanto, se caracteriza por uma busca conjunta das partes para que 

alcancem um resultado que atenda aos interesses de ambas. 

Importante ressaltar que, autocomposição pode ser: 

unilateral, onde uma das partes renuncia sua pretensão; ou bilateral, 

onde cada um dos litigantes faz concessões recíprocas. 

A autocomposição possui três espécies de métodos de 

solução de conflitos: (I) Conciliação, (II) Mediação e por fim, (III) 

Negociação. 

Na conciliação e na mediação as partes contam com a 

ajuda de um terceiro facilitador do diálogo, que os auxilia a chegar num 

possível acordo, porém, são as próprias partes que têm o poder de 

decidir o que melhor lhes agrada. 

Já no método da negociação, as próprias partes 

envolvidas chegam a uma solução, sem a intervenção do terceiro 

facilitador, porém caso optem, podem contar com o auxílio de 
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profissional especialmente capacitado para orientá-las, esta modalidade 

é conhecida como negociação assistida. 

 

3. A crise jurisdicional em face das inovações trazidas pela 

nova ordem processual 

 

Apesar de a antiga ordem processual prever uma mínima 

principiologia acerca da celeridade processual e da razoável duração 

dos processos, a morosidade e a pouca efetividade prática do Judiciário 

trouxeram severa insegurança jurídica para aqueles que o procuram. 

Como explica Alenilton da Silva Cardoso, entende-se 

que qualquer ramo do direito, inclusive o direito processual civil, existe 

a fim de proporcionar segurança jurídica e felicidade às pessoas, 

porém, a realidade sistemática processual atualmente adotada em nosso 

país, além de não fornecer segurança alguma, frustra qualquer 

expectativa de satisfação.
 186

 

É pesaroso, mas inevitável que diante de tal cenário, o 

jurisdicionado sinta-se desprotegido, e acabe por desacreditar da 

seriedade do Poder Judiciário, passando então a procurar outros 

caminhos para solucionar seus litígios. 

Em particular, o CPC/2015 veio inteiramente destinado a 

reaproximar o jurisdicionado à efetiva justiça, valorizando, portanto, o 

acesso a uma ordem jurídica justa.  

De acordo com a sábia interpretação de Marcus Vinicius 

Rios Gonçalves, o processo de hoje e do futuro busca prioritariamente 

atender os valores da facilitação de acesso à justiça, da duração 

razoável do processo, instrumentalidade, tutela dos interesses coletivos 

e difusos, universalização do acesso à justiça, constitucionalização do 

direito processual, além da efetividade do processo.
 187

 

                                                 
186 CARDOSO, Alenilton da Silva. A nova ordem processual civil brasileira. Revista Forense 

nº. 423. São Paulo: Forense, 2016, p. 381 
187 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios; Teoria Geral do Processo. 5ª edição, São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 4 
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Com a perspectiva de alterar este cenário, foi atribuído 

ao NCPC o papel de incutir o chamado sistema ―multiportas‖ de 

solução dos conflitos, evitando o antagonismo das partes, e valorizando 

o diálogo por meio da conciliação e mediação.
188

 

Para o sistema operar com eficiência, é preciso que as 

instâncias judiciárias, em complementaridade à prestação jurisdicional, 

implementem um sistema de múltiplas portas, apto a oferecer meios de 

resolução de conflitos voltados à construção do consenso dentre as 

partes.
189

 

Neste marcante momento histórico, estamos tendo 

necessidade de compreender que entre o CPC/2015 e o CPC/73 deverá 

haver não apenas uma transferência de valores, mas também uma 

conversão e o início de uma nova sistemática que perdurará. 

 

4. NCPC – A valorização da conciliação e da mediação 

 

A partir de agora, com a nova ordem processual civil o 

objetivo é conduzir inicialmente as partes à solução consensual da 

controvérsia, podendo esta, ocorrer na fase pré-processual, evitando, 

assim, que um novo processo se concretize, ou ainda, no decurso do 

próprio processo objetivando a extinção do feito. 

E, então, somente após frustrada a possibilidade de 

autocomposição, passar-se-á propriamente à fase litigiosa. A 

conciliação, contudo, deverá ser estimulada a qualquer tempo, porém, 

nunca de maneira forçada. 

Tanto é verdade, que ao estabelecer uma ordem 

sequencial de valores, o legislador, logo no 3º artigo do NCPC, 

assegura o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação 

jurisdicional, dispondo ainda, no parágrafo terceiro do mesmo artigo, a 

conciliação e mediação como formas de garantir essa previsão: 

                                                 
188SALES, Lilia Maia de Moraes; SOUSA, Mariana Almeida. O sistema de múltiplas portas e o 

Judiciário brasileiro. Direitos fundamentais e justiça, ano 05, n.º 16, p. 204-220, 2011. 
189 FOLEY, Gláucia Falsarella; ANDRIGHI, Nancy, Sistema multiportas: o Judiciário e o 

consenso. Folha de São Paulo, 24/06/2008 Tendências e Debates 
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Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito. 

§ 1º É permitida a arbitragem, 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. (grifo 

nosso) 

 

Tamanha é a importância dada aos métodos consensuais 

de solução de conflitos, que estes devem ser estimulados e garantidos 

não só pelo Poder Judiciário, mas também por todos os operadores do 

direito, seja na fase pré-processual ou no curso de um processo judicial. 

Inclusive, o novo Estatuto de Ética da OAB publicado 

em novembro de 2015, já vem entabulado de acordo com a nova 

sistemática processual e adaptado a essa nova cultura de paz social. 

Dispondo que, passa a ser um dos princípios éticos dos advogados, o 

estímulo aos meios extrajudiciais de resolução de litígios, como a 

mediação e a conciliação, prevenindo assim a instauração de novos 

processos judiciais. 

Didier Jr. explica que tanto a mediação, quanto a 

conciliação devem ser regidas pelo autorregramento da vontade das 

partes, sendo institutos marcados pela oralidade, confidencialidade, 

informalidade, imparcialidade e independência dos conciliadores e 

mediadores.
190

 

De acordo com a definição do Conselho Nacional de 

Justiça, a conciliação é o método utilizado em conflitos mais simples, 

ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais 

                                                 
190 DIDIER JR., Fredie. Op. Cit., p. 277 
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ativa, porém neutra e imparcial com relação ao conflito. É um processo 

consensual breve, que busca uma efetiva harmonização social.
191

 

Além de ser um método menos oneroso e mais rápido do 

que um processo judicial, existem muitas outras vantagens em se optar 

pela conciliação, mas pode-se dizer que a principal é das partes terem a 

chance de alcançar uma solução mais justa e favorável. 

Já a mediação é a forma de solução de conflitos na qual 

uma terceira pessoa, também neutra e imparcial, facilita o diálogo entre 

as partes, para que elas construam, com autonomia e solidariedade, a 

melhor solução para o problema. 

Em regra, é utilizada em conflitos multidimensionais, ou 

complexos, como casos relacionados ao direito de família, mas também 

pode ser aplicada as áreas cível, comercial, de consumo, ambientais, 

empresariais, e demais conflitos de menor relevância como casos 

relacionados à vizinhança, condominiais, escolares, entre outros.
192

 

O principal intuito da mediação é resgatar os vínculos e 

laços sociais entre as partes. É um procedimento estruturado, não tem 

um prazo definido, e pode terminar ou não em acordo, pois as partes 

têm autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus interesses 

e necessidades.  

Por essa técnica, as partes constroem, em comunhão, 

uma solução que atenda as suas reais necessidades. O mediador por sua 

vez não julga, não sugere, nem aconselha. O seu papel é o de facilitar 

que a comunicação seja (re)estabelecida, sob uma lógica cooperativa, e 

não adversarial. 

 

5. Reestruturação do aparelhamento judiciário 

 

Acontece que, a criação de um novo paradigma ao 

processo civil demanda o entendimento de problemas estruturais no 

                                                 
191 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, acesso em http://www.cnj.jus.br/programas-e-

acoes/conciliacao-mediacao 
192MENEGHIN, Laís, NEVES, Fabiana Junqueira Tamaoki. Meios Alternativos de Pacificação 

de Conflitos: Conciliação, Mediação e Arbitragem. 2010; acesso em março de 2016, 

http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2442/1966>. 
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nosso sistema processual, que são verdadeiros óbices de natureza 

social, jurídica e econômica a uma ordem jurídica realmente justa.
193

 

Não basta, contudo, apenas investir nos procedimentos. 

Afinal, de nada adianta uma legislação vasta e bem sistematizada se no 

aspecto prático não houver estrutura própria para aplicação da lei ou 

ainda se os profissionais dessa área não possuírem a formação e as 

regras adequadas. 

Para alicerçar esta nova realidade, o NCPC juntamente 

com o CNJ por meio da Resolução nº 125 em seu artigo 7º (com 

redação alterada pela Emenda nº 01/2013), determina a criação dos 

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos. Dentre as atribuições dos Núcleos, está a instalação do 

CEJUSC, senão vejamos: 

 

Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 

(sessenta) dias, Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, compostos 

por magistrados da ativa ou aposentados e 

servidores, preferencialmente atuantes na área, 

com as seguintes atribuições, entre outras. 

 

Pode-se afirmar, assim, que esta Resolução visa à 

substituição, sempre que possível, de ineficientes e morosos atos 

processuais, por uma célere, menos dispendiosa e mais adequada 

solução do conflito.
194

 

Os CEJUSC‘s por sua vez, serão incumbidos de 

realizarem as sessões de conciliação e mediação pré-processuais, 

processuais ou que estejam sob análise dos Juizados Especiais, cujas 

audiências são realizadas por conciliadores e mediadores credenciados 

junto ao Tribunal. 

                                                 
193RIBEIRO, Vanessa de Souza. O instituto da conciliação com o advento do novo Código de 

Processo Civil.  
194BETTINI, Lúcia Helena Polleti - Mediação e Conciliação Como Instrumental de Efetividade 

da Razoável Duração dos Processos - Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 

85/2013 | p. 193 - 200 | Out - Dez / 2013 e Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação | vol. 6 

| p. 779 - 788 | Editora Revista dos Tribunais, setembro 2014; 
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Atrelado a este novo padrão, está a obrigatoriedade de 

participação de conciliadores e mediadores devidamente capacitados 

nas comarcas, por meio de curso realizado por entidade credenciada, 

conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de 

Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça.
195

 

Tal obrigatoriedade exigida pelo CNJ foi alterada em 

novembro de 2015, passando a regulamentar os novos parâmetros para 

atuação dos conciliadores e mediadores, os quais deverão realizar um 

curso de formação e capacitação, o qual integra uma etapa teórica e 

outra prática.  

O módulo teórico deverá ter 40 horas/aula e abordar 

temas considerados fundamentais para quaisquer capacitações em 

mediação judicial ou conciliação. Já o módulo prático consiste em um 

estágio supervisionado de, no mínimo, 60 horas de atendimento de 

casos reais, nos quais o aluno deverá aplicar o conhecimento teórico.  

Outra das principais medidas que o legislador encontrou 

para incentivar a conciliação e a mediação foi à necessidade de se 

remunerar o conciliador e o mediador (art. 169 do NCPC), vez que 

outrora seu trabalho deveria ser voluntário, o que diminuía 

profundamente o número de pessoas dispostas. 

Contudo, nota-se que apesar da supervalorização da 

cultura da autocomposição por meio da mediação e conciliação, tudo 

ainda está muito recente, e no quesito prático ainda há muitos fatores a 

adaptar e muitas mudanças a serem feitas até que se atinja o real 

objetivo. 

 

6. Conclusão 

 

Inegavelmente, o CPC/2015 veio com o intuito de 

reformar o ordenamento jurídico, descentralizar o monopólio Estatal 

nas decisões e desburocratizar o sistema processual civil, garantindo, 
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assim, uma maior segurança ao jurisdicionado e promovendo uma 

cultura de pacificação social. 

A referida segurança ao jurisdicionado está diretamente 

atrelada aos princípios constitucionais, os quais garantem a todos o 

acesso a uma ordem jurídica justa, além da celeridade processual, da 

efetividade, e da inafastabilidade de jurisdição. 

A reforma que o CPC/15 propõe não deve ser entendida 

estritamente como uma forma de diminuir a demanda de processos, 

obviamente também é isso, mas o fato mais importante é que com ele 

dá-se o surgimento de uma nova era de cultura pacificadora. 

A evolução é constante, superada a fase de autotutela, 

posteriormente a era de monopólio das decisões estatais, e atualmente e 

futuramente a autocomposição pode ser a forma mais eficaz. 

Na sociedade contemporânea é cada vez mais comum o 

surgimento de litígios e contendas, portanto, é de extrema necessidade 

que o Estado invista em métodos para suavizá-los. 

A introdução de uma cultura de paz cabe não somente ao 

Estado, mas a todos nós, inclusive a própria população e aos operadores 

do direito e aplicadores da lei. 

Toda mudança leva um tempo para ser compreendida e 

aplicada de fato, porém, devemos encarar de maneira positiva esta nova 

legislação, como sendo um ponto de partida para uma sociedade mais 

justa e mais independente. 
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Resumo: Abalizado na mudança evolutiva pela qual 

atravessa o sistema processual brasileiro, este artigo 

visa demonstrar uma quebra de paradigma que é 

inerente no mundo jurídico, acerca da necessidade do 

litígio para se obter o fim esperado. Seu foco é 

demonstrar as consequências, positivas e negativas, 

de tal mudança que visa desafogar o Judiciário com 

causas passíveis de acordo. 

Palavras chave: Audiência de conciliação – 

Celeridade – Consequências – Princípio da boa-fé 

processual – Acordo. 

Sumário: Introdução – 1 – A autocomposição no 

Novo Código de Processo Civil – 1.2 Conciliação e 

Mediação – 2 Inovações trazidas pelo novo CPC à 

audiência de conciliação – 3. Prazos –3.1 

Litisconsortes passivo – 4 Da audiência de 

conciliação – 4.1 As consequências da conciliação - 

do não comparecimento das partes – Conclusão – 

Referências. 

 

Introdução 

            

O novo Código de Processo Civil pode ser 

considerado como um divisor de águas para o mundo jurídico. Com a 

estreia de novas teorias, visa desenvolver um melhor andamento 

processual, buscando o combate ao excesso de formalismo na forma de 
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compor uma solução a lide, uma celeridade maior aos processos, 

estabelecendo a tentativa de autocomposição como obrigatória no seu 

procedimento. 

A autocomposição tem como objetivo estabelecer um 

ambiente propício, no qual as partes sejam capazes de solucionar o 

conflito levado ao Judiciário de maneira uníssona, garantindo que os 

direitos e deveres de ambas sejam cumpridos e respeitados de maneira 

recíproca. 

O texto da lei estipula dois principais instrumentos 

para a autocomposição, a mediação e a conciliação, sendo na primeira 

um terceiro imparcial e neutro usual para estabelecer um clima no qual 

as partes, entre si, determinam a melhor saída para o problema, e, na 

segunda, um terceiro imparcial, mas presente, competente para sugerir 

meios e formas de solucionar o conflito. 

Notórias são as inovações trazidas pelo novo Código 

de Processo Civil a autocomposição, garantindo que esta seja instituída 

e expressamente manifesta pelas partes à sua realização ou não, como 

forma de garantir que a conciliação seja respeitada.  

Os prazos para apresentação de defesa foram 

alterados, de maneira que se faz imprescindível o aceite ou não pela 

realização do instituto, a fim de que o prazo para o réu se inicie após a 

sua manifestação. 

Caso as partes, ou apenas uma, opte pela realização 

da audiência de conciliação, esta realizar-se-á seguindo o roteiro 

disposto na letra da lei, a fim de que nenhum dos conflitantes seja 

privilegiado por isso. 

Como forma de garantir a eficaz tentativa de 

conciliação, há consequências expressamente definidas, tal como a 

multa para o não comparecimento a audiência de conciliação 

designada. 

Sendo assim, demonstrar-se-á, ao decorrer deste 

artigo o que é autocomposição, bem como a sua aplicação no meio 

processual diante da nova atuação do legislativo, vigorando o novo 

Código de Processo Civil, abordando suas consequências e 
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procedimentos, incluindo demais questões levantadas, especialmente 

quanto a sua execução. 

 

1. A autocomposição no novo Código de Processo Civil 

 

Nas palavras de Fredie Didier Junior, a 

autocomposição é ―uma forma de solucionar o conflito pelo 

consentimento espontâneo de um dos conflitantes em sacrificar o 

interesse próprio, no todo ou em parte, em favor do interesse alheio, 

sendo que pode ocorrer fora ou dentro do processo jurisdicional‖. 
197

 

É caracterizada, portanto, como o gênero, do qual são 

espécies a transação, submissão e desistência.  

Quando feita em juízo, a submissão do autor é 

denominada de renúncia, conforme disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea "c" do novo Código de Processo Civil, enquanto a do réu é 

disposta no mesmo artigo, inciso III, alínea ―a‖, como reconhecimento 

da procedência do pedido.
 198

 

A transação se consiste na troca equilibrada e 

recíproca entre as partes, na qual não há renúncia de direito, tampouco 

a submissão diante da resistência oferecida ao pleito. 

O novo Código de Processo Civil foi estruturado para 

estimular a autocomposição, sendo que esta pode acontecer com ou 

sem a participação de terceiros – conciliadores ou mediadores – para 

alcançar o objetivo comum. 
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2. Conciliação e Mediação 

 

 Conciliação e Mediação são dois termos muito 

utilizados quando se fala sobre tentativa de acordo e estão previstas 

legalmente, no entanto, acabam sendo utilizados com uma certa 

ignorância por falta de conhecimento técnico acerca de suas relevantes 

diferenças. 

 

Artigo 166.  A conciliação e a mediação são 

informadas pelos princípios da independência, da 

imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade 

e da decisão informada. 

§ 1º A confidencialidade estende-se a todas as 

informações produzidas no curso do 

procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado 

para fim diverso daquele previsto por expressa 

deliberação das partes. 

§ 2º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas 

funções, o conciliador e o mediador, assim como 

os membros de suas equipes, não poderão divulgar 

ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da 

conciliação ou da mediação. 

§ 3º Admite-se a aplicação de técnicas negociais, 

com o objetivo de proporcionar ambiente 

favorável à autocomposição. 

§ 4º A mediação e a conciliação serão regidas 

conforme a livre autonomia dos interessados, 

inclusive no que diz respeito à definição das regras 

procedimentais.
199

 

 

A conciliação concede a um terceiro imparcial – 

conciliador – a prerrogativa de aproximação das partes, visando o 

interesse de ambas, para a formação de um acordo benéfico numa via 

                                                 
199 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2002. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 

Acesso em: 26 jun. 2016. 
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de mão dupla, orientando-as e criando um ambiente justo e propício 

para que a conciliação seja, de fato, efetiva. 

Acentua-se, quando utilizada essa característica na 

audiência, o fato de que o conciliador deve se intrometer de maneira 

direta na negociação. Em contrapartida, a palavra mediação realça o 

fato de que a autocomposição não é direta, mas que existe um terceiro 

que fica ―no meio‖ das partes conflitantes e que atua de forma 

imparcial. Porém, na tentativa de evidenciar as diferenças existentes 

entre as várias possibilidades de autocomposição mediada, são vários 

os autores que buscam diferenciar conciliação de mediação, ligando 

significados diversos a esses termos. 

Dorgival Viana Junior dispõe que na conciliação, a 

um terceiro imparcial é imposta a missão de tentar aproximar os 

interesses de ambas às partes, orientando-as, na formação de um 

acordo. Sendo assim, o conciliador tem como objetivo facilitar o 

acordo entre os envolvidos, criando um ambiente propício ao 

entendimento mútuo com a aproximação dos interesses, visando o bem 

recíproco para as partes.
 200

 

Por sua vez, a mediação também é uma forma de 

tentar findar litígios por meio de um acordo, mas, como dito 

anteriormente, tem certas peculiaridades que devem ser 

consideradas.
201

 

É o instrumento de autocomposição na qual um 

terceiro, neutro e imparcial chamado mediador, facilita a comunicação 

entre as partes que mantém uma relação continuada no tempo, na busca 

de seus interesses e na identificação de suas questões com uma 

composição satisfatória para ambas.
202

 

Dizer que o mediador é neutro, é o mesmo que 

afirmar que este não pode sequer sugerir soluções para o conflito, mas 

deve deixar que as partes proponham, negociem e cheguem a esta 

                                                 
200 JUNIOR, Dorgival Viana. Audiência de Conciliação e Mediação obrigatória no Novo CPC 

– Artigo. Disponível em: < http://www.novocpcbrasileiro.com.br/audiencia-de-conciliacao-

mediacao-obrigatoria-no-novo-cpc > Acesso em 26 jun. 2016. 
201 Ibidem.  
202 Ibidem. 
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solução sem sua intervenção direta. Por conseguinte, o mediador é um 

mero moderador, com o intuito de limitar e a garantir as condições para 

o diálogo entre as partes. 

Nesse contexto, tais instrumentos diferenciam-se 

diante da atuação do terceiro, o qual deve ser sempre imparcial, sendo 

claro que o conciliador possui maior liberdade e coerção sobre o ato, 

enquanto o mediador é um instrumento da justiça para facilitar a 

negociação e, não impor, principalmente em assuntos mais sensíveis, 

como questões que versem acerca de direito de família. 

Logo, o conciliador, por atuar com maior 

legitimidade e competência para dispor de sua opinião, encaminha o 

acordo para um caminho que mais se aproxima da solução que seria 

dada em juízo, diferentemente do mediador que apenas faz com que as 

partes entrem em um consenso individualmente. 

 

3. Inovações trazidas pelo novo CPC à audiência de conciliação 

 

O CPC/2015 propõe uma mudança procedimental do 

sistema processual que conhecemos, atribuindo uma notável 

importância e cuidado com uma das soluções mais práticas do litígio: a 

conciliação. 

Na própria letra de lei, em seu artigo 334, já pré-

estabelece a audiência de conciliação como requisito para dar início à 

ação judicial: 

 

Artigo 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo 

ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 
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Se respeitados todos os requisitos da petição inicial – 

inclusive a expressa manifestação do Autor a respeito da conciliação – 

será designada a audiência. 

No antigo código processual, o juiz tinha autonomia 

para dispensar a audiência preliminar, caso fosse evidente que a 

conciliação seria infrutífera, dando início imediato ao litígio. Em 

contrapartida, o CPC/2015 optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação uma obrigação legal.  

Logo, o juiz não mais será competente para dispensar 

o ato, que só não será realizada se o direito em debate não admitir a 

conciliação ou, se ambas as partes, expressamente, declinarem-se 

contra. 

 

Artigo 334, §4º A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição {...} 

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por 

todos os litisconsortes. 

 

Além disso, se houver no processo o litisconsórcio, 

todos os litisconsortes deverão apresentar o desinteresse em realizar a 

conciliação para que ela não aconteça, do contrário, a tentativa de 

acordo irá ser realizada mesmo se apenas um manifestar-se a favor. 

Dessa forma, tal mudança motiva a quebra do 

paradigma de que todo e qualquer conflito social deva ser, 

necessariamente, solucionado por meio de uma intervenção estatal, 

mediante a atuação do juiz. Sendo assim, positivas as inovações 

trazidas pelo novo Código de Processo Civil, que tem como objetivo 

aproximar as partes de uma resolução favorável para ambas, na qual se 

devem resguardar os direitos e deveres de todos. 
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4. Prazos  

 

A contagem de prazos também sofreu mudanças no 

novo Código de Processo Civil, sendo contabilizados a partir de sua 

vigência em dias úteis, não mais corridos como se via antigamente, no 

entanto, é aplicável somente nos prazos processuais em dias e quando 

não há prazo definido em horas ou meses, conforme disposto no artigo 

219 do novo Código de Processo Civil. 

São excluídos da contabilidade dos prazos os feriados 

locais, estaduais ou nacionais, instituídos por lei, bem como os finais de 

semana e os dias nos quais não houver expediente na respectiva 

unidade judiciária. 

Agora, não é mais necessário que o Réu apresente sua 

defesa, por meio da contestação, conforme o artigo 335, que dispõe:  

 

Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data: 

I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; 

II – do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 

artigo 334, § 4o, inciso I; 

III – prevista no artigo 231, de acordo com o 

modo como foi feita a citação, nos demais casos. 

 

Logo, a contagem do prazo para apresentação de 

defesa depender-se-á das hipóteses previstas no novo Código de 

Processo Civil, o que requer uma maior atenção do Réu, principalmente 

nos casos de existência de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o 

termo inicial previsto no inciso II do artigo 335 será, para cada um dos 

réus, a data em que foi apresentado o seu próprio pedido de 
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cancelamento da audiência de conciliação, conforme determina o § 1º 

do artigo supracitado. 
203

 

Sendo assim, cada Réu litisconsorte terá o seu prazo 

exclusivo para apresentar sua defesa, já que assim o artigo 334 § 6º do 

novo Código de Processo Civil determina.
204

 

No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a 

hipótese do artigo 334, § 6º, o termo inicial previsto no inciso II será, 

para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido 

de cancelamento da audiência. 

A audiência não será realizada, no entanto, quando 

não se admitir a autocomposição – em se tratando de direitos 

indisponíveis –, conforme estabelece o artigo 334, § 4º. 

Face o exposto, conclui-se que seria melhor se o 

legislador tivesse previsto, para a manifestação do réu, contagem do 

prazo a partir de sua citação e, não da audiência, impedindo que o Réu 

a utilizasse como mecanismo protelatório. Como dito anteriormente, a 

conciliação apenas não ocorrerá se ambas as partes se manifestarem 

contra.  

Em um caso prático, sob a ótica do CPC/2015, o 

Autor se manifesta contrário à realização da audiência de conciliação, 

no entanto para que esta não se realize, é necessário que o Réu se 

manifeste da mesma forma. Sendo assim, o juiz cita o réu e designa 

audiência para dali 1 ano. Ora, neste caso, a audiência segue agendada 

apenas pela vontade do réu, visto que até 10 dias anteriores a audiência 

pode manifestar sua vontade de não realizar a conciliação, sendo até 11 

meses após sua citação. Partindo do pressuposto prático da advocacia, é 

claro que seria apenas um ato protelatório, a fim de postergar a 

celeridade processual.
205

  

                                                 
203 Ibidem. (...) Art. 335 I - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, 

inciso I; 
204 Ibidem. (...) Art. 334 §6º desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por 

todos os litisconsortes 
205 RODRIGUES, Daniel Colnago – Sobre a audiência de conciliação no Novo CPC – Questões 

ainda não resolvidas – Artigo. Disponível em < http://justificando.com/2016/03/09/sobre-a-

audiencia-de-conciliacao-ou-mediacao-no-novo-cpc-questoes-ainda-nao-resolvida > Acesso em 

25 jun... 2016 
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Com o fito de evitar tal procrastinação processual, 

seria possível o juiz aplicar prazo na própria citação para que o Réu 

manifeste sua vontade?  

O artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015 

dispõe acerca das incumbências do juiz em dirigir o processo, sendo 

que, é conferido poderes apenas para dilação dos prazos e não 

antecipação. No entanto, ao considerar o princípio da boa-fé 

processual, bem como o inciso II do referido artigo, é possível, uma vez 

que o respectivo inciso dispõe que o juiz deve ―velar pela duração 

razoável do processo‖. 

Diante o exposto, esta, por óbvio, é a inovação que 

mais trará problemas para o decorrer do instituto, visto que, por muitas 

vezes, o réu – motivado pelo intuito de postergar o andamento 

processual – poderá agir de má-fé, no entanto isso não poderá ser 

indiciado pelo juiz, haja vista a previsão legal para que o réu se 

manifeste até 10 dias antecedentes a data agendada para realização da 

audiência. 

Nesse contexto, espera-se que o juiz, sendo 

competente para tal como disposto, estipule, em citação, o prazo para 

que o polo passivo da ação demonstre ser concordante ou não para 

realização da audiência de conciliação. 

 

5. Litisconsorte passivo 

 

Como disposto no tópico anterior, o prazo para 

apresentação de defesa é diferenciado para cada consorte, sendo que, 

este se inicia a partir da sua manifestação contra ou a favor da 

realização da audiência de conciliação. 

Não obstante, isso pode motivar uma situação 

complicada. Considerar-se-á uma situação com três réus, na qual o 

autor já dispôs acerca do seu desinteresse em realizar audiência de 

conciliação, no entanto, por conta do requisito do desinteresse das 

partes para não realização, o juiz já designa audiência de conciliação ou 

mediação. No segundo mês após citação, um dos réus manifesta seu 
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desinteresse. No quinto mês seguinte, o segundo réu também declara 

seu desinteresse, restando pendente a manifestação do último réu.  

Durante esse lapso temporal, os réus que se 

manifestaram de início já tiveram início da contagem de prazos para 

apresentar defesa.  

Veja-se que, caso o terceiro réu se manifeste 

tempestivamente até 10 dias anteriores a audiência designada, aplica-se 

o disposto no artigo 335, §1º do Código de Processo Civil de 2015: 

 

Artigo 335 - O réu poderá oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data:  

§1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a 

hipótese do art. 334, § 6º, o termo inicial previsto 

no inciso II será, para cada um dos réus, a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de 

cancelamento da audiência. 

 

Destarte, perfaz que os dois primeiros réus tiveram 

seus prazos preclusos, visto que, apenas com a apresentação de 

desinteresse de todos os litisconsortes, a contagem de prazos iniciar-se-

á a partir de própria manifestação. 

Sendo assim, é de se considerar a aplicação da teoria 

disposta no tópico anterior, na qual o juiz determina, em citação, o 

prazo para manifestação de vontade acerca da audiência de conciliação, 

com o fito de não ocasionar prejuízo para nenhum dos réus.    

Ora, se já foi determinado legalmente que o prazo 

legal para manifestação de vontade encerra-se no 10º dia antecedente 

da audiência designada, porque não aplicar que se encerre no 10º 

seguinte à citação?  

Em que pese à aplicação do princípio da boa-fé em 

todos os atos processuais, é necessário que o legislador desenvolva 

meios para que tal princípio não se torne uma utopia, tendo em vista 

que cada parte visará o que for melhor para si, não para o processo 

como um todo. 
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Em contrapartida, se o terceiro litisconsorte não 

manifesta desinteresse na realização da audiência, não incide a norma 

acima mencionada, haja vista a manifestação de todos os litisconsortes 

para que o prazo seja individualmente contabilizado, razão pela qual se 

inicia a partir da audiência infrutífera.  

 

6. Da audiência de conciliação  

 

Ante o exposto, caso as partes manifestem-se a favor 

da autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá na data 

designada pelo juiz em citação, na qual o Réu não deverá apresentar 

defesa até então. 

A audiência de conciliação está prevista no artigo 334 

do novel diploma, com seu roteiro determinado entre os §§7º e o 12º.
206

 

Admite-se realização da audiência de conciliação por 

meio eletrônico, visto que, nos tempos atuais os novos processos 

tramitam de forma digital, também com o intuito de manter a 

celeridade processual.  

Para exercer qualquer ato processual – exceto nos 

processos que tramitam no Juizado Especial – é necessário que exista a 

capacidade postulatória, inerente ao advogado, sendo assim, para atuar 

                                                 
206 Ibidem. (...)Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso 

de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se 

por meio eletrônico, nos termos da lei.  

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. 

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10.  A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir. 

§ 11.  A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a 

respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte. 
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perante a autocomposição da lide, é primordial que as partes estejam 

acompanhadas de seus advogados.  

É possível também que as partes estejam sendo 

representadas por meio de procuração específica.  

 A autocomposição, se obtida, deverá ser reduzida a 

termo e sofrerá as consequências após sentença homologatória, a fim de 

que o acordado seja cumprido pela parte.  

Nessa cadência, se finalizada a audiência de 

conciliação com um acordo, constituir-se-á título executivo 

extrajudicial, conforme dispõe os artigos 783 e 784, IV, do CPC/15, in 

verbis: 

 

Artigo 783.  A execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível. 

 

Art. 784. São títulos executivos extrajudiais:  

(...) 

IV - o instrumento de transação referendado pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador 

credenciado por tribunal. 

 

Diante disto, é claro a possibilidade de execução do 

título extrajudicial não homologado e descumprido pela parte, a fim de 

que se faça eficaz. 

Logo, a audiência de conciliação, intermediada pelo 

terceiro capaz de realizá-la e enquadrada nos termos da lei, visa obter o 

melhor resultado para a solução da lide, concomitantemente de maneira 

célere, a fim de que o judiciário não tenha que ser invocado para 

questões simples e conciliatórias, nas quais o terceiro instituído é 

plenamente apto para auxiliar as partes. 
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7. As consequências da conciliação - do não comparecimento das 

partes 

 

Fato é que, sob a ótica do novo Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação tornou-se obrigatória, sendo inclusive 

um requisito para admissão da petição inicial. 

Face o mencionado, a questão de qual seria a 

consequência por parte do autor pelo não cumprimento do requisito foi 

levantada por Daniel Colnago Rodrigues em seu artigo.
207

  

De início, uma extinção do processo sem resolução 

parece ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que 

regem os atos processuais. Em razão disso as normas que regem o novo 

processo civil brasileiro, em especial aquela que estabelece a primazia 

da decisão de mérito, orientam no sentido de impedir tal conduta. 

 Não obstante, em atenção ao bom andamento 

processual, não há nenhum impedimento para que o magistrado, ao 

analisar a exordial, notifique o autor para que adite a peça, uma vez que 

a obrigatoriedade da manifestação de vontade acerca da conciliação 

deve ser respeitada. Persistindo o autor na inércia, sua vontade deve ser 

presumida. 

Sobre a presunção da vontade, é impeditivo no texto 

legal que esta seja negativa, vejamos: 

 

Artigo 334 - Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo 

ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 

§ 4º A audiência não será realizada: 

                                                 
207 RODRIGUES, Daniel Colnago - Sobre a audiência de conciliação ou mediação no Novo 

CPC: questões ainda não resolvidas – Artigo. Disponível em 

<http://justificando.com/2016/03/09/sobre-a-audiencia-de-conciliacao-ou-mediacao-no-novo-

cpc-questoes-ainda-nao-resolvidas/> Acesso em 25 jun... 2016. 
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I - se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 

 

Diante a exigência da expressa manifestação, a 

presunção deve ser de que o autor concorde com a autocomposição da 

lide. Sob esta tese, ainda que o réu peticione sinalizando seu 

desinteresse no ato, devem as partes comparecer, sob pena de multa. 

No §8º, é disposto que caso as partes não 

compareçam à audiência de conciliação, sem justo motivo, se faz jus ao 

pagamento de multa de até 2% da vantagem econômica ou valor da 

causa. 

 

Artigo 334 – (...) 

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

 

Esta multa será revertida em favor da União ou 

Estado, conforme a letra da lei e está sendo aplicada para garantir que 

as partes, antes de entrar com o litígio, sejam forçadas a cumprir com o 

preceito da autocomposição. 

Por conseguinte, acredita-se que a estipulação de uma 

sanção para o não comparecimento das partes é uma maneira do 

Estado, de fato, assegurar que as partes irão cumprir com o disposto e 

respeitar a tentativa do Judiciário em solucionar o caso de maneira 

conciliatória.  

 

Conclusão 

 

O Código de Processo Civil de 2015 tem como 

objetivo desafogar o sistema judiciário com ações passíveis de 
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autocomposição, a fim de evitar que as partes entrem em um conflito 

desnecessário e, também, garantir com que o processo ocorra de 

maneira mais célere. 

Entretanto, resta saber se, para as partes, há o mesmo 

peso no sentido favorável. De maneira pessoal, acredita-se que sim, 

tendo em vista que a realidade atual no Judiciário são processos 

demasiadamente demorados, com réus que buscam meios meramente 

protelatórios, mesmo reconhecendo que a causa é devida. 

Busca-se por meio da autocomposição imposta na 

letra da lei uma evolução do sistema judiciário, desmestificando que o 

meio processual é agressivo e que só é possível resolver um problema 

por meio da lide, visando desenvolver uma nova cultura para o 

processo, de se obter a solução de um conflito por meio da conciliação. 

O que se deseja por meio dessa mudança é de que, a 

sociedade aceite que conciliar é uma maneira eficaz de solucionar o 

problema, mas que deve ser observado, pelas partes e, principalmente, 

pelos seus advogados, se a autocomposição obtida em audiência é 

realmente benéfica para o caso em questão. 
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Resumo: O presente artigo traz uma análise do 

instituto arbitral como mecanismo de acesso à justiça, 

em especial com as mudanças trazidas pelo novo 

Código de Processo Civil que valoriza o princípio da 

cooperação entre o Poder Judiciário e a Arbitragem. 

Dentro do contexto de uma sociedade onde a cultura 

de conflitos está enraizada, a busca por formas 

alternativas de solução de controvérsias se apresenta 

como meio razoável e factível para que outras 

perspectivas e outros horizontes se abram para um 

maior número de pessoas. 

Palavras chave: Arbitragem – Novo Código de 

Processo Civil – Acesso à Justiça - Conflitos 

Sumário: Introdução – 1. Aspectos da arbitragem e o 

Novo Código de Processo Civil – 2. A moderna 

questão do efetivo acesso à justiça – 3. A cultura de 

conflitos no Brasil e a arbitragem – Conclusão – 

Referências. 

Introdução 

 

O trabalho em questão traz como título ―A arbitragem 

como método adequado de acesso à justiça dentro de uma cultura de 

conflitos‖, pois busca destacar como outros métodos consensuais de 

dirimir controvérsias podem ser utilizados dentro de uma sociedade que 

                                                 
Administradora de empresa. Bacharel em Turismo pela FAINC (Faculdades Integradas 

Coração de Jesus), pós-graduada em Gestão de Negócios pelo SENAC e Graduanda em Direito 

pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
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é culturalmente litigante e como o novo Código de Processo Civil traz 

inovações ao instituto. 

Mesmo com uma cultura de litígio muito enraizada, 

um novo cenário se descortina e, assim, traz novos desafios ao operador 

do direito. Os meios de heterocomposição extrajudicial, em especial a 

arbitragem, estiveram presentes na história brasileira antes mesmo da 

formação da nação. 

A princípio abordaremos de forma técnica o que o 

Código de Processo Civil de 2015 introduziu acerca dos métodos 

alternativos de solução de conflito e como isso poderá auxiliar o que 

essa nova legislação objetiva que é dar celeridade e desafogar o poder 

judiciário.  

A garantia da preservação dos valores e princípios 

constitucionais é representada por um dos integrantes do Estado 

tripartite, o Poder Judiciário, que dá efetivação ao Estado Democrático 

de Direito.   

É interesse do Estado garantir que o cidadão tenha 

acesso à justiça, porém, com o passar do tempo é percebido um grande 

número de processos que acabam dificultando o próprio Estado em dar 

a devida atenção a cada demanda. Dessa forma, o cidadão tendo 

autonomia de buscar o melhor meio de sanar seus conflitos, sem que 

haja necessariamente a intervenção do Estado, há uma construção da 

cultura da paz social, estimulando que entre as partes se encontre a 

melhor forma de resolver o problema e isso se dá pela moderna 

concepção de acesso à justiça.  

Essa abordagem sobre a quebra de paradigmas e a 

busca por novas formas de se conviver em sociedade nos trouxe uma 

reflexão sobre o Mito da Caverna de Platão.
208

 É preciso romper com 

os dogmas e desconstruir determinados conceitos para que o novo seja 

visto como uma maneira de melhorar. Cabe ao operador do direito ser 

instrumento de transformação e fazer da sua vida acadêmica uma forma 

                                                 
208 O Mito da Caverna, também conhecido como alegoria da caverna, parábola da caverna, ou 

prisioneiros da caverna, foi escrita pelo filósofo grego Platão e encontra-se na obra intitulada A 

República (Livro VII). Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar da condição 

de escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade, onde Platão discute sobre teoria do 

conhecimento, linguagem e educação na formação do Estado ideal.  
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de enxergar o mundo com olhos de provocação, saindo do senso 

comum.
209

  

Por fim, concluiremos se a arbitragem pode ser 

considerada, nos moldes atuais, como um meio efetivo de acesso à 

justiça e se estamos preparados para solucionar nossas controvérsias de 

forma autônoma ou por quanto tempo ainda seremos dependentes do 

Estado deixando que ele intervenha em assuntos tão particulares.  

  

1 Aspectos da Arbitragem no Novo Código de Processo Civil 

 

Segundo Fredie Didier Jr.
210

, o conceito de 

arbitragem consiste em um conjunto de técnicas de solução de conflitos 

onde as partes buscam um terceiro, que goze de confiança, para 

alcançar uma solução ―amigável‖ evitando longos processos no 

conhecido sobrecarregado sistema jurídico brasileiro. 

Carmona completa o conceito dizendo se tratar de um 

mecanismo privado de solução de litígios, afinal parte das próprias 

partes optar por seguir com este mecanismo.
211

 

O Novo Código de Processo Civil vem com o intuito 

de valorizar os princípios da celeridade, da equidade e é dedicado a 

aprimorar o acesso à justiça por todos. Com isso, surge um novo modo 

de pensar a justiça. Não apenas problema do Estado, mas, também, da 

sociedade, que é chamada a contribuir para o exercício da jurisdição. 

Por outro lado, exige-se dos operadores do direito que saiam de seus 

gabinetes e procurem, em outras instituições e segmentos sociais, 

respostas adequadas para os problemas jurídicos, muitos deles 

associados às questões sociais. 

                                                 
209

 BITTAR, E. C. B; ALMEIDA, G. A. de. Curso de Filosofia do Direito. 11ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 
210DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 
211 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 
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A arbitragem é disciplinada por legislação 

extravagante, qual seja a Lei 9.307/1996 (com reformas feitas pela Lei 

13.129/2015), sendo a aplicação das normas atinentes ao processo civil 

apenas de caráter subsidiário. No entanto, conforme se verá a seguir, a 

arbitragem ganhou espaço dentro do novo Código de Processo Civil, 

sendo disciplinada por aproximadamente 15 dispositivos espalhados 

pelos diversos capítulos ao longo deste diploma legal. 

Sob a luz do tratamento dado ao tema, o novo Código 

de Processo Civil, parece buscar pôr fim à discussão acerca da 

natureza, jurisdicional ou não, da arbitragem. Pode-se afirmar isso com 

base na leitura do art. 3º do CPC/15, que dispõe que não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (art. 3º, caput), sendo 

permitida a arbitragem, na forma da lei (art. 3º, §1º).
212

 

Enquanto o caput do artigo supracitado nos remete à 

ideia do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, o § 

1º, conforme defende Fredie Didier Jr.
 213

, evidencia dois propósitos: 

um ostensivo e outro simbólico.
214

 Ostensivo por deixar claro, segundo 

o processualista baiano, que o processo arbitral se submete a um 

microssistema jurídico que, conforme dito acima, é disciplinado por 

legislação extravagante com aplicação subsidiária das normas previstas 

na legislação processual. 

Já do ponto de vista simbólico, busca relacionar a 

arbitragem com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, evitando-

se, assim, questões atinentes sobre a constitucionalidade ou não da 

escolha pela via arbitral. 

 Dessa forma, nos afastamos do lugar comum de que 

a celebração de compromisso arbitral fere o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 3º do CPC/15 torna-se 

elemento fundamental, pois, em verdade, não está a se distanciar da 

tutela jurisdicional civil estatal, regulada pelo Código de Processo 

                                                 
212 Posicionamento defendido quando do julgamento  CComp 111.230/DF, j. 08.05.2013, 

rel. Min. Nancy Andrighi. 
213 Idem, ibidem. 
214 DIDIER JR., Fredie. Arbitragem no novo Código de Processo Civil (Versão da Câmara dos 

Deputados, Dep. Paulo Teixeira). Revista Eletrônica Ad Judicia. ano I. n. I. p. 2. Porto Alegre: 

ESA-OAB/RS, out.-nov.-dez. 2013. 
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Civil, tendo em vista que temos a jurisdição civil arbitral, regulada pela 

Lei de arbitragem.
215

 

No art. 42 do CPC/2015, que inaugura o capítulo que 

trata das regras de competência, dispõe que ―as causas cíveis serão 

processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, 

ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei‖, 

corrobora a força da arbitragem nesta nova sistemática processual: 

constatado que as partes optaram pelo juízo arbitral, preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade da via arbitral – a capacidade das 

partes, trata-se de discussão acerca de direitos patrimoniais disponíveis, 

dentre outros -, de plano já excluiria a competência da jurisdição estatal 

para dirimir tal conflito. 

A sentença arbitral continua inserida no rol dos títulos 

executivos judiciais. Em que pese à antiga discussão quanto à natureza 

jurisdicional ou não da arbitragem, que conforme mencionado acima, o 

Código de Processo Civil buscou solucionar. É certo que a lei 

processual não faz qualquer ressalva quanto à eficácia executiva de 

plano da sentença arbitral. 

A única ressalva que se faz quanto ao seu caráter 

judicial é a de que, por não existir procedimento em trâmite perante o 

Poder Judiciário, a fase de cumprimento de sentença não se inicia por 

simples requerimento nos autos. Deve-se, de fato, ajuizar nova 

demanda executiva perante o Judiciário, com a necessidade de citação 

válida do sucumbente para integrar a lide.
216

 

No caso de sentença arbitral, segundo o art. 516, III, 

do CPC/15, o juízo competente para execução do julgado será o cível, 

nos termos das normas de organização judiciária do foro da comarca 

competente. Caso a Comarca da sede do procedimento arbitral tenha 

vara específica para questões arbitrais, então, tem-se que esta será a 

competente para o processamento do cumprimento de sentença. Caso 

contrário, não havendo previsão expressa no Código de Organização 

                                                 
215 Idem, p. 2. 
216 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva; MELO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao novo Código de 

Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 850. 
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Judiciária, então a demanda executiva deverá ser distribuída por sorteio 

dentre as varas cíveis competentes.  

O parágrafo único do artigo mencionado acima traz 

regras novas em relação ao Código de Processo anterior, facultando ao 

exequente o processamento da execução do título judicial (incluindo 

sentença arbitral) no (I) juízo do atual domicilio do executado; (II) 

juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou (III) 

local onde deva ser executada a obrigação de fazer, mostrando-se como 

verdadeira exceção à regra da competência da execução.
217

 

Outro ponto trazido pelo novo diploma diz respeito ao 

sigilo e confidencialidade das questões arbitrais. Em regra, os atos 

processuais praticados são públicos, conforme disposto no caput do art. 

189 do CPC/15.
218

 Ocorre que, o inciso IV do referido artigo prevê que 

os casos que versem sobre arbitragem, incluindo questões atinentes ao 

cumprimento da carta arbitral, tramitarão em segredo de justiça, desde 

que a confidencialidade seja estipulada no compromisso arbitral e 

verificada pelo Juízo Estatal. 

Quanto às mudanças do regime jurídico da convenção 

de arbitragem, estas merecem uma análise mais cuidadosa. A expressão 

―convenção de arbitragem‖, nos termos do art. 3º da Lei de arbitragem 

é gênero, onde figuram como espécies a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. A primeira mostra-se como acordo entre as 

partes já no momento da celebração do contrato para a resolução de 

controvérsias futuras e incertas (pré-litígio), já na segunda é o negócio 

jurídico realizado entre as partes após o litígio já ter se instaurado, por 

meio do qual se renuncia a atividade jurisdicional a respeito de uma 

controvérsia específica, individualizada, ao contrário da cláusula 

compromissória que é futura e incerta.
219

 

                                                 
217 Idem, p. 854. 
218  ―Art. 189 – Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os 

processos: 

(...) IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde 

que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o Juizo‖. 
219 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, 

Leonardo Ferres da Silva; MELO, Rogério Licastro Torres de. Op. cit., p. 777.  
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Deve-se destacar aqui que, o Código de Processo 

Civil de 1973, apresentava certo equívoco terminológico, ao que tudo 

indica. O art. 300, I do CPC/73 incumbia ao réu alegar, em preliminar 

de mérito, a existência de convenção de arbitragem. Porém o §4º do 

mesmo artigo dispunha que ―com exceção do compromisso arbitral, o 

juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo‖, dessa 

forma suscitava o equívoco. 

 Ao estabelecer apenas a exceção do compromisso 

arbitral, o legislador deixou em aberto a possibilidade do juiz conhecer 

de ofício inclusive da cláusula compromissória. No entanto, a doutrina 

sistematicamente interpretou tal dispositivo como mero equívoco, sem 

qualquer eficácia prática, devendo ser estendida também a exceção à 

cláusula compromissória.
220

 

Já o Código de Processo Civil de 2015, corrigiu tal 

defeito: o art. 337, X, do referido diploma, dispõe que a convenção de 

arbitragem é matéria a ser suscitada em preliminar de contestação, não 

podendo ser conhecida de ofício, assim como a incompetência relativa 

(§ 5º do mesmo artigo) e, por fim, dispôs que a ausência de alegação de 

arbitragem nessa oportunidade implicará a aceitação da jurisdição 

estatal e a consequente renúncia à jurisdição arbitral (art. 337, § 6º), 

operando-se, assim o fenômeno da preclusão. 

Com o acolhimento da preliminar de existência de 

convenção de arbitragem, reconhecendo-se sua existência e validade, o 

processo será extinto, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, 

VII CPC/15, devendo as partes submeter à controvérsia ao juízo arbitral 

competente. Ainda na segunda parte, o art. 485, VII, prevê que o juiz 

não resolverá o mérito ―quando o juízo arbitral reconhecer sua 

competência‖. Mostra-se uma verdadeira inovação do Código de 

Processo Civil de 2015 em relação de 1973, estabelecendo que, caso 

haja arbitragem em curso,
221

 caberá ao árbitro decidir a respeito de sua 

                                                 
220 FIGUEIRA JR., Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 4, arts. 282 a 331. 

In: Silva, Ovídio Araújo Baptista da (coord.). São Paulo: Ed. RT, 2001. t. II, p. 248 
221 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, 

Leonardo Ferres da Silva; MELO, Rogério Licastro Torres de. Op. cit., p. 778 
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própria competência, mostrando-se como a verdadeira consagração do 

princípio Kompetenz-kompetenz.
222

 

A nova sistemática processual busca reduzir o 

número de litígios perante o judiciário por meio de métodos 

alternativos, expressamente previstos no art. 3º, § 3º, do CPC/15, sendo 

que o juiz deve procurar facilitar e apoiar as partes na busca por outros 

métodos, que não o judiciário. Tal estímulo deve ser tentado a todo o 

momento pelo juiz, podendo, inclusive, que este busque instigar as 

partes, mostrando os benefícios da arbitragem para a resolução daquele 

determinado litígio, diante das elevadas questões técnicas ou ainda da 

necessidade de uma resposta célere e altamente precisa para fins de que 

ocorra o menor dano possível às partes.  

A arbitragem é um método adjudicatório de solução 

de conflitos, tendo em vista que está a se referir à atividade pela qual 

um terceiro neutro em relação às partes, analisa o caso, indicando uma 

solução com força imperativa
223

, no qual trataremos no tópico a seguir.  

 

2 A moderna questão do efetivo acesso à justiça 

 

O acesso à justiça é garantia constitucional 

perpetuada em nossa Carta Magna no capítulo das garantias 

fundamentais, artigo 5º XXXV
224

, é o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional de extrema importância em nosso ordenamento e 

que merece ser respeitado. 

Infelizmente, a demanda por proteção jurisdicional é 

astronômica e tem demandado cada vez mais tempo para que a 

proteção necessária seja concedida. 

O professor Alenilton da Silva Cardoso, explica que o 

direito processual civil, assim como qualquer ramo do direito, existe a 

                                                 
222  Sobre o assunto, v. BORN, Gary. Internacional commercial arbitration. Boston: Kluwer 

Law Internacional, 2009. Vol. I p. 852. 
223  SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Forense, 2011. p. 173. 
224XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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fim de proporcionar segurança jurídica e felicidade às pessoas, todavia, 

a realidade sistemática processual atualmente adotada em nosso país, 

além de não fornecer segurança alguma, frustra qualquer expectativa de 

satisfação.
225

 

É preciso que um número cada vez maior de pessoas 

tenha a oportunidade, como um fato natural e inerente à condição da 

própria pessoa humana, de acessar a justiça, parte indispensável do 

complexo de direitos e deveres que caracteriza o viver em sociedade. 

Só assim, se conseguirá estabelecer o acesso a uma ordem jurídica 

justa.
226

 

Quando se almeja equacionar as dificuldades do 

acesso à Justiça, não se pode perder de vista que uma grande parcela da 

população passa ao largo da proteção jurídica, em função da situação 

particular em que vivem, causada notadamente pela gritante diferença 

na distribuição de renda, criando camadas e subcamadas populacionais 

que vivem à margem da sociedade. 

Cândido Rangel Dinamarco comenta o escopo social 

da jurisdição: 

 

Saindo da extrema abstração consiste em afirmar 

que ela visa a realização da justiça em cada caso e, 

mediante a prática reiterada, a implantação do 

clima social de justiça, chega o momento de com 

mais precisão indicar os resultados que mediante o 

exercício da jurisdição, o Estado se propõe a 

produzir na vida da sociedade.
227 

 

 

O acesso à justiça está intimamente ligado à justiça 

social. Pode-se afirmar que é ponte entre o processo e a justiça social.  

                                                 
225 CARDOSO, Alenilton da Silva. A Nova ordem processual civil brasileira. In Revista 

Forense 423, 2016, p. 380-381. 
226 MORAES, Silvana Campos. Juizados de Pequenas causas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1991. p. 33. 
227 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo, Malheiros 

Editores, 6º Ed., 1998. p. 220-221. 
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Não é segredo que o tempo é grande inimigo daquele 

que busca reparação ou a proteção de seu direito. Diante de tanta 

burocracia geradora de dilações temporais, o jurisdicionado requer 

efetividade e rapidez processual. O processo há de ter um tempo 

razoável de duração, o qual certamente não é o atual, na justiça 

tradicional. Contudo, depositamos profunda esperança na nova 

sistemática processual civil que se apresenta como o novo Código de 

Processo Civil. 

Assim, é fundamental que o juiz seja, antes de tudo, 

um conciliador e um pacificador social. Nessa tarefa, o magistrado 

deve recorrer a interdisciplinaridade, melhor dizendo – a 

transdiciplinaridade -, em busca das decisões mais justas, efetivas e 

eficientes, vez que os fenômenos humanos devem ser compreendidos 

numa perspectiva única e globalizada. Segundo o professor Ubiratan 

D´Ambrosio: 

 

A transdiciplinaridade procura superar a 

organização disciplinar encarando sempre fatos e 

fenômenos como um todo. Naturalmente, não se 

nega a importância do tratamento disciplinar, 

multidisciplinar e interdisciplinar para se conhecer 

detalhes dos fenômenos. Mas a análise disciplinar, 

inclusive a multi e a interdisciplinar, será sempre 

subordinada ao fato e ao fenômeno como um todo, 

com todas as suas implicações e interrelações, em 

nenhum instante perdendo-se a percepção e a 

reflexão da totalidade. As propostas da visão 

holística da complexidade, da sinergia e, em geral, 

a busca de novos paradigmas de comportamento e 

conhecimento são típicas da busca transdisciplinar 

do conhecimento.
228

 

 

Na promoção da cultura de paz surgem novos 

paradigmas, os chamados Métodos Consensuais de Solução de 

                                                 
228 D´AMBRÓSIO, Ubiratan. Paz ética e educação: uma visão transdisciplinar. Caderno 

Técnico de Metodologias e Técnicas de Serviço Social, Brasilia: SESI-DN, n. 23, 1996, p. 44-

50. 
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Conflitos, como formas de desafogar o Poder Judiciário. Estes métodos 

não se esgotam em mediação, conciliação e arbitragem, incluem outros 

cuja prática no Brasil ainda é muito incipiente, como a medarb e a 

arbmed, cuja facilitação e a avaliação neutra de terceiro prossegue em 

avançado estágio de desenvolvimento, principalmente nos Estados 

Unidos.
229

 

Segundo Adolfo Braga Neto, atual Presidente do 

Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do 

Brasil (IMAB), o Brasil carece de falta de tradição em soluções 

negociadas de conflitos, levando a visões equivocadas dos institutos 

entre elas a arbitragem.
230

 

Os métodos consensuais de solução de conflitos são 

vias promissoras tão esperadas, no auxílio da desburocratização da 

Justiça, ao mesmo tempo em que permitem um exercício democrático 

de cidadania e uma fenomenal economia de papéis e horas de trabalho.  

Tais mecanismos se alinham com os princípios e 

valores constitucionais brasileiros. A valorosa experiência das referidas 

Formas Alternativas de Resolução de Controvérsias, de forma 

cooperada e cidadã, representam passo que avança rumo a plena 

democratização do Poder Judiciário, ainda que, para se alcançar esse 

ideal, haja muitos desafios a serem superados. 

 

3 A cultura de conflitos no Brasil e a arbitragem 

 

Vivemos numa sociedade democrática, devido a este 

fator a discordância faz parte do nosso ser. Divergirmos nos mais 

variados temas e situações, mesmo que estes sejam mínimos. O 

problema é que o cidadão está litigando cada vez mais. Segundo 

informações do Conselho Nacional de Justiça, 

 

O Estado do Rio Grande do Sul é o maior litigante 

do Brasil na justiça Estadual. Mais da metade dos 

                                                 
229 WEINGARTNER, Lis. Mediação é escolha alternativa para solução de conflitos. Publicado 

na Revista justilex, ano VII, nº 76, abr. 2009, p. 13. 
230 Idem, Ibdem. 
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processos referentes ao setor público estadual 

tinha o Estado do RS como parte – o que 

representa 7,7% das demandas dos 100 maiores 

litigantes do Poder Judiciário Estadual.
231

  

 

O Jornal Estadão de São Paulo, em matéria exibida 

dia 18 de setembro de 2010, informou que em 1990, as justiças 

Estaduais, Federal e trabalhista receberam 5,1 milhões de novas ações. 

Em 2006 foram 22 milhões. Em 2008, foram ajuizados 25,5 milhões de 

novos processos. Somando-se essas ações com as que foram 

protocoladas nos anos anteriores e ainda aguardam julgamento, em 

2009 começou com 86,6 milhões de ações em tramitação nos três 

ramos da Justiça.
232

 

Diante de tais circunstâncias, a jurisdição torna-se 

alvo de uma preocupação constante voltada para a aplicação do direito 

e, especialmente, da estrutura funcional necessária para a sua 

realização. Todavia, a estrutura funcional do Estado, que deveria 

possibilitar a realização da jurisdição, também se encontra em crise. 

Isso permite o surgimento de instâncias alternativas de resolução de 

conflitos, o que se dá em âmbito nacional e internacional. 

Para os juristas, a sociedade é enxergada como uma 

máquina, onde os cidadãos são peças, ou seja, encaram a atualidade de 

forma mecânica onde todas as falhas do sistema são vistas como uma 

manifestação de caráter social. 

O senso comum teórico dos juristas, no interior da 

linguagem do direito positivo, que vaga indefinidamente servindo ao 

poder, de forma que o Estado exerça uma postura opressora. Da mesma 

forma que no Mito da Caverna, os juristas ficam presos à realidade que 

está diante dos olhos, sendo obedientes ao Estado como reféns.
233

 

                                                 
231 COSTA, João Ricardo dos Santos. O Judiciário Gaucho. 

<http://www.escoladaajuris.org.br/esm/index.php?id=7&id_sub=108> 
232Acesso em 29 de outubro de 2016. Disponível em 

<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,explosao-de-litigiosidade,611970> 
233 WARAT, Luiz Alberto. As vozes incógnitas das verdades jurídicas. Revista Sequência, 

Santa Catarina, v. 3, n. 5, 1982, p. 59. 

http://www.escoladaajuris.org.br/esm/index.php?id=7&id_sub=108
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O tema da justiça em Platão não é tratado de um 

ponto de vista jurídico, mas de um ponto de vista ontológico. E como 

em Platão ―as ideias de ética e de virtude ligam-se diretamente a ideia 

de conhecimento necessário‖, é em termos de uma teoria do 

conhecimento platônico que se pode perceber o Mito da Caverna ou 

também chamado de ―Alegoria da Caverna‖, correspondendo uma 

noção distributiva de justiça.
234

  

Na teoria de Platão é necessário saber distinguir a 

essência da ilusão: o mundo sensível, isto é, tudo aquilo perceptível aos 

olhos da sociedade, todo conhecimento adquirido no dia a dia, o 

chamado senso comum; e o inteligível, o mundo que para chegar até ele 

é necessário o conhecimento filosófico, é preciso sair da sua zona de 

conforto e visualizar a verdadeira realidade, imutável e eterna. 

Para atingir esse mundo, o ser deve se libertar das 

ilusões do sentido e elevar sua alma ao conhecimento, porque conforme 

Platão, o corpo é um obstáculo a livre manifestação da alma. O corpo 

prende-se a realidade primária, impedindo o avanço da razão e do 

intelecto; e a alma, é vista como prisioneira do corpo e um turista no 

mundo em que nasce, que deve se libertar e alcançar o conhecimento 

verdadeiro, chegando ao clímax do pensamento platônico, ao tão 

almejado mundo do inteligível. Com efeito, a filosofia platônica é uma 

filosofia comprometida com o conhecimento da verdade.
235

 

Deve-se discutir assim, a tão aclamada crise da 

jurisdição a partir da crise do Estado, observando sua gradativa perda 

de soberania, sua incapacidade de dar respostas céleres aos litígios 

atuais, sua fragilidade nas esferas legislativas, executiva e judiciária, 

enfim, sua quase total perda na exclusividade de dizer e aplicar o 

direito.  

O judiciário se torna uma instituição que precisa 

enfrentar o desafio de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar 

suas estruturas organizacionais e rever seus padrões funcionais para 

                                                 
234 BITTAR, E. C. B; ALMEIDA, G. A. de. Curso de Filosofia do Direito. 11ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 
235 RIBEIRO, Djalma. Conhecimento, amor e educação em Platão. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade Católica de Goiás, 2005.  
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sobreviver como um poder autônomo e independente, sendo que, nessa 

perspectiva surge à mudança de paradigma, calcada na litigiosidade 

para a nova cultura, a arbitragem. 

Sônia Valesca Menezes Monteiro destaca a 

importância da negociação na contemporaneidade, ao afirmar que: 

 

―Em uma sociedade exigente, que evolui de 

acordo com a cultura e os costumes, à medida que 

a informação é disseminada, ela cobra os 

resultados de forma rápida e eficaz, disposta a 

experimentar tais alternativas visando garantir o 

sucesso final, tanto econômico como satisfatório. 

Daí, não somente o Poder Público como também, 

a iniciativa privada, conseguem investir em 

sistemas de administração alternativa de conflitos, 

sendo que poucos, conseguem chegar à conclusão 

de seus resultados, em razão da ausência mínima 

de condições necessárias à implementação desses 

novos métodos e habilidades para negociar. (...) 

Mas hoje, as organizações inseridas no ambiente 

econômico e tecnológico – no mundo empresarial, 

passam por grandes transformações e tentam se 

sustentar na busca de novas parcerias, em um 

cenário não só de extrema competitividade, como 

amplo e dinâmico, necessitando constantemente 

de reestruturação nas relações entre os indivíduos 

com o propósito de serem avaliadas‖.
236

 

 

No tocante a arbitragem no Brasil, segundo Hermes 

Marcelo Huck, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, de 

arbitragem é um importante marco histórico. Cuida-se de um 

interessante aprendizado numa cultura Ibérica adversarial e demandista. 

A tendência é ter como árbitros advogados com larga experiência e 

especialistas no ramo, trazendo vitalidade a esse antigo e relevante 

                                                 
236 MONTEIRO, Sônia Valesca Menezes. A arte da negociação no mundo globalizado. 

Publicado na Revista Justilez, ano VII, nº 76, abr. 2009, p. 55-56. 



199 

instituto. Nota-se na atualidade, um processo de evolução da 

credibilidade da Arbitragem no Brasil.
237

 

O processo da saída da caverna é o ponto inicial para 

a formação do advogado. Estar aberto a novos meios de dirimir 

controvérsias possibilita ao operador do direito uma nova forma de se 

desprender da necessidade de intervenção do Estado. É importante 

destacar que, o curso de direito deve ser usado como base para que os 

discentes descubram suas potencialidades e ao mesmo tempo reflitam 

de que forma podem se tornar instrumento de melhoria junto à 

sociedade em que vivem.  

Toda mudança de paradigma traz avanços 

significativos que somente com o decorrer dos anos que a sociedade 

colherá seus frutos no que pese a questão da pacificação social. A 

arbitragem vem conquistando seu espaço com o passar do tempo. 

Desde que a Lei da Arbitragem foi aprovada no Brasil, o número de 

casos que são analisados por tribunais arbitrais aumenta. As estatísticas 

apontam um crescimento de 73% nos últimos seis anos.
238

 

A utilização da arbitragem é uma tendência mundial, 

assentada na rapidez da decisão, na crescente complexidade dos 

contratos e no conhecimento técnico do árbitro. Permite que o 

judiciário se dedique a situações que envolvam interesses públicos ou 

direitos indisponíveis. Além do que, possibilita o advogado ampliar seu 

campo de trabalho e eleva o nível da advocacia
239

.   

 

 

 

 

 

                                                 
237 HUCK, Hermes Marcelo. Desafio da arbitragem no Brasil. Palestra proferida no Instituto 

Ministro Vicente Cernicchiaro – Escola de Administração Judiciária, Subsecretaria de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – SUMAG, do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT), no Brasil, cidade de Brasília – DF. 
238 LEMES, Selma Ferreira. Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil. 

Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-

aceitacao-arbitragem-brasil> acesso: Outubro de 2016. 
239 BARRAL, Weber. A arbitragem e seus mitos.  
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Conclusão 

 

O acesso à justiça sempre foi um dilema que até hoje 

se busca soluções. As estruturas dos tribunais, ao longo da história, 

passaram a ser mais lentas e congestionados em atender a demanda, 

seja pelo aumento do reconhecimento de um maior número de direitos, 

seja, por outro lado, o aumento de formalismo e rigor com que os 

recursos processuais são tratados, gerando insatisfação e desconfiança 

do cidadão para com o Poder Judiciário. 

Podemos concluir com esse estudo que a arbitragem 

tem ganhado espaço no ordenamento jurídico brasileiro, todavia ainda 

de forma principiante se comparado a outros ordenamentos jurídicos. O 

Brasil tem um longo caminho a ser trilhado, até mesmo por sua questão 

cultural. 

A arbitragem não pode ser vista como único remédio 

para sanar o que nosso poder judiciário hoje enfrenta. A norma 

nacional deve estimular o uso dos métodos de solução de controvérsias, 

até mesmo como uma alternativa à crise instaurada no judiciário, e esse 

estimulo já pode ser percebido pela recente entrada do novo Código de 

Processo Civil. 

Desconstruir essa ideia de que o Estado é o único 

meio que se pode recorrer à solução de demandas requer prática que 

começa dentro da universidade e se desencadeia na maneira como o 

próprio juiz conduz os casos concretos. Não podemos negar que o novo 

diploma de processo civil veio com o intuito de reformar o 

ordenamento jurídico e romper com a maneira arraigada como 

determinadas condutas se arrastam por décadas.      

A segurança do jurisdicionado e a promoção da 

cultura de paz gera uma satisfação de realização pessoal e 

autoconfiança, criando formas onde as pessoas encontrem entre elas, 

uma maneira de dirimir seus conflitos. Haja vista o aumento do número 

de litígios, o Estado deve ser o pioneiro em dar subsídios para que 

novos métodos surjam e se aprimorem dentro do nosso ordenamento.  

Ao analisar a arbitragem, como instrumento de 

afirmação da cidadania, e poderosa ferramenta a serviço da população, 
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chegaremos à conclusão que estamos vivenciando uma nova forma de 

gestão democrática do poder judiciário, onde se tem a garantia dos 

direitos aos cidadãos e o fortalecimento da cultura de direitos humanos.   
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Resumo: O Código de Processo Civil Brasileiro de 

2015 introduziu no ordenamento processual civil 

pátrio dentre várias inovações, a inauguração de um 

sistema de precedentes judiciais que será posto à 

disposição da comunidade jurídica e propagará efeitos 

inéditos para toda a sociedade brasileira. A substância 

dessa novidade encontra fundamento nos seus artigos 

926, 927 e 489 §1º. O presente trabalho tem por 

finalidade apresentar a nova conformação dos 

precedentes judiciais no direito processual brasileiro e 

o conceito de distinguishing, ínsito ao sistema, como 

meio de solução de casos semelhantes. 

Palavras-chave: Processo Civil – Precedentes 

judiciais – Ratio decidendi - Distinguishing 

Sumário: Introdução - 1. Precedentes judiciais - 2. 

Ratio decidendi e obiter dicta – 3. Distinção 

(distinguishing) - 4. Estudo de caso: Súmula 

Vinculante 19 - Conclusão - Referências. 

Introdução 

 

Passados 42 anos de vigência do Código de Processo 

Civil Brasileiro de 1973, o universo jurídico nacional ganhou um novo 

instrumento de amparo da justiça. O CPC/2015 não foi refeito do zero, 

nem abolidos os institutos tradicionais que lhe moldam, mas veio 

                                                 
240 Bacharelando em Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

nilton.direitodn@gmail.com. 
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marcado e carregado de novidades. Uma dessas boas novas, objeto de 

estudo deste trabalho, é a ressignificação do sistema de precedentes 

judiciais de obrigatória observação, que no melhor entendimento 

significa dever de aplicação. 

O legislador ordinário procurou dar concretude a um 

elemento fundamental inserido em nosso sistema de justiça e na 

promoção do direito. Em eras marcadas pela profusão normativa e pela 

garantia de direitos, não se pode admitir a não utilização dos 

precedentes judiciais, tendo em vista o princípio da igualdade, ou seja, 

casos semelhantes devem ter soluções igualmente semelhantes quando 

postos para solução pelos juízes. Decisões díspares provocam a 

incerteza do direito e a insegurança jurídica, recursos repetitivos e 

infundados promovem o atraso processual e agem contra o princípio da 

razoável duração do processo. 

Os excessos de julgados de causas similares afetam a 

celeridade do andamento das ações e contribuem negativamente para a 

economia processual, traduzindo em aumento do custo financeiro 

arcado por todos os contribuintes. Um dos objetivos do novo código é 

justamente esse, diminuir o gasto crescente de manutenção do sistema 

judicial, por meio do não fomento a litígios incertos e recursos 

protelatórios, contudo, sem remover direitos constitucionalmente 

garantidos. 

 Outros objetivos visam dar unidade ao Direito com a 

atuação das Cortes Superiores, requerendo que estas respeitem sua 

própria jurisprudência, mantendo-a íntegra, estável e coerente. Assim, 

racionalmente emanando aos tribunais de justiça e às instâncias 

inferiores suas teses prevalecentes. 

Não podemos negar que o sistema de precedentes é 

mais bem desenvolvido na família jurídica da common law e alguns 

podem acreditar que estamos importando soluções estrangeiras para 

este novo código, contrárias às nossas tradições e temerárias em relação 

ao sucesso da empreitada, mas é preciso considerar que nosso sistema 

possui seus próprios mandamentos e com aquele não se confunde, 

notadamente porque aqui vigora o princípio da legalidade, em outras 

palavras, será a lei que dará sustentabilidade a este sistema de 
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precedentes que se quer implementar com todos os seus benefícios em 

prol da sociedade brasileira. 

 

1. Precedentes judiciais 

 

A decisão judicial, qualquer que seja sua espécie, 

busca ao final de um processo, dentre outros efeitos quanto às partes 

demandantes e ao ambiente social externo no qual terá consequências, 

resolver a questão proposta na inicial de forma a maximizar os efeitos 

da justiça. 

 A partir desse conceito inicial básico, podemos 

argumentar que a perseguição da efetividade ao justo processo deve 

conter elementos protetivos e garantistas contra a disparidade de 

resultados concluídos pelos juízes que sejam oriundos de causas ou 

casos semelhantes. Um dos instrumentos desenvolvidos pela doutrina e 

jurisprudência visando promover os princípios da igualdade, segurança 

jurídica e previsibilidade das decisões voltadas aos jurisdicionados é o 

precedente judicial. 

Fredie Didier Jr. afirma que a doutrina do direito 

processual reconheceu o precedente judicial como um problema afeto 

ao seu campo de estudos e o admitiu como conceito lógico-jurídico. O 

precedente passou a ser considerado um fenômeno marcado pela 

ubiquidade, presente onde quer que se verifique decisão judicial.
241 

Se considerarmos o precedente judicial como algo 

existente em qualquer situação em que haja aplicação do Direito, não 

correremos o risco de errar ao afirmarmos duas hipóteses: o fato 

―precedente judicial‖ nasce a partir e em paralelo ao desenvolvimento e 

às transformações ocorridas no Direito por suas várias e conhecidas 

gerações e; o manejo desse instrumento dentro do processo judicial, 

seja ele inserido em qualquer das famílias dos sistemas jurídicos 

contemporâneos, depende da vontade dos legisladores e juízes para lhe 

                                                 
241 DIDIER Jr., Fredie. O respeito aos precedentes como diretriz histórica do direito brasileiro. 

Revista de Processo Comparado, São Paulo, v. 2, p. 99-120, Jul - Dez 2015. p. 2. 
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dar consistência e efetividade, ou seja, sua utilização vai do nada 

aplicado ao essencial e obrigatório.  

O significado dos precedentes interessa aos juízes e 

jurisdicionados. No sistema ordenado pela common law, as razões e os 

fundamentos da decisão judicial são importantes porque os efeitos 

advindos e transmitidos por meio dos precedentes promovem a 

segurança jurídica e a previsibilidade das decisões.
242

 Quando 

aventamos pensar sobre o significado de precedência e de sua primazia 

quanto ao deslinde de processos, imediatamente nos lembramos de 

assinalar o modelo de soluções de controvérsias inglês ou o norte-

americano como exemplos dominantes.
 

O CPC/2015 foi influenciado pela common law, mas 

não significa por isso que deixou de se enquadrar primariamente na 

família de direitos da civil law. Ao dar ênfase no desenvolvimento de 

um sistema de precedentes, o legislador o faz por meio da lei, 

indicando que neste aspecto vigora o princípio da legalidade, traduzido 

numa garantia para a sociedade protegida constitucionalmente, 

conforme disposto no artigo 5º, II da Constituição Federal de 1988: 

―ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei‖. No âmbito do direito processual civil, em linha com 

a diretriz do artigo 5º, LIV, CF/88, o princípio da legalidade é 

enfatizado com a garantia do devido processo legal entregue aos 

jurisdicionados. A aplicação de um precedente nunca poderá 

transgredir a lei em sentido amplo.
243

 

No sistema processual brasileiro, condicionado pela 

matriz normativa  constitucional, a aplicação dos precedentes ocorre em 

acordo com os princípios processuais constitucionais da razoável 

duração do processo e da isonomia, proporcionando uma restrição na 

proposição de ações ou recursos infundados ou abusivos.
244

  

                                                 
242 MARINONI, Luiz Guilherme. Uma nova realidade diante do projeto de CPC - A ratio 

decidendi ou os fundamentos determinantes da decisão. Doutrinas Essenciais de Direito 

Constitucional, São Paulo, v. 10, p. 569-629, Abr 2015. p.3 
243 CAMBI, Eduardo. Precedentes e dever de motivação das decisões judiciais no Novo Código 

de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 241, p. 413-438, Mar 2015. p. 5-6. 
244 Idem, p. 7. 
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Assim, com o advento da ferramenta judicial em 

discussão, busca-se de várias formas, dar-lhe contornos otimizadores 

no sentido de promover a pacificação social em tempo adequado aos 

que procuram a tutela jurisdicional e por outro lado, colocar resistência 

contra medidas de cunho protelatório por meio de recursos carentes de 

bases jurídicas convincentes. 

Importa enfatizar que, o novo Código de Processo 

Civil promove a passagem do paradigma dos precedentes meramente 

persuasivos para os vinculativos, tornando obrigatório a todos os 

julgadores a aplicação dos precedentes e na eventual desobediência 

ficam sujeitos ao ajuizamento da Reclamação (art. 988 CPC/2015).
245

 

Melhor dizendo, o princípio do livre convencimento motivado do juiz 

passa a ser influenciado pela análise obrigatória de decisões 

antecedentes e vinculativas enunciadas pelos órgãos de cúpula do 

Judiciário.  

O juiz deverá verificar, antes de tudo, se o caso 

submetido ao seu julgamento é semelhante a algum precedente 

obrigatório, fazendo a comparação dos elementos objetivos de cada 

uma das demandas. Em seguida, sendo hipótese de aplicação do 

precedente analisará a tese jurídica firmada em cada uma das decisões 

anteriores que levaram à sua formação para que esteja em 

conformidade com as regras previstas no artigo 489, §1º, incisos V e 

VI.
246

 

Visto pelo lado da técnica de utilização dos 

precedentes, os fatos relevantes e irrelevantes devem ser categorizados 

tanto no caso concreto quanto no caso evocado como precedente, pois 

não são todas as particularidades que implicam numa distinção. A 

forma como são compreendidos depende da argumentação dos sujeitos 

processuais, concorrendo para a delimitação adequada do precedente. 

                                                 
245 RANGEL, Rafael Calmon. A técnica da distinção de precedentes e a Súmula 381 do STJ. 

Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 105, p. 321-342, Mai-Jun 2016. p. 2. 
246 RANGEL, Rafael Calmon. Op. Cit, p. 13. 
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Evidentemente, mais importante é a forma como os fatos são 

apresentados e não o que puramente representam.
247

 

O trato com os precedentes judiciais não admite uma 

posição passiva ou pouco argumentativa de quem se propõe a 

reivindicar seus direitos em juízo e os pretende utilizar em seu favor. 

Com a formação dos casos em juízo, o autor alega na petição inicial a 

sua causa de pedir (art. 319, III, do CPC) e o réu alega na contestação 

toda a sua defesa detidamente (arts. 336 e 341 do CPC). Abre-se às 

partes a facultatividade de invocar precedente ou jurisprudência 

vinculante, com a consequente obrigação de particularizar os casos 

invocados. 

Não serão consideradas as transcrições de ementas 

sem que estas sejam claramente evidenciadas por suas razões 

determinantes e pela exibição de suas semelhanças relevantes. Assim, 

não se devem pinçar trechos aleatórios da fundamentação de julgados 

antecedentes sob o pretexto de indicá-los como fundamentos. A mera 

transcrição torna-se irrelevante. 

A colaboração processual enfatizada no novo Código 

de Processo Civil dará ao juiz a faculdade de pedir tanto ao autor 

quanto ao réu as razões de invocação de precedentes ou jurisprudência 

vinculante (arts. 6º, 7º e 321 do CPC/2015). 

Nos exatos termos de Daniel Mitidiero: ―O ônus de 

alegação das partes é a simétrica contrapartida ao dever de 

fundamentação analítica dos juízes, das Cortes de Justiça e das Cortes 

Supremas (arts. 93, IX, CF, e 489, § 1.º, V e VI, do CPC)‖.
248

 Nessa 

ordem antevemos a mútua obrigação estabelecida entre os sujeitos da 

relação processual quanto aos poderes-deveres na utilização dos 

precedentes judiciais. 

 

 

                                                 
247 PEIXOTO, Ravi. O sistema de precedentes desenvolvido pelo CPC/2015 - Uma análise 

sobre a adaptabilidade da distinção (distinguishing) e da distinção inconsistente (inconsistent 

distinguishing). Revista de Processo, São Paulo, v. 248, p. 331-355, Out 2015. p. 7-8. 
248 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 1. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. 
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1. Ratio Decidendi e Obiter Dicta 

 

Enquanto normas de aplicação ao caso concreto, 

devendo ser observados pelos juízes no processo de fundamentação a 

caminho das decisões, os precedentes contêm certos elementos distintos 

em sua estrutura os quais têm sido estudados pelos juristas, 

inicialmente por aqueles formados no âmbito da common law. Tais 

elementos nomeados como ratio decidendi e obter dictum são 

justamente a fonte determinante da força vinculante dos precedentes 

quando postos a serviço de solução de casos judicializados. 

O princípio da legalidade dominante na civil law erige 

o precedente à categoria de norma jurídica, tornando-o apto a ser 

dissecado em todos os aspectos quanto a sua origem, desenvolvimento, 

interpretação e aplicação, tal como qualquer lei vigente no ordenamento 

jurídico. 

A partir desse pensamento, podemos dizer que a ratio 

decidendi ou razão de decidir é a tese jurídica ou a interpretação da 

norma que pode ser encontrada distintamente na fundamentação e se 

consagra na decisão.
249

 

Devemos enfatizar que a ratio decidendi é formada 

pelos elementos da decisão, ou seja, destacada da fundamentação, do 

dispositivo e do relatório. Algo transcendente aos chamados requisitos 

da sentença, justamente porque o objetivo do instituto visa não apenas a 

segurança jurídica da parte, mas também a totalidade dos 

jurisdicionados. Assim, se a coisa julgada é proveniente do dispositivo 

da sentença, por seu turno, é a ratio decidendi que cria a força 

obrigatória vinculante voltada para a magistratura para que esta 

conceda a segurança jurídica aos jurisdicionados.
250

 

A ratio decidendi ou o precedente obrigatório 

somente encontra sentido e valor quando casos similares são 

comparados, por isso, a parte dispositiva das decisões é insuficiente e 

                                                 
249 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 3. 
250 Idem, p. 3 
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não se presta exclusivamente a essa finalidade, apenas a essência das 

razões apresentadas justificam seu uso.
251

 

No CPC/2015, o sentido de ―fundamentos 

determinantes‖, presente no artigo 489, §1º, inciso V, ao dispor que não 

se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar a invocar precedente 

ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos, é equivalente ao de ratio decidendi. A meta de 

atribuição desse sentido não apenas é a delimitação dos motivos 

embasadores da conclusão, mas também o seu significado no contexto 

dos casos.
252

 

Posto isso, aproximando a teoria da prática e 

observando as características de uma súmula, seja ela vinculante ou 

não, dizemos que a norma a ser aplicada ao caso concreto é a ratio 

decidendi do seu conteúdo formador e não o seu enunciado.
253

 

A interpretação adequada do texto apresentado no 

artigo 927, inciso IV do CPC/2015 é voltada para a obediência às 

normas provenientes das súmulas e não à restrição do entendimento 

quanto aos enunciados publicados. Não são os enunciados dotados de 

força obrigatória, mas sim os fundamentos determinantes que os 

preenchem.
254

 

Certamente, se prestamos a definir o que são motivos 

determinantes ou razões de decidir, caminhamos também para tentar 

verificar o significado daquilo que não é uma coisa nem outra e sendo 

assim, essa lapidação leva ao material descartável das fundamentações 

judiciais que a doutrina e a jurisprudência denominam obiter dicta. 

O conceito de obter dicta pode ser mais bem 

clarificado com um exemplo e para tanto citamos o Resp 954.859/RS, 

nas palavras do relator: 

                                                 
251 Idem, p. 22 
252 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 40. 
253 RANGEL, Rafael Calmon. Op. Cit., p. 4. 
254 Idem, p. 4. 
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 Alguns doutrinadores enxergam a exigência de 

intimação pessoal. Louvam-se no argumento de 

que não se pode presumir que a sentença 

publicada no Diário tenha chegado ao 

conhecimento da parte que deverá cumpri-la, pois 

quem acompanha as publicações é o advogado. O 

argumento não convence. Primeiro, porque não há 

previsão legal para tal intimação, o que já deveria 

bastar. Os arts. 236 e 237 do CPC (CPC/73) são 

suficientemente claros neste sentido. Depois, 

porque o advogado não é, obviamente, um 

estranho a quem o constituiu. Cabe a ele 

comunicar seu cliente de que houve a condenação. 

Em verdade, o bom patrono deve adiantar-se à 

intimação formal, prevenindo seu constituinte para 

que se prepare e fique em condições de cumprir a 

condenação. Se o causídico, por desleixo omite-se 

em informar seu constituinte e o expõe à multa, 

ele deve responder por tal prejuízo.  

 

O argumento do Ministro em desfavor do advogado 

que não informou seu procurador da condenação ao pagamento da 

multa é dispensável, pois não estava em julgamento naquele momento 

o desleixo do causídico. O caso tratava de decidir sobre a necessidade 

ou não de intimação pessoal do condenado. Por isso, as passagens do 

texto da fundamentação em comento caracterizam-se como obter dicta 

e nunca poderão ser tomadas como fundamentos de precedentes ou 

ratio decidendi.
255

 

No mesmo sentido, constituem obter dicta todos os 

pronunciamentos que dizem respeito a pedido não formulado e causa 

de pedir não invocada
256

, assim como todas as partes da sentença 

constituída pelo relatório, fundamentação e dispositivo que contenham 

passagens não necessárias e nem suficientes para a resolução dos casos 

em processamento nos órgãos judiciais. 

 

                                                 
255 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 36. 
256 Idem, p. 34. 
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2. Distinção (Distinguishing) 

 

A operação com precedentes possui duas ferramentas 

básicas: a distinção e a alteração ou modificação. Exemplificamos a 

assertiva em decorrência do disposto em alguns artigos do novo Código 

de Processo Civil (v.g. arts. 1.037, § 9º, 927, §§ 3º e 4º). Para tanto, é 

necessário enfrentar a aplicabilidade do precedente.
257

 

O fenômeno caracterizado como distinguishing, 

provém da common law. Embora tal instrumento não possua qualquer 

previsão legal em nosso sistema processual civil, pode ser considerado 

como um método para dar concretude ou subsunção do precedente, 

confirmando-o ou de outro modo, negando-o ou minimizando seus 

efeitos. Tanto o julgador quanto o jurisdicionado podem avaliar a 

possibilidade de seu uso. 

Um dos elementos essenciais da petição inicial é a 

causa de pedir, constituída pela descrição dos fatos e das razões 

jurídicas que justificam a busca pela tutela jurisdicional do direito, em 

resumo trata-se de demonstrar o nexo entre os fatos e a pretensão do 

efeito jurídico dele decorrente.
258

 

Quando uma Corte não considera certos fatos, tenham 

sido eles alegados ou não pelas partes, estes são considerados 

imateriais, não sendo abrangidos pela ratio decidendi. A tarefa de 

distinção poderá ser realizada num futuro caso similar, envolvendo 

outras partes e fatos semelhantes, demonstrando-se nas alegações que 

os fatos em questão não foram apreciados como fundamentais na 

decisão antecedente. Somente fatos considerados materiais dizem 

respeito à ratio decidendi.
259

 

Havendo a mesma causa de pedir em relação à ação 

que deu origem ao precedente, mas nova alegação na ação em 

julgamento, será possível realizar o distinguishing quando demonstrado 

pelos argumentos que o caso é diverso e assim o precedente deixará de 

                                                 
257 Idem, p. 659. 
258 Idem, p. 24-25. 
259 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 27-28 
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ser aplicado.
260

 A ratio decidendi originária, quando afastada pela 

distinção, dá origem a uma nova, aplicável em situação fática diversa 

ou ainda, poderá ocorrer um ajuste dos fatos abrangidos por ela.
261

 

Anotamos que segundo a doutrina, quando a distinção 

é usada de forma deturpada ocorre o fenômeno da distinção 

inconsistente (inconsistent distinguishing), algo que deve ser evitado 

frente ao risco de prejudicar o desenvolvimento do sistema de 

precedentes
262

, pela reintrodução da incerteza nas decisões, 

desestabilização da previsibilidade dos efeitos quanto ao direito 

aplicado no caso concreto e insegurança jurídica. 

De forma simplificada, por exemplo, não haverá a 

distinção entre um julgado que envolva defeitos em automóveis da 

marca X, onde tenha se decido que o fabricante deva responder pelos 

danos causados por mau funcionamento do produto e um caso futuro 

contendo a mesma ratio decidendi em que se tenha de fundamentar a 

respeito da marca Y quanto aos defeitos de fabricação de seus veículos. 

A tese jurídica aplicada torna irrelevante a diferença peculiar entre os 

casos e o precedente não poderá ser afastado.
263

 

A distinguishing permite a sobrevivência da regra 

estabelecida no precedente, porém seu sentido passa a ser menos 

abrangente. Isso pode ocorrer quando o julgador entende que 

determinado precedente poderia ser utilizado para embasar sua 

fundamentação, entretanto, uma particularidade do caso em estudo não 

existe no caso precedente. Tal situação demando ao juiz que a regra 

seja redefinida conforme a circunstância.
264

 

O contexto da justificação e fundamentação das 

decisões judiciais quando aplicada a técnica da distinguishing deve 

apresentar todas as razões consideradas para a distinção ou superação 

do precedente, mais enfaticamente do que na decisão judicial que 

                                                 
260 Idem, p. 28. 
261 PEIXOTO, Ravi. Op. Cit., p. 8. 
262 Idem, p. 15. 
263 FENSTERSEIFER, Wagner Arnold. Distinguishing e overruling na aplicação do art. 489, 

§1.º, VI, do CPC/2015. Revista de Processo, São Paulo, v. 252, p. 371-385, Fev 2016. p. 5. 
264 Idem, p. 5-6. 
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simplesmente aplica o precedente integralmente.
265

 Da mesma forma, 

aquele que alegar na petição inicial que seu caso é distinto em relação 

aos precedentes, deve fazê-lo de modo pormenorizado, apontando as 

diferenças das situações fáticas e jurídicas. 

A aplicação da distinguishing, por si só, não tem a 

faculdade de expulsar o precedente do sistema, a princípio tem a 

finalidade de excepcioná-lo na realização da comparação de casos 

semelhantes considerando as peculiaridades dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos.
266

 Somente os tribunais superiores possuem a 

atribuição de modificar precedentes, mas isso não significa que os 

julgados passados que neles se apoiaram serão afetados, ou seja, a 

segurança jurídica e a estabilidade das decisões não são extintas nem 

afetadas. 

Durante o processo decisório, a fundamentação 

analítica da decisão judicial é essencial para verificar a operação da 

distinção ou da superação. O julgador deve explicitar objetivamente 

suas decisões.
267

A não aplicação de um precedente, quando este é 

aparentemente adequado para conformar uma solução judicial, importa 

na cabal demonstração dos motivos adotados na distinção. 

Um sistema de precedentes contém técnicas de 

superação total (overruling), parcial (transformation) ou reescrita 

(overriding).  

O overruling constitui a resposta do sistema a um 

precedente inabilitado de prover a segurança jurídica e a igualdade 

processual, deixando de autorizar sua reaplicabilidade. Com a 

transformação, uma Corte reconfigura o precedente parcialmente e na 

reescrita ele é alterado para restringir seu âmbito de aplicação.
268

 

Esses conceitos são doutrinários e jurisprudenciais, 

não existem leis brasileiras normatizando o assunto, mas é possível 

                                                 
265 FENSTERSEIFER, Wagner Arnold. Op. Cit., p. 9. 
266 Idem, p. 10. 
267 Idem, p. 10. 
268 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 

curso de processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. volume II, 2016. p. 660. 
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entender que implicitamente eles acompanham todo o sistema de 

criação e organização dos precedentes que se quer desenvolver a partir 

da edição do novo Código de Processo Civil. 

Assim como a dinâmica das transformações sociais, 

tecnológicas e culturais demandam efusiva produção legislativa, 

também em relação ao poder normativo dos precedentes haverão de 

provocar intensas interferências. 

    

3. Estudo de caso 

 

Propomos como objeto de estudo a respeito do tema 

deste trabalho a Súmula Vinculante 19
269

, com o fito de determinar sua 

ratio decidendi e avaliar a hipótese de aplicação da distinguishing 

quanto a essa norma exarada pela Suprema Corte brasileira. 

Para auxiliar na delimitação do objeto, transcrevemos 

os dispositivos. 

Súmula Vinculante 19: 

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos 

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento 

ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 

imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição 

Federal. 

Artigo 145, da Constituição Federal, caput e inciso 

II: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

II - taxas, em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição. 

 

                                                 
269 DJe nº 210 de 10/11/2009, p. 1. DOU de 10/11/2009, p. 1. 
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A Súmula Vinculante 19 teve como fundamento para 

sua edição a razão determinante de dezessete julgados anteriores
270

 que 

acabaram por consolidar e pacificar o entendimento a respeito da 

cobrança da ―taxa do lixo‖ pelos entes políticos municipais.  

Observamos que foram coletadas as decisões 

prolatadas no período de 1999 a 2009, até a publicação da Súmula em 

10/11/2009, portanto havendo ao menos uma década de decisões 

reiteradas no mesmo sentido pelo Supremo Tribunal Federal. 

O novo Código de Processo Civil em seu art. 927, 

inciso II determina que os juízes e tribunais observem os enunciados de 

súmulas vinculantes. Além disso, o §1º determina que estes mesmos 

agentes observem o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º, o qual 

descreve não ser fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à 

reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida e, ainda no inciso V: se limitar a 

invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 

se ajusta àqueles fundamentos. 

Conforme exposto anteriormente, o significado de 

fundamentos determinantes é considerado sinônimo de ratio decidendi 

pela doutrina. Neste sentido, a partir da leitura da Súmula Vinculante 

19 e dos artigos do CPC/2015 em evidência, para obtermos a ratio 

decidendi consideraremos os seguintes recursos e agravos da Corte 

Maior, embasadores da SV
271

 e informaremos a principal motivação 

retirada dos acórdãos originários: 

                                                 
270Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/ 

anexo/Enunciados_Sumula_Vinculante_STF_Completo.pdf. Acesso em: 17 set 2016. 
271 Todos os demais com os mesmos fundamentos determinantes: AI 481619-9 AgR. 

Publicação: DJ de 20/04/2007. Rel. Min. Cármen Lúcia. AI 457972-9 AgR. Publicação: DJ de 

30/03/2007. Rel. Min. Joaquim Barbosa. RE 440992-5 AgR. Publicação: DJ de 17/11/2006. 

Rel. Min. Carlos Britto. AI 476945-4 AgR. Publicação: DJ de24/03/2006. Rel. Min. Ellen 

Gracie. AI 460195-1 AgR. Publicação: DJ de 09/12/2005. Rel. Min. Carlos Britto. RE 393331-

1 AgR. Publicação: DJ de 05/08/2005. Rel. Min. Marco Aurélio. AI 459051-9 AgR. 

Publicação: DJ de 04/02/2005. Rel. Min. Cezar Peluso. RE 256588-1 ED-EDv. Publicação: DJ 

de 03/10/2003. Rel. Min. Ellen Gracie. 
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RE 576321 QO-RG. Publicação: DJe nº 30 de 

13/02/2009. Rel. Min. Ricardo Lewandowski: A 

taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, além 

de não possuir base de cálculo própria de imposto, 

é cobrada pela utilização de serviço público 

específico e divisível. 

AI 684607 AgR. Publicação: DJe nº 177 de 

19/09/2008. Rel. Min. Celso de Mello: O 

município não pode cobrar taxa de coleta de lixo 

domiciliar que contemple também a limpeza de 

logradouros públicos, pois este é de caráter 

universal e indivisível. 

RE 532940 AgR. Publicação: DJe nº 152 

de15/08/2008. Rel. Min. Eros Grau: A taxa de 

coleta de lixo quando não vinculada à limpeza de 

ruas e de logradouros públicos constitui tributo 

divisível e específico. Destacamos que neste caso, 

usava-se como base de cálculo a hipótese de 

incidência do IPTU em relação com a metragem 

da área construída do imóvel para se chegar à 

alíquota. 

RE 362578 AgR. Publicação: DJe nº 107 de 

13/06/2008. Rel. Min. Ricardo Lewandowski: Não 

é legítima a cobrança de taxa quando vinculada a 

limpeza de logradouros públicos em benefício da 

população em geral, sem possibilidade de 

individualização. 

RE 481713 AgR. Publicação: DJe nº 74 de 

25/04/2008. Rel. Min. Gilmar Mendes: Não é 

legitima a cobrança de taxa não apenas vinculada 

à coleta de lixo domiciliar, mas também à limpeza 

de logradouros públicos, sem possibilidade de 

individualização dos respectivos usuários. 

RE 273074 AgR. Publicação: DJe nº 36 de 

29/02/2008. Min. Cezar Peluso: O tributo se 

destina à remuneração de serviços não apenas de 

coleta de lixo domiciliar, mas também da limpeza 

de ruas, de maneira englobada, sem possibilidade 

de distinção entre as duas destinações. Não é 

legitima a cobrança de taxa quando não vinculada 
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apenas à coleta de lixo domiciliar, mas, também, 

de serviço de caráter universal e indivisível com a 

limpeza de logradouros públicos. 

RE 473816AgR. Publicação: DJe nº 139 de 

09/11/2007. Rel. Min. Gilmar Mendes: É legitima 

a cobrança de taxa de limpeza pública em face de 

uma atuação estatal específica e divisível. 

RE 411251 AgR. Publicação: DJe nº 112 de 

28/09/2007. Rel. Min. Eros Grau: É constitucional 

a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos por 

não ser vinculada à limpeza de ruas de 

logradouros públicos. Constitui-se de tributo 

cobrado pelo exercício de serviço divisível e 

específico. 

RE 206777-6. Publicação: DJ de 30/04/1999. Rel. 

Min. Ilmar Galvão: É ilegítimo o lançamento de 

taxas quando calculadas sobre o custo total de 

atividade estatal exercida uti universi, em 

benefício da população em geral. As prestações 

devem ser destacadas em unidades autônomas. 

Notamos que até então, também era dado como 

inconstitucional o cálculo da taxa tendo como base 

a área edificada. 

 

Essa demonstração esclarece que não mais se 

fundamenta um argumento juridicamente pela simples anotação do 

enunciado da súmula, o qual em primeira leitura induz o querelante ou 

o julgador na suposição de que a municipalidade está autorizada pela 

Constituição na imposição da ―taxa do lixo‖ sem qualquer outro critério 

que não obrigue este a criá-la conforme os motivos determinantes 

emanados dos precedentes. 

Noutros termos, a súmula é o índice da norma, não a 

norma em si e como podemos concluir a partir das leituras detidas, 

neste exemplo a Municipalidade possui o direito de instituir a ―taxa do 

lixo‖, mas deverá exercê-lo obedecendo aos critérios de divisibilidade e 

especificidade da exação. 

Consolidado esse entendimento, o critério de 

distinção (distinguishing) do caso concreto em face dos motivos 
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determinantes, na hipótese de uma controvérsia levada à apreciação 

judicial por um jurisdicionado, passa pela demonstração que o suporte 

fático de seu caso não se enquadra nos critérios descritos, assim como 

deverá comprovar, por exemplo, que tal taxa estaria sendo lançada em 

conjunto com a cobrança de outros serviços indivisíveis ou 

inespecíficos e ainda, deverá descrever na petição inicial a ratio 

decidendi da súmula vinculante caso a tenha dado como seu 

fundamento de defesa. 

 

Conclusão 

 

Constatamos com o advento do novo Código de 

Processo Civil Brasileiro (CPC/2015) a tendência de sistematizar e 

ampliar a segurança jurídica por meio do aprimoramento do uso de 

precedentes judiciais, os quais passam da força persuasiva para a 

vinculante, mesmo daqueles que outrora serviam de norte para 

aplicação do direito, mas não eram de seguimento obrigatório pelos 

juízes. 

As hipóteses de ocorrência dos precedentes nas 

decisões judiciais e de sua utilização pelos peticionantes que buscam a 

tutela jurisdicional ficam condicionadas a extensiva fundamentação 

para sua correta aplicação, aduzindo o conhecimento de suas razões 

determinantes (ratio decidendi) e das obter dicta. 

O sistema de precedentes tem a missão de ordenar o 

sistema decisório jurídico, quando bem desenvolvido, isto é, se 

composto de regras claras quanto a sua produção, aplicação e controle 

do ciclo de existência pelas cortes superiores, capacitadas a dar unidade 

ao Direito e obrigadas a respeitar sua própria jurisprudência. 

Se por um lado antevemos a ênfase no rigor requerido 

por sua estrita observância, os precedentes abrem a possibilidade de 

admissão do uso da distinção de casos semelhantes (distinguishing) em 

nome do direito que a qualquer um é assegurado constitucionalmente 

para que seu problema jurídico seja avaliado e resolvido pelos juízes.  

Inegavelmente, as novas regras introduzidas ou 

ampliadas pelo novel Código de Processo Civil brasileiro requerem dos 
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agentes envolvidos na promoção da justiça uma habilitação melhor 

qualificada e implica conhecimento e inteligência condizentes no 

sentido de possibilitar a adequada fundamentação tocada pelos 

precedentes judiciais. 

Por fim, acreditamos que nesta quadra não se trata de 

imaginar que estamos adotando uma prática jurídica da common law e 

desvirtuando nosso sistema tradicional de justiça, ao contrário, 

buscamos dotar o processo civil de instrumentos que possam fomentar 

a economia e a celeridade processuais, a razoável duração dos 

processos, a isonomia de tratamento dos jurisdicionados, a segurança 

jurídica e a previsibilidade das decisões, sem contudo abolir as 

garantias constitucionais e a primazia do princípio da legalidade. 
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Introdução 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

e dos inúmeros textos legais que lhe seguiram (v.g.: Código de Defesa 

do Consumidor, reforma da Lei de Ação Civil Pública, etc.), infundiu-

se em cada brasileiro um verdadeiro ―espírito de cidadania‖. Os 

cidadãos passaram a ser senhores de seus respectivos direitos, com a 

expectativa de verem cumpridas as garantias que lhes foram então 

asseguradas.
273

  

Diante desse importante fenômeno, houve, como era 

notório, um vertiginoso crescimento da demanda perante o Poder 

Judiciário. 

Na incessante busca de uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o Código de 

Processo Civil de 2015 valoriza a panaceia dos precedentes judiciais 

para impedir as incertezas e divergências de julgados que conspiram 

contra a segurança jurídica com objeto de fortalecer os 

posicionamentos dos tribunais, de acordo com a necessidade da 

segurança jurídica e qualidade das decisões.  

Para a sua compreensão, é indispensável o 

conhecimento de institutos configurados para dar melhor tratamento à 

realidade contemporânea correspondente aos casos-modelo (incidente 

de assunção de competência e incidente de repetição de demandas 

repetitivas) e motivação sofridas nos sistemas civil law e common law 

em razão da globalização e a transcendência.  

Apesar dos mecanismos dos precedentes 

comportarem pontos favoráveis, também possuem os desfavoráveis, 

sendo a finalidade do presente artigo analisar tais pontos. 

 

 

 

                                                 
273 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 

2004, p. 11-12. 
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1 Os precedentes em duas perspectivas: Common law versus Civil 

law  

 

Os precedentes no direito anglo-saxão surgiram na época 

do realismo, onde se era dito que são ―predições do que farão os 

tribunais e nada mais pretensioso que isso‖.
274

  

À época surgiram quatro teses que tentavam explicar o 

que eram os precedentes, e qual sua finalidade. A tese mais aceita era a 

que dizia que os precedentes surgiam a partir dos hard cases (casos 

difíceis), que eram levados à Corte e, a partir da decisão de um caso 

difícil, esta se tornaria um precedente para que fosse aplicado em casos 

futuros.  

Porém, o precedente, na common law, vai muito além da 

simplificação do julgamento que é normalmente enxergado pela 

doutrina nacional, de modo geral. O precedente, ali, não funciona como 

uma simples ferramenta de simplificação de julgamento.  

José de Oliveira Ascenção afirma que: 

 

―Invoca-se o precedente, porque se pretende que 

há nele uma analogia, substancialmente falando, 

que permite que o princípio que justifica o caso 

anterior cubra também o novo caso‖.
275

  

 

Vai-se do particular ao geral e não do geral ao particular, 

como é típico do sistema anglo-americano e inverso do nosso. Mas, a 

afirmação da analogia tem de sujeitar-se ao distinguo. Pode objetar-se 

que no novo caso haja elementos relevantes que o subtraem à sorte 

jurídica do caso anterior.
 
 

Então, temos que no direito americano há uma profunda 

análise do caso em questão para que se verifique se é cabível a 

                                                 
274 O.W.Holmes, ―The Path of the law (1897), Harvard Law Review, v.10, p.461, reed. Em 

Collected Legal Papers,1920, p.172-3 
275 JUNIOR, Nelson N. Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, São Paulo, 

2015. p. 1883. Ver também ASCENÇÃO, José de Oliveira, Fontes do direito no sistema do 

common law [RDP 35-36/5] 
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aplicação do mesmo princípio que conduziu o julgamento do caso que 

foi tido como precedente, o que, em muito, difere dos precedentes no 

Brasil.  

Civil law e Common law são dois sistemas diferentes de 

funcionamento do ordenamento jurídico. Nos Estados Unidos da 

América, por exemplo, tem se predominantemente o uso da Common 

law (direito não estatutário), que é costumeiro, que valoriza os 

precedentes. Mas, isso não significa dizer que também não há a 

utilização do direito estatutário da Civil law, que valoriza a lei 

positivada, os códigos. É prevalente o uso do direito costumeiro, mas 

ele não é o único utilizado.  

Há algum tempo, por uma série de razões, acabou 

ocorrendo um movimento de interação, interferência e influência 

recíproca entre os sistemas. Isso se torna cada vez mais evidente, tem a 

ver com a globalização, transcendência dos fenômenos culturais. No 

Brasil temos uma filiação ao direito romano-germânico e ao direito 

estatutário (Civil law). 

No Código de Processo Civil de 1973, tinha-se as Class 

Actions que são um exemplo da adoção do mecanismo das chamadas 

ações de classe, que é um mecanismo cuja principal vivência é a do 

sistema da Common law. Um exemplo claro é o direito do consumidor 

e as ações coletivas.  

Em nosso sistema, o fortalecimento das decisões, 

entendimentos firmados pelos tribunais em questões jurídicas, vem por 

uma opção do legislador. Enquanto nos sistemas de Common law esse é 

um movimento que ocorre espontaneamente.  

Não há no direito americano e no inglês, nenhuma lei 

que diga que os entendimentos fixados pela Suprema Corte devam 

obrigatoriamente ser seguidos pelas demais instâncias da justiça, isso 

surge naturalmente. Surge em razão da credibilidade do Tribunal, de 

um sentimento de necessidade de segurança, de tratamento isonômico, 

em razão da qualidade das decisões (que são bem fundamentadas), 

entre outros fatores. E no direito brasileiro vem como uma opção do 

legislador.  
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2 Diferença entre Precedente, Jurisprudência e Súmula 

 

Precedente é, em síntese, o caso anteriormente julgado, 

do qual seja possível extrair relevante regra de decisão. Então, é 

examinado determinado julgamento, os fatos subjacentes àquela causa, 

examina-se a solução jurídica que o Tribunal deu para aquele litígio e 

dali extrai-se a regra de decisão. O que importa no precedente é a regra 

de decisão, é a solução jurídica aplicada para aquele contexto de fato 

pelo Tribunal. 

Precedente não se confunde com jurisprudência. 

Jurisprudência é um conjunto de casos julgados, dos quais seja possível 

extrair corrente de entendimento sobre certa questão jurídica. 

Precedente, portanto, é singular. Jurisprudência é plural, é o conjunto 

de casos. Nesse conjunto de casos conseguimos identificar uma linha 

constante de entendimento em torno de determinadas situações que 

envolvem o mesmo tipo de conjunto de fatos. 

A súmula, por sua vez, é um enunciado sintético, 

representativo de corrente de entendimento sobre certa questão jurídica. 

A súmula tem uma construção muito próxima de um enunciado 

normativo, mas não é uma norma.  

A crítica a ser feita é que o CPC/15 tratou destes três 

institutos (precedentes, jurisprudência e súmula) como se fossem um 

único instituto quando, na verdade, não são.  

O Código deveria ter tratado de cada um desses 

institutos de maneira diferente, separadamente, ao invés de considerar 

que súmulas, jurisprudência e precedentes são a mesma coisa. 

Precedente, no sentido lato, engloba todos esses institutos, mas, o que 

deveria ter sido mais prestigiado é o precedente em sentido estrito, o 

caso anteriormente julgado.  

Não dá para pensar, tampouco operar, do mesmo modo 

com relação a precedente, súmula e jurisprudência, mas nós podemos 

interpretar de modo a conjugar de maneira a dar operacionalidade para 

esses institutos.  

 



230 

3 Conceitos essenciais para operar com precedentes normativos 

 

São três os conceitos que devem ser entendidos, quais 

sejam, a ratio decidendi, o obter dictum e o distinguish. A Ratio 

decidendi (ou holding), são os fundamentos jurídicos que sustentam a 

decisão, o que foi usado como embasamento jurídico para julgar aquele 

caso. E dentro da fundamentação encontramos tanto a lei, como forma 

de justificar o direito, bem como a opção do juiz em julgar da forma 

que julgou. Ou seja, a ratio decidendi abrange tanto as leis 

(Constituição Federal, Leis Ordinárias etc.), como também a opção do 

juiz de escolher a forma do julgamento do caso que lhe é apresentado. 

Para Fredie Didier
276

, o magistrado, ao decidir um caso, cria 

(reconstrói), essas duas normas jurídicas citadas: as leis e o caráter 

individual de decisão.  

O obter dictum é ―o argumento jurídico, consideração, 

comentário exposto apenas de passagem na motivação da decisão, que 

se convola em juízo normativo acessório, provisório, secundário, 

impressão ou qualquer outro elemento jurídico-hermenêutico que não 

tenha influencia relevante e substancial para a decisão‖
277

.  

Esses são os elementos fundamentais para se trabalhar 

com o sistema de precedentes. Este propicia segurança, equilíbrio, 

previsibilidade, flexibilidade para superar entendimentos que tenham se 

tornado obsoletos e, assim por diante. Trabalhar com precedentes é 

trabalhar com uma operação lógica de identificação do caso concreto 

para aplicar a um caso futuro a regra de decisão antes formada.  

 

 

 

 

 

                                                 
276 DIDIER, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, 11ª edição, Editora Jus Podivm, p. 456 
277 Idem, p. 458 
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4 A ressignificação dos princípios de acordo com os precedentes 

no Brasil 

4.1. Princípio da legalidade 

 

O Código de Processo Civil de 2015 traz em seu artigo 

8º o dever de o juiz julgar as questões de acordo com o Direito. Fredie 

Didier Jr.
278

 lembra que ―o direito não é apenas o legal (a Constituição, 

atos administrativos, precedentes judiciais e a própria jurisprudência 

são fontes do Direito), não é apenas o escrito (há normas implícitas, 

que não decorrem de textos normativos, assim como há o costume), 

nem é apenas o estatal (negócio jurídico também é fonte do Direito)‖. 

Então, não é apenas o que está escrito nos códigos que é o Direito.  

Como preleciona o artigo 927 do CPC/15: 

 

 Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões 

do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; II - os 

enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos 

em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça 

em matéria infraconstitucional; V - a orientação do 

plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados. 

 

4.2 Princípio da igualdade 

 

O princípio da igualdade, previsto na Constituição 

Federal, precisa de uma nova compreensão. É necessário que haja um 

novo pensamento, ampliando a igualdade para além da lei, abrangendo 

                                                 
278 Idem, p. 481 
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também as decisões judiciais. Ao invés de lermos a palavra ―lei‖ 

devemos pensar em ―norma jurídica‖.  

Sobre a igualdade, Luiz Guilherme Marinoni
279

 diz 

que não pode limitar-se, no âmbito do exercício da função jurisdicional, 

ao tratamento isonômico das partes, com garantia de participação em 

igualdade de armas, ou à igualdade de acesso à jurisdição e igualdade 

de acesso a determinados procedimentos e técnicas processuais; é 

necessário pensar também no princípio isonômico visto sob o viés da 

igualdade perante as decisões judiciais. 

Volta à ideia do distinguish, pois, o julgador deverá ser 

cauteloso ao analisar o caso fático e ver se há realmente uma similitude, 

se os casos são iguais para que se possa aplicar a decisão do 

precedente.  

 

Princípio da segurança jurídica  

 

O princípio da segurança jurídica, também garantido 

constitucionalmente, é um princípio que visa proteger as decisões 

tomadas no passado. Porém, o CPC/15 traz um novo significado a este 

princípio.  

Trata-se de princípio que assegura o respeito não apenas 

a situações consolidadas no passado, mas, também, às legítimas 

expectativas surgidas e às condutas adotadas a partir de um 

comportamento no presente.
 280

 

O respeito aos precedentes garante ao jurisdicionado a 

segurança de que a conduta por ele adotada com base na jurisprudência 

já consolidada não será juridicamente qualificada de modo distinto do 

que se vem fazendo; a uniformidade da jurisprudência garante ao 

                                                 
279 Didier Jr, Fredie, Paula Sarno BRAGA, and Rafael Alexandria de OLIVEIRA. "Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela." Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandre de Oliveira–10 ed. Salvador: Ed. Jus Podivim (2015), p. 200. 
280 DIDIER, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, 11ª edição, Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 483 
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jurisdicionado um modelo seguro de conduta presente, na medida em 

que resolve as divergências existentes acerca da tese jurídica aplicável a 

situações de fato semelhantes.
 281

 

 

5 Pontos favoráveis dos precedentes 

 

Muito se fala que os precedentes não são bons, uma vez 

que o Brasil está acostumado com o direito estatutário, positivado. Mas, 

haveria alguma outra alternativa para enfrentar o número de processos 

em andamento (mais de 100 milhões de processos)?
282

 Seria possível 

aumentar, superlativamente, a estrutura do Poder Judiciário?  

Alguma alternativa era necessária. Em um país como o 

nosso, onde as pessoas adquiriram uma consciência da cidadania dos 

seus direitos, em que a Constituição Federal assenta incontáveis 

direitos, o movimento natural é buscar o acesso à justiça. Criou-se uma 

cultura de litigiosidade, onde tudo, até pequenas questões que seriam 

facilmente resolvidas por mediação, conciliação ou até arbitragem, são 

levadas ao Poder Judiciário. 

Então, a justiça tem que encontrar alternativa para essa 

litigiosidade. Uma alternativa possível era a expansão, fortalecimento, e 

reestruturação do processo coletivo que não vingou no CPC/15. 

Uma vez previsto em nosso sistema, temos que aprender 

a lidar e usar os precedentes. Os precedentes podem ocasionar o 

desafogamento do judiciário. Temos um caso recentemente julgado, o 

da desaposentação. Aproximadamente 182 mil processos
283

 serão 

julgados por meio dessa decisão do STF. O precedente traz a 

previsibilidade dos julgamentos e, também a segurança jurídica. Uma 

vez decidido, torna-se pacífico o entendimento e cria-se um precedente.  

                                                 
281  Idem  
282hhttp://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-

tramitacao (visualizado em 02/11/2016) 
283hhttp://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/398586 (visualizado em 

02/11/2016)  

http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-tramitacao
http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-tramitacao
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Os precedentes operam ao encontro da celeridade 

processual, uma vez decidido aplica-se para os casos iguais e quantos 

casos iguais não temos sendo litigados no Poder Judiciário. Há que se 

pensar nos precedentes como uma saída positiva, que vem para dar 

celeridade ao processo.  

 

6 Pontos desfavoráveis dos precedentes 

 

Os precedentes são uma operação lógica de identificação 

de caso concreto para aplicar a caso futuro a regra de decisão antes 

formada.  

Contudo, é dever do Tribunal manter sua jurisprudência 

estável, devendo qualquer mudança de posicionamento (distinguish - 

distinção ou overruling - superação) ser justificada.   

A técnica da superação, ou overruling, corresponde a 

superação do precedente que se examina para chegar à conclusão que a 

atribuição não mais prevalece – é o caso da decisão que julgou 

procedente a cobrança da taxa de corretagem na compra de imóvel –, 

em que o Tribunal pode mudar seu entendimento, devendo motivá-la. 

Enquanto a chamada distinção, ou distinguish é um método de 

confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou 

não ser considerado análogo ao paradigma
284

. Em suma, nada mais é do 

que provar que seu caso difere do precedente e que então, não se aplica 

o precedente ao seu caso em específico.  

Ambas as técnicas fornecem segurança, equilíbrio e 

flexibilidade para superar entendimentos que se tornaram obsoletos 

devendo os tribunais trabalharem de forma consistente, sem mudar de 

forma discricionária. Assim, é questionável a eficácia dos precedentes, 

tendo em vista que ele é passível de modificações, uma vez 

fundamentadas, mas reiteradas. 

A motivação deve ser respeitada com base no artigo 489, 

§1º, do CPC/15, elencando o que não corresponde a fundamentação. 

                                                 
284 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte de direito, cit., p- 174. 
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Mais uma vez, os juízes criticam o instituto, dizendo que se dá um 

roteiro do seu comportamento. Mas, sem essa forma didática do código, 

os procedentes não funcionam. Portanto, a motivação deve ser 

consistente. Mas, isso não significa que ao proferir a sentença esta deva 

ocorrer na forma de tratado, mas deve ser efetivamente analisada e 

julgada. 

Outra crítica que se faz é em relação ao sistema de 

vinculação de precedentes ser inconstitucional, porque a vinculação do 

juiz e os precedentes dependem de autorização constitucional, sob a 

forma da Emenda Constitucional. 

Além disso, o próprio Poder Judiciário critica veemente 

a técnica dos precedentes ao dizer que estes provocam a estratificação 

do pensamento jurídico, porque os juízes se tornam escravos do 

passado e déspotas do futuro. Por isso deve-se trabalhar com a 

superação do precedente, dando uma mobilidade compreensível, de 

modo a não causar danos, mas sim bons resultados. 

A decisão judiciária é o resultado das instituições 

pessoais de cada juiz, tomando individualmente por base as decisões 

passadas (precedentes), remetendo a uma inspiração empírica.
285

  

O problema dos procedentes se refere à árdua questão da 

eficácia retroativa do ―novo‖ precedente judicial. Na verdade, a 

incerteza que nasce do advento de um novo precedente em substituição 

à orientação consolidada acarreta um custo social e econômico 

elevadíssimo, mesmo nos sistemas que não conhecem força vinculante 

da jurisprudência, uma vez que, a situação de insegurança gerada pela 

mudança somente poderá ser eliminada depois de um período 

relativamente considerável para que seja consolidada a nova 

regulamentação. 

Não se quer admitir que os conceitos jurídicos não sejam 

nem política nem axiologicamente neutros, servindo de suporte a 

modos de vida vinculados pelas regras jurídicas.
286

 

                                                 
285 Idem, p. 85 
286 Idem, p. 90. 
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E, por fim, deve-se afastar o poder discricionário do juiz, 

pois o Direito não vive nas palavras do legislador, mas sim nas ações 

concretas dos tribunais e nos comportamentos dos juízes que fazem o 

direito.
287

  

De acordo com Holmes
288

, o Direito assim como a vida 

social, é mutável e ambos determinam-se mutuamente. O respeito 

estrito ao precedente acaba por paralisar o juiz na sua função de 

resolução de conflitos e árbitro de interesses. Há que se distinguir entre 

os motivos subjacentes a uma decisão e o dispositivo legal que a 

justifica, já que a vinculação de norma-fato, aos olhos do juiz ou 

advogado, muitas vezes reflete uma convicção pré-teórica e 

inteiramente subjetiva, que apenas depois encontra sua expressão na 

norma legal apropriada.  

A pessoa comum espera encontrar no Tribunal não a 

encarnação de ideais éticos, mas a segurança de poder prever a decisão 

do juiz, o que implica atribuir um valor fundamental ao stare decisis 

como cimento da estabilidade do sistema, que impõe um limite externo 

à sua dinâmica interna.  

O Direito deve consistir no estudo concreto de modos 

de decisão dos juízes, valendo-se das contribuições das ciências 

empíricas como a economia, a sociologia, a psicologia, etc.  

O realismo americano consiste na afirmação de que o 

Direito não consiste no conjunto de normas, descrevendo a realidade 

jurídica com as proposições empiricamente verificáveis, elegendo as 

decisões judiciais como os fatos que servem de base para as afirmações 

científicas. 

O direito deve ser entendido como previsão das 

decisões futuras dos tribunais, por meio de pressupostos sociais e 

psicológicos, objetivando-se descrever os comportamentos ou as 

práticas reais que contribuem para a elaboração das regras jurídicas. 

                                                 
287  Idem, p. 95 
288 DWORKIN, Oliver Wendell Holmes. O caminho do direito (―The path of law‖). 3. ed. 

Belknap Press of Harvard University Press, 2009, p. 70-75. 
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A vida do Direito não tem sido afetada pela lógica, 

mas sim, pela experiência. Daí ser necessária a descoberta de ideias que 

influenciam o Direito, para ser possível se fazer uma profecia sobre 

aquilo que os tribunais farão.
289

 

As normas legais não constituem a base para a 

decisão judicial, porque, na verdade, elas são condicionadas pela 

personalidade do magistrado que compõe suas emoções e íntimas 

convicções pessoais.  

Para o realismo, a certeza do direito só poderia ser 

garantia se os juízes possuíssem mentes estereotipadas, agindo 

mecanicamente, sem idiossincrasias.  

É impossível deduzir de um precedente existente uma 

regra identificável, porque o precedente pode ser objeto de duas leituras 

contraditórias, uma extensiva e outra restritiva, e pode então nos 

conduzir a duas soluções contraditórias. Além disso, a incerteza, antes 

de ser um defeito é, em verdade, uma virtude, consistindo condição do 

progresso da justiça. 

 

7 Sistema Corrigível 

 

Não deve existir nenhuma fixidez para o sistema, 

devendo conter métodos regulares e manifestos para a explícita revisão 

das regras e processos para atender às necessidades de mudança ou para 

expressar preferências destas. Assim, é possível ter inovações 

calculadas e deliberadas para a realização de objetivos específicos. A 

legislação substitui a vagarosa reconstrução do direito 

consuetudinário.
290

 

Nesse sentido, acentua Fredie Didier Jr.: 

 

                                                 
289 DWORKIN, Oliver Wendell Holmes. O caminho do direito (―The path of law‖). 3. ed. 

Belknap Press of Harvard University Press, 2009, p. 80. 
290 GALANTER, Marc. ―A modernização do direito‖. In: SOUTO, Cláudio; FALCÃO, 

Joaquim. Sociologia e Direito. São Paulo. Editora Pioneira, 1999,  p. 209. 
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Se é certo que o papel da jurisprudência é cada vez 

mais importante, também é certo que é preciso um 

estudo mais rigoroso da teoria do precedente e um 

aprimoramento na utilização das técnicas 

desenvolvidas a partir desse conjunto teórico. E 

uma das técnicas mais importantes é, justamente, a 

técnica da ―redação do preceito normativo 

jurisprudencial‖, a ratio decidendi, a ―norma 

jurídica geral‖, construída a partir de casos 

concretos.
 291

 

 

O Brasil não possui técnicas que consistam no 

nivelamento de comportamento dos magistrados, tornando ineficaz a 

uniformização. Um dos desafios do stare decisis é a estabilização do 

posicionamento dos tribunais superiores.  

A estabilidade jurisprudencial nos EUA e na Inglaterra é 

muito maior que do Brasil, em que nos EUA o tratamento da 

modulação de efeitos é vacilante, e na Inglaterra sequer é admitida, 

impondo-lhes maior cuidado para a revogação de precedentes e talvez 

seja um dos fatores que faça com que a alteração jurisprudencial seja 

mais rara nesses países.
292

 

Facilitar, ainda mais, a alteração dos precedentes no 

Brasil não parece ser um bom caminho, porque fere o princípio da não-

surpresa
293

 do precedente e a confiança do jurisdicionado que extrai 

legítimas expectativas sobre a conduta da Administração. 

Não é preciso dizer, a esse respeito, que a preservação, 

na medida do possível, das correntes predominantes da jurisprudência 

constitui obra de boa política judiciária, porque infunde na sociedade 

confiança no Poder Judiciário. Mas, é evidente, por outro lado, que a 

jurisprudência deve evoluir, dando resposta, realista e tempestiva, às 

exigências sociais em constante transformação. 

                                                 
291  DIDIER Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, 11ª edição, Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 513. 
292 Idem, p. 513 
293 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. ―Irretroatividade e jurisprudência judicial‖. In: NERY JR., 

Nelson. CARRAZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc  e as 

decisões do STJ. São Paulo. Manole, 2007, p. 8 
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A relatividade dos valores é uma característica essencial 

de qualquer sociedade democrática. 

 

Conclusão  

 

Mesmo que novo em nosso sistema jurídico, os 

precedentes são comuns em alguns países altamente desenvolvidos e, 

trazem os benefícios da celeridade processual, segurança jurídica, 

dentre outros.  

Alguns pensadores do direito acreditam que os 

precedentes possam ―engessar‖ o sistema jurídico, uma vez que há um 

julgamento de um caso modelo que por consequência é aplicado em 

casos semelhantes, mas é muito cedo para fazer esse tipo de afirmação.  

Uma vez previsto expressamente no CPC/2015, é um 

instituto que poderá trazer grandes benefícios e uniformidade nas 

decisões de casos semelhantes.  

Isto posto, os precedentes apesar de representarem 

uma evolução para solucionar o ―desafogamento‖ da estrutura 

judiciária brasileira, demandam estudos mais aprofundados para que o 

sistema não caia na mesmice do cotidiano que ela se encontra 

atualmente, afinal é extremamente fácil imaginar a aplicação dos 

precedentes e, posteriormente, a multiplicação das demandas judiciárias 

motivando a sua infelicidade do precedente aplicado, resolver o mérito 

no mundo jurídico, mas não no dos fatos.  
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Resumo: Com base no novo Código de Processo 

Civil, pretende-se evidenciar por este artigo a 

importância da fundamentação das decisões judiciais 

e da força normativa dos precedentes ante ao ―livre‖ 

convencimento motivado e na liberdade que os juízes 

têm na hora de proferir suas sentenças, destacando os 

pontos positivos que o dever de fundamentação traz 

para a resolução das demandas, notadamente, o 

impacto que isso poderá causar na rotina dos 

magistrados e as primeiras reações às novas regras. 

Palavras chave: Precedentes Judiciais – Segurança 

Jurídica – Novo Código de Processo Civil – Livre 

Convencimento Motivado – Liberdade das decisões 

Sumário: Introdução – 1. Civil law e a questão dos 

precedentes – 2. O princípio do livre convencimento 

motivado do juiz – 3. O dever de motivação das 

decisões e a liberdade dos juízes – Conclusão – 

Referências 

Introdução 

Com o advento da Lei 13.105 de 16 de março de 

2015, instituiu-se o novo regramento que disciplina o Processo Civil no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
 Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Graduada em 

Relações Internacionais pelo Centro Universitário Fundação Santo André. 
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Ainda que o diploma tenha passado por diversas 

reformas, sua promulgação foi bastante aguardada e traz propostas 

relevantes para a celeridade e efetividade do processo em nosso 

sistema.  

Ele veio com o escopo de saciar as necessidades 

demandadas pela sociedade, que até então carecia de uma legislação 

que pudesse englobar todas as mudanças jurídico-sociais que ocorrem 

de forma cada vez mais célere. 

Dentre as novidades trazidas pelo novo Código está à 

regulamentação de um sistema de precedentes com regras especificas e 

revestido de obrigatoriedade, devendo serem observados na hora de 

decidir determinada demanda, este novo sistema será abordado ao 

longo deste artigo, destacando-se a inovação que ele trouxe e seus 

aspectos gerais. 

Um dos temas mais debatidos e controversos 

introduzidos pelo novo diploma está contido no artigo 489
294

, que 

                                                 
294 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido 

e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

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

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 

relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 

incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da 

ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e 

as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos 

e em conformidade com o princípio da boa-fé. 
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regulamenta o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, 

vez que ainda que este dever já viesse esculpido em nossa Carta 

Magna, foi preciso que a nova legislação processual civil o 

regulamentasse. O advento deste dispositivo acarreta colateralmente, 

contudo, a incompatibilidade do que antes era princípio do livre 

convencimento motivado dos juízes. 

Tendo o compromisso de explicitar os motivos pelos 

quais há essa incompatibilidade e o porquê do princípio do livre 

convencimento motivado ter sido extirpado do ordenamento jurídico 

brasileiro, ao longo do texto deste artigo serão demonstradas algumas 

das principais mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 

2015, quais sejam, a introdução do sistema de precedentes, bem como o 

dever de fundamentação das decisões judiciais que, por obvio, fez com 

que o princípio do livre convencimento motivado se tornasse 

incompatível dentro de um sistema democrático como o brasileiro. 

Para tanto, analisar-se-á o sistema de precedentes 

obrigatórios, pincelando os detalhes deste novo sistema recém aderido 

ao ordenamento pátrio. 

Subsequentemente, haverá uma breve abordagem 

sobre o princípio do livre convencimento motivado dos juízes, sua 

incompatibilidade com o dever de fundamentação das decisões 

judiciais e o efeito direto na liberdade dos juízes, sob a ótica dos 

magistrados e dos juristas que defendem estes novos dispositivos. 

 

1. Civil Law e a questão dos precedentes 

 

O Brasil é adepto do sistema jurídico da civil law, 

onde a jurisdição é pautada pelo direito preponderantemente escrito e o 

papel do juiz torna-se, à primeira vista, o de um mero aplicador desta 

lei positivada. 

No entanto, Elpídio Donizetti afirma que a despeito 

do sistema jurídico brasileiro considerar a lei como fonte primária do 

Direito, não há como conceber um Estado puramente legalista, pois, se 

estaria ignorando o fato de que a sociedade é dinâmica e afeta à todas 

as modificações, sejam elas culturais, históricas, econômicas. É 
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impossível para o legislador acompanhar toda essa dinâmica e refleti-la 

no texto da lei a todo momento, por isso, o papel do juiz também será o 

de intérprete da lei.
 295

 

Por outro lado, a civil law, ainda que relacionada 

intimamente à um direito escrito, cada vez mais se preocupa em 

assegurar a vigência do princípio da liberdade e da igualdade, para que 

se possa garantir a segurança jurídica do sistema e, portanto, obrigando 

os operadores do direito a aterem-se à dinâmica dos tribunais, em 

especial, das Supremas Cortes.
296

 

Marinoni aponta que a partir do momento em que se 

entende que a norma é o resultado de uma interpretação, logicamente, 

conclui-se que, a interpretação dada pelos tribunais, em especial o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é revestida 

de certa normatividade.
 297

 

O doutrinador continua seu raciocínio obtemperando 

que se o legislador não é capaz de prever o comportamento humano, 

tampouco o é de acompanhá-lo, portanto, em determinadas situações, 

as decisões das Cortes seriam capazes de reduzir a indeterminação e 

imprevisibilidade das decisões jurídicas. 

E é exatamente dentro deste contexto que surge a 

inspiração para os estudos doutrinários acerca dos precedentes 

obrigatórios e agora concretizados por meio do Código de Processo 

Civil de 2015. Muito embora, ao analisar a evolução histórica dos 

precedentes no Brasil, anterior a promulgação do Código de Processo 

Civil de 2015, mais especificamente em 2004, tenha sido promulgada a 

Emenda Constitucional nº 45, que inaugurou em nosso ordenamento a 

figura das sumulas vinculantes, que já apontavam em direção à 

obrigatoriedade dos precedentes em nosso país, Elpídio Donizetti
298

 

ressalta, também, a Emenda Constitucional nº 03 de 1993, a qual 

                                                 
295 DONIZETTI, Elpídio. A força dos precedentes no Novo Código de Processo Civil. 
296 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016, p. 640. 
297 Ibidem, p. 640 
298 DONIZETTI, Elpídio. A força dos precedentes no Novo Código de Processo Civil. 
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atribuiu efeito vinculante à decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. 

O conceito geral de precedente, bem explanado pelo 

professor Daniel Neves
299

, é de que consiste em qualquer julgamento 

que seja utilizado como fundamento para outro posteriormente 

proferido, ou seja, sempre que o órgão jurisdicional utilizar de uma 

decisão anteriormente proferida para fundamentar será considerado 

como precedente. 

Partindo do pressuposto que a igualdade e a isonomia 

são princípios constitucionalmente garantidos a todos, conforme nosso 

texto maior reza ao inaugurar o artigo 5º, surge à questão da 

interpretação livre dos tribunais e a problemática que aparece ao se ter 

interpretações e decisões diferentes para casos concretos semelhantes. 

É por este motivo que o CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015 inaugura em seu artigo 926
300

 e parágrafos a 

obrigatoriedade dos tribunais de uniformizar sua jurisprudência, 

comprometendo-se a mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como, 

editar enunciados e súmulas que correspondam a sua jurisprudência 

dominante atendo-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivam sua criação. 

Em sua obra, Marinoni
301

 destaca a diferença entre as 

Cortes Supremas, que são compostas pelo Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, das Cortes de Justiça, que são compostas 

pelos Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça. Essa 

diferença é essencial para que se entenda que são as Cortes Supremas 

responsáveis por criar os precedentes e as Cortes de Justiça que são as 

                                                 
299 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 

8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1793. 
300 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os 

tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 

precedentes que motivaram sua criação. 
301 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016, p. 641 
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responsáveis por controlar a justiça da decisão de todos os casos a elas 

dirigidos. 

Esta posição doutrinária que afirma ser de 

responsabilidade exclusiva das Cortes Supremas a criação dos 

precedentes é severamente criticada por alguns autores, entre eles o 

Daniel Neves
302

, ao registrar que muito embora sejam os tribunais de 

segundo grau que reexaminem os fatos da demanda, qualquer órgão 

colegiado tem o dever de harmonizar os diversos entendimentos. 

Quando se fala em precedentes, deve-se destacar 

também o objetivo que é perseguido por meio deles, qual seja: o de 

uniformizar a jurisprudência. Esse dever vem expresso no Código de 

Processo Civil de 2015, nos artigos 926 a 928.  

Marinoni
303

 consigna que foi devido à percepção de 

que a norma é o resultado de uma interpretação que se gerou a ideia de 

que a decisão judicial não deveria ser para um único caso concreto 

específico, mas sim, como um meio de promoção da unidade do direito 

e foi da conclusão desta ideia que surge o problema dos precedentes 

judiciais. 

Esmiuçando o artigo 926 do Código de Processo Civil 

de 2015
304

, pode-se dizer que a jurisprudência estável impede os 

tribunais de decidir, abandonar ou modificar sem justificativa seus 

entendimentos consolidados, já jurisprudência íntegra, abarca o sentido 

de ter sido construída conforme o histórico de decisões proferidas pelo 

tribunal a respeito da mesma matéria jurídica e, por fim a 

jurisprudência deverá ser coerente, afinal, é premissa do próprio artigo 

que haja uma aplicação isonômica do entendimento consolidado para 

casos semelhantes.
305

 

                                                 
302 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 

8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1795. 
303 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016, p. 643 
304 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os 

tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 
305 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 

8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1794. 
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O Código de Processo Civil de 2015 deu um passo 

considerável em direção ao desenvolvimento dos precedentes, no 

entanto, por ser um instituto jovem em nosso país, gera certa resistência 

por parte do judiciário e dos operadores do direito em geral. 

Existe também o receio de que haja um engessamento 

das decisões judiciais, todavia, o juiz deverá continuar exercendo seu 

livre convencimento e, se necessário for, afastar o precedente ou a 

norma que não mais solucionar o caso concreto, pois é por meio da 

motivação que se avaliará a eficiência do sistema de precedentes 

adotado no nosso Código de Processo Civil.
306

 

 

2. O princípio do livre convencimento motivado do juiz 

 

O sistema processual brasileiro, em linhas gerais, é 

composto por três fases: a postulatória, a instrutória e a decisória. As 

duas primeiras fases são importantes para a formação da convicção do 

juiz para que a futura sentença possa ser prolatada de forma justa, 

lembrando que, durante todo o processo, o Estado representado pela 

figura do juiz, deve estar atento ao cumprimento dos direitos civis 

constitucionalmente garantidos.
307

 

Durante todas as fases do processo, existem normas 

específicas direcionadas à atividade do juiz, ao passo que, uma delas é 

especifica para apreciação de provas, sendo de suma importância para a 

fundamentação da sentença que põe fim ao processo o princípio do 

livre convencimento motivado do juiz.
308

 

Nesse tocante, pode-se afirmar, no que concerne à 

apreciação de provas dentro do processo, que foi adotado pelo nosso 

sistema o princípio do ―livre‖ convencimento motivado do juiz, em que 

o julgador possui ―liberdade‖ na hora de aceitar ou rejeitar a prova, não 

existindo um valor pré-fixado.
309

 

                                                 
306 Ibidem, p. 1794. 
307lMENDES, Regina Lúcia Teixeira. Do princípio do livre convencimento motivado: 

Legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros, p. 35 
308 Ibidem, p. 37 
309 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In. Código de Processo civil interpretado. Antônio 

Carlos Marcato (Coord.), 3. ed. São Paulo: Atlas, p. 861. 
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No Código de Processo Civil de 2015, este princípio 

está esculpido no artigo 371 segundo o qual “O juiz apreciará a prova 

constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento
310

”; ao contrário do que enunciava o Código de 1973, 

que adicionava ao texto a palavra ―livremente‖, o qual trazia uma 

compreensão deturpada dessa liberdade do julgador.  

A valoração da prova pelo juiz não é dotada de toda 

essa autonomia ilusória. Há uma série de limitações impostas, sendo 

acertada, portanto, a decisão de modificar o texto legal. Esta leve 

mudança textual é elogiada e classificada como uma das mais 

importantes do novo diploma.
311

 

Não será qualquer motivação que servirá para atender 

ao artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015. Conforme pontua 

Didier, a princípio, a motivação deverá ser racional, extirpando toda 

emoção do julgador que tenha condão de influenciar na apreciação da 

prova e em sua decisão, e esta motivação deverá ser também 

controlável, ou seja, clara e pública. 
312

 

Trazendo a obrigatoriedade de aplicação dos 

precedentes para as decisões subsequentes que sejam análogas, o 

Código de Processo Civil de 2015 gera um conflito entre a força 

normativa que o precedente tem e a liberdade dos juízes para apreciar 

as provas que levarão a sua decisão final sobre o processo. 

 

3. O dever de motivação das decisões e a liberdade dos juízes 

 

Segundo Nelson Nery Jr., já é tradicional no sistema 

brasileiro o dever de motivação das decisões judiciais, vindo desde os 

primórdios das Ordenações Filipinas e outros documentos imperiais 

posteriores.
 313

 

                                                 
310 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015. Lei 13.105, de março de 2015. 
311 DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2 p.103. 
312 Ibidem, p. 103 
313 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 216. 
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Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, 

Didier registra que é necessário um redimensionamento da importância 

da motivação de uma decisão, porquanto em um sistema de precedente, 

a motivação é núcleo indispensável para que o precedente criado tenha 

a melhor qualidade possível.
 314

 

É preciso que, a decisão judicial identifique de forma 

clara as questões de fato que foram essenciais para o desfecho da lide, 

bem como a tese jurídica adotada para a sua análise e também que se 

justifique a aplicação, ou não, de determinado precedente, ou seja, é 

considerada não fundamentada a decisão que deixar de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 

parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento 

ou a superação de tal entendimento.
315

  

Tais exigências são expressas como deveres judiciais 

pautados nos artigos 489, § 1°
316

, e 927, § 1°
317

 do Código de Processo 

Civil de 2015, sendo de suma importância para que haja a perfeita 

identificação do precedente obrigatório posteriormente.
318

 

                                                 
314 DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2 p.470 
315 DA VEIGA, Aloysio Corrêa A Fundamentação Estruturada Da Sentença, O Novo Código 

De Processo Civil E Sua Compatibilidade com o Processo do Trabalho. 
316 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 

relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 

incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. 
317 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando 

decidirem com fundamento neste artigo. 
318 DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2 p.471 
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Essa motivação esculpida no Novo Código gera uma 

intensa discussão e polêmica em meio a doutrinadores e operadores do 

direito e a maior polêmica reside justamente no artigo 489, § 1°, 

segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial, seja 

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à 

reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou questão decidida.
319

 

Em palestra sobre o tema, o Ministro Aloysio Correa 

da Veiga afirmou que essa fundamentação é importante, pois é ela que 

justificará o monopólio do Estado sobre a prestação jurisdicional. Por 

este ato, nada mais haverá do que a resposta do ente, como soberano, 

na solução de conflitos de interesse.
320

 

Ainda sobre o artigo 489, § 1°, do Código de 

Processo Civil de 2015, Marinoni alerta que é preciso individualizar as 

normas aplicáveis à decisão, e para que haja essa individualização, é 

essencial que seja demonstrada as razões pelas quais as normas 

aplicadas servem para a solução de determinado caso concreto, a 

simples transcrição do texto legal não atingiria esse propósito.
321

 

Esse mesmo raciocínio serve para os termos vagos
322

, 

pois ao não outorgar sentido ao termo ou não demonstrar a razão pela 

qual ele é pertinente ao caso concreto, gera a indeterminação normativa 

do texto que impede que haja a individualização da norma aplicada à 

resolução da lide, do mesmo modo esta lógica serve para a invocação 

de precedentes.
323

 

O novo Código traz expressamente três postulados 

que serão essenciais como meio de estruturação metódica para 

                                                 
319 DA VEIGA, Aloysio Corrêa A Fundamentação Estruturada Da Sentença, O Novo Código 

De Processo Civil E Sua Compatibilidade com o Processo do Trabalho. 
320 ―Não há mais lugar para prevalecer o entendimento do juiz. A vontade pessoal só 

prevalece, com autoridade, nos regimes totalitários. Não mais se abriga a expressão: 'esse é o 

meu entendimento‖ - DA VEIGA, Aloysio Corrêa. 
321 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016, p. 453. 
322 ―Art. 489, § 1.º, II, presentes, por exemplo, nos conceitos jurídicos indeterminados e nas 

cláusulas gerais‖ MARINONI, Luiz Guilherme. 
323 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016. p. 454. 
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interpretação e aplicação do direito, que são a proporcionalidade, 

razoabilidade e ponderação.
324

 A proporcionalidade tem como objetivo 

preservar o máximo possível à liberdade, ou seja, visa restringir a 

esfera jurídica de determinada pessoa somente àquilo que for 

necessário para a consecução do fim que deve ponderar. A 

razoabilidade visa estruturar a aplicação de outras normas para que haja 

harmonia e vinculação à realidade, com objetivo principal de preservar 

a igualdade. E, por fim, a ponderação, atribui pesos a elementos que se 

entrelaçam
325

.  

Esses postulados servem para resolver um problema 

normativo específico e todos eles devem estar projetados na 

fundamentação da decisão, pois, com efeito, esse dever para com a 

fundamentação da decisão o Novo Código de Processo Civil trouxe a 

exigência de que haja zelo e responsabilidade por parte do julgador 

para que este julgue de forma minuciosa.
 326

 

Será, portanto, na ampliação do debate, na 

investigação profunda do fato controvertido e na adequação do fato 

controvertido à lei e a jurisprudência que se encontrará a justeza da 

decisão. E para que se chegue a esta justeza o julgador deverá enfrentar 

todos os fundamentos e provas e não simplesmente eleger aqueles que 

melhor lhe convence, ignorando o restante.
327

 

Estes dispositivos e novidades que o Código de 

Processo Civil trouxeram, como já mencionado, uma infinidade de 

polêmicas, de forma que entidades de magistrados passaram a 

encaminhar ofícios solicitando vetos a alguns destes dispositivos
328

 e 

entre as justificativas estão os impactos negativos na gestão do acervo 

                                                 
324 Ibidem p. 454. 
325 Ibidem p. 454. 
326 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Tutela dos direitos 

mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2016. p. 454. 
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De Processo Civil E Sua Compatibilidade com o Processo do Trabalho. 
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parágrafo 1º do artigo 927. 
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de processos, independência pessoal e funcional dos juízes e na própria 

produção de decisões judiciais afetando a razoável duração dos 

processos.
329

 

Em matéria publicada na Revista Eletrônica 

Consultor Jurídico, Tadeu Rover e Marcos de Vasconcellos, reuniram a 

opinião de alguns prestigiados juristas e especialistas sobre as 

demandas feitas pelos magistrados, merecendo destaque a declaração 

de Fredie Didier Jr., que diz não compreender o porquê do pedido de 

veto, indagando, inclusive, se estariam os juízes defendendo que é 

possível interpretar o dispositivo da decisão sem examinar a respectiva 

fundamentação.
 330

 

Para Didier, é essencial que haja a aplicação do 

método da interpretação sistemática da decisão. Esta igualmente é a 

opinião de Ada Pellegrini Grinover, para quem a justiça tem que ser 

distribuída ex parte populi e não ex parte judicis
331

. Os vetos propostos 

só querem menos trabalho para o juiz, sem beneficiar o jurisdicionado". 

Para ela é primordial e necessário que haja uma boa fundamentação 

para as partes viabilizando a garantia política da motivação.
332

 

Na opinião do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga não 

há motivos que levem a crer que o fundamento estruturado das decisões 

importe em diminuição da autonomia e da independência do juiz de 

julgar, pois o que ele impõe é a interpretação da lei, previamente 

estabelecida para o caso concreto.
333
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Conclusão 

 

Por todo o exposto, conclui-se que com o advento do 

Novo Código de Processo Civil, que torna obrigatória que a 

fundamentação adequada das decisões judiciais, reforçando o princípio 

já previsto no artigo 93, IX da Carta Magna, condição precípua para a 

perpetuação da legitimidade democrática do país, houve melhorias em 

nosso sistema, contribuindo para que haja maior celeridade e equidade 

nos feitos judiciais, evitando a proliferação de recursos. 

Com os precedentes fica ainda mais evidente a 

preocupação que o legislador teve para com a segurança jurídica, 

evitando-se, assim, que hajam ainda mais decisões díspares para casos 

análogos. 

Os precedentes, à primeira vista, causam a impressão 

de tornar as decisões eternas, engessadas, o que não é verdade, vez que 

fundamentando bem a decisão, o juiz poderá afastar determinados 

precedentes e os advogados, em seus argumentos, poderão se esforçar 

para demonstrar que o caso concreto não condiz com o precedente 

suscitado pela parte contrária, tornando o processo mais dinâmico. 

Uma decisão bem fundamentada permite, 

consequentemente, que haja uma defesa mais efetiva, ao passo que uma 

decisão genérica faz com que a defesa seja nebulosa, tornando a 

propositura de recursos inevitável e muitas vezes até com intenção 

meramente protelatória, prejudicando a celeridade do processo. 

As mudanças trazidas pelo Novo Código são bem 

vindas e em longo prazo trarão benefícios importantes para uma maior 

efetividade do processo. Se de fato os juízes passarem a dar especial 

atenção à correta fundamentação das decisões, haverá obviamente uma 

maior credibilidade dos precedentes, fazendo com que segui-los se 

torne automático e natural. 

Claro que sempre haverá a possibilidade de superação 

destes precedentes. Não há que se pensar em um sistema judicial 

engessado mas, sim, em um sistema dinâmico ao mesmo tempo que 

revestido de segurança jurídica, afinal nossa sociedade sofre transições 
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diariamente e o Poder Judiciário tem o dever de se adaptar o máximo 

possível a elas. 
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Resumo: O Código de Processo Civil de 2015 vem 

com a premissa de trazer o verdadeiro significado do 

instrumento processual, conferindo-lhe efetividade. 

Pretende-se, por este artigo, demonstrar que o negócio 

jurídico processual pode se mostrar como meio viável 

a uma nova forma de se enxergar o processo, 

valorizando a autonomia privada. 

Palavras chave: Processo legal – Instrumentalidade –

Efetividade 

Sumário: Introdução – 1. A instrumentalidade do 

processo – 2. O princípio da efetividade processual e 

o formalismo processual – 3. O novo Código de 

Processo Civil e a ressignificação e valorização do 

princípio da efetividade – 4. O negócio processual 

jurídico no novo Código de Processo Civil – 5. O 

negócio jurídico processual como paradigma do 

princípio da efetividade – Conclusão – Referências. 

 

Introdução 

 

Tendo por escopo a apresentação do instituto 

processual previsto nos artigos 199 e 200 do Código de Processo Civil 

de 2015, o presente artigo visa demonstrar o negócio jurídico 

processual como meio inerente ao princípio da efetividade. 
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Com a finalidade de apresentar o negócio processual 

como meio capaz de adequar o procedimento processual às 

peculiaridades do caso concreto, buscando a efetivação de princípios 

processuais constitucionais e a dialética entre os envolvidos na relação 

processual, a ideia é que se possa obter uma tutela jurisdicional justa, 

em consonância com os ditames da Constituição Federal. 

Busca, ainda, retomar o verdadeiro sentido do 

instrumento processual, apresentando o princípio da efetividade como 

um dos alicerces e objetivos do novo Código de Processo Civil. 

 

1. A instrumentalidade do processo 

 

O Estado Social de Direito em que estamos inseridos 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, possui o 

objetivo de alcançar uma sociedade harmônica que consiga a plena 

realização dos valores humanos e sociais, atingindo o chamado bem-

estar social. 

Nesse contexto, para atingir seu objetivo maior o Estado 

assumiu “para si certas funções essenciais ligadas à vida e 

desenvolvimento da nação e dos indivíduos que a compõem”
335

, dentre 

as quais encontra-se a de resolver os conflitos sociais, uma função 

pacificadora, eis que não há sociedade isenta de conflitos, insatisfações 

e injustiças. 

Com o fito de atingir seu objetivo, o Estado pretende 

solucionar os litígios de seus membros, chamando para si o poder 

jurisdicional, regulando a relação intersubjetiva e coletiva, utilizando o 

processo como meio apto. 

Neste cenário, tem-se que o processo é traduzido como 

um conjunto de atos coordenados e sequenciais pré-determinados em 

normas, com o objetivo de não só efetivar a tutela material, mas de 

resolver a lide e devolver a paz social por meio da justiça com os olhos 

voltados ao bem comum. 

                                                 
335CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 37. 
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Ainda, o instrumento processual pode ir além, pode ser 

encarado como um meio de propiciar o aspecto social almejado pelo 

Estado, aplicando faticamente os valores e objetivos sociais da 

Constituição, resultando em uma sociedade mais justa, isonômica e 

com condições de vida digna. 

Nesta cadência lógica, o processo não é somente um mero 

instrumento técnico a serviço da jurisdição estatal. Antes disso, ele é 

um instrumento a serviço da harmonização social, visando proporcionar 

a pacificação e a concretização dos valores humanos de uma sociedade 

mais justa, com melhores condições sociais, por meio da entrega 

jurisdicional da tutela. 

 

2. O princípio da efetividade processual e o formalismo 

processual 

 

A partir do momento em que o Estado detém a 

jurisdição, tornando o processo um instrumento estatal, estabelece-se a 

garantia constitucional do processo, consagrando o princípio 

fundamental da efetividade. 

Para que o instrumento processual seja um meio 

efetivo, ou seja, um instrumento hábil, apto, capaz de garantir de 

maneira real, o resultado que dele se espera, qual seja, “a plena 

consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer 

justiça”
336

, há que serem observados uma série de conteúdos que o 

compõem. 

A efetividade de um processo, portanto, se compõe da 

realização de outros princípios, tais como o acesso à justiça, o devido 

processo legal com respeito ao contraditório e a isonomia das partes em 

juízo, a celeridade e ainda a observância do princípio da dignidade 

humana.  

Ressalta-se que todos possuem sua importância para a 

efetividade do instrumento processual, não havendo que se primar por 

                                                 
336Ibidem, p. 34.  
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um ou outro, pois o instrumento processual se compõe de atos e 

procedimentos, revestidos de formas ou formalidades voltadas a 

delimitar os poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais. 

Estão voltados, ainda, a estabelecer coordenação e 

ordenação entre os atos e procedimentos, com vistas a que sejam 

atingidas as suas finalidades primordiais, a isto se conceituando como 

formalismo processual.
337

 

O formalismo processual, busca a efetividade do 

processo por meio da organização, estruturação da forma e pré-

determinação de seus atos e procedimentos, bem como a segurança 

jurídica ao regular o exercício processual, limitando, por consequência, 

o poder do órgão judicial, a fim de propiciar a imparcialidade e impedir 

qualquer prática arbitraria.
338

 

De fato, o formalismo é de suma importância para o 

processo. Ele é ―responsável pela determinação das ‗regras do jogo‘, 

tornando fácil compreender a sua relevância. A sua ausência total pode 

implicar numa verdadeira ‗bagunça jurídica‘, redundando, fatalmente, 

em injustiças‖.
339

 

O formalismo em excesso, porém, gera tempo 

considerável, o que tem sido apontado pelos estudiosos do direito como 

um dos causadores da morosidade que assola o Poder Judiciário. Por 

muitas vezes, os atos processuais ou até mesmo o processo por inteiro é 

anulado, sentenças de mérito deixam de serem proferidas, atos 

processuais e a própria logística do processo se desenrolam de maneira 

lenta, culminando em uma tutela não satisfativa ou, pior, no seu próprio 

perecimento. 

Neste sentido, já se manifestou Dalmo de Abreu 

Dallari, ao escrever: 
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Desse modo, a procura do justo foi eliminada e o 

que sobrou foi um apanhado de normas técnico-

formais, que, sob a aparência de rigor científico, 

reduzem o direito a suma superficialidade 

mesquinha. [...] O excesso de apego à legalidade 

formal pretende, consciente ou inconscientemente, 

que as pessoas sirvam à lei, invertendo a 

proposição razoável e lógica, segundo a qual as 

leis são instrumentos da humanidade e como tais 

devem basear-se na realidade social e serem 

conformes a esta.
340

 

 

Deveras, é que o processo não é o fim em si mesmo. 

Conforme sua própria definição, já abordada, é o meio, o instrumento 

para se atingir uma tutela satisfativa, jamais devendo prevalecer o 

formalismo em detrimento da satisfação do direito. 

Caso seja necessário, deve-se soltar algumas amarras 

impostas pelas solenidades que compõem o procedimento para adequá-

lo ao caso concreto, utilizando-se do princípio da adequação sem, 

contudo, esquecer-se do contraditório e da paridade das armas, bem 

como de certas formalidades que conferem segurança jurídica ao 

instrumento. 

Noutro giro, a postura do juiz, das partes e de todos 

os envolvidos na relação processual, também tem importância para a 

efetividade processual, eis que devem colaborar para o bom andamento 

do instrumento, cumprindo ao juiz estar atento à realidade social e as 

expectativas da lide na condução dos atos e na formação de sua 

decisão. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que o princípio 

da efetividade visa conferir aptidão ao instrumento processual, para que 

este possa resultar numa tutela de direito material satisfativa que 

culmine ao alcance da finalidade maior, que é a paz e harmonia social 

por meio da justiça. Para tanto, vale-se da concretização de outros 
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princípios e valores, sofrendo influência direta da atuação das partes e 

do juiz, qualificando-se como um princípio que possui certa 

abrangência e complexidade para que de fato se concretize. 

 

3. O Código de Processo Civil de 2015 e a ressignificação e 

valorização do princípio da efetividade. 

 

O Código de Processo Civil de 1973 era anterior a 

Constituição Federal, e muito embora tenha sofrido diversas mudanças 

ao longo do caminho, não proporcionava mais um processo eficiente, 

efetivo e que estivesse de acordo com os valores constitucionais. 

Quando da promulgação da Carta Magna, esta passou 

a ser dotada de força normativa e coercibilidade, permeando todo o 

ordenamento jurídico. Ocorreu, em síntese, a constitucionalização do 

direito. 

Nesse diapasão, o Código de Processo Civil de 2015 

veio com o condão de retomar a essência do processo em conformidade 

com a Constituição Federal, estabelecendo-se como um instrumento 

processual voltado à “resolução de conflitos, por meio do qual se 

realizam valores constitucionais”
341

, ou seja, capaz de buscar a entrega 

de uma tutela processual que realize no mundo fático os valores 

constitucionais. 

Para tanto, houve ressignificação dos princípios e dos 

aparatos processuais, que terão de serem ―olhados através das lentes‖ 

dos princípios, deveres e das garantias Constitucionais, existindo em 

sua essência a teoria da força normativa dos princípios jurídicos, 

visando o legislador, assim, conferir maior força na prática aos 

princípios e valores constitucionais. 

Logo, os princípios sofreram uma reavaliação, 

passando de ―meros meios de interpretação‖ para normas, cogentes, 
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que visam dar fundamento e validade a toda esfera processual de 

acordo com os valores da Carta de 1988. 

Por consequência, há uma homogeneidade não só 

com a Constituição Federal, mas, principalmente, com a realidade 

fática da sociedade brasileira, o que tem por objetivo repercutir um 

instrumento processual mais efetivo. 

Assim, buscou o novo Código disciplinar e tornar 

funcional cada elemento necessário para que o processo se torne um 

instrumento efetivo, abrindo mão do formalismo em excesso para o 

processo trazer de fato a justiça e a paz que se espera dele. 

Como se percebe, há valorização do princípio da 

efetividade no CPC/15, com a finalidade de que haja o resgate da razão 

de ser do processo: a entrega de uma tutela satisfativa para as partes, 

em conformidade com os valores caros para a sociedade, consagrados 

pela Constituição Republicana de 1988. 

 

4. O negócio processual jurídico no CPC de 2015 

 

Sem dúvida umas das principais inovações trazidas 

pelo novo Código de Processo Civil de 2015 é a estipulação clara e 

expressa do negócio processual ou negócio jurídico processual, 

findando assim a discussão doutrinária quanto a sua existência.  

Para melhor compreensão faz-se necessário 

colacionar o conceito de negócio processual civil, do Prof. Fredie 

Didier: 

 

Negócio processual é o fato jurídico voluntário, em cujo 

suporte fático confere-se ao sujeito o poder de escolher a 

categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites 

fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações 

jurídicas processuais.
342
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Destarte, entende-se que negócio jurídico processual 

é um ato gerado por uma vontade humana (fato jurídico voluntário em 

sentido latu sensu, sendo sua espécie o negócio jurídico), em que a sua 

previsão normativa concede ao sujeito ou sujeitos de direito, o poder de 

escolher qual instituto poderá ser abrangido ou o poder de 

estipular/criar ou modificar fatos jurídicos processuais (gênero), desde 

que observados os limites impostos pela lei. Por existir previsão legal, a 

manifestação de vontade gerará efeitos no processo, sendo que esta 

manifestação poderá ocorrer de forma endoprocessual ou 

extraprocessual, antes ou após a propositura de uma ação. 

Certo que a autonomia da vontade no negócio 

processual jurídico sofre uma maior limitação em seu conteúdo devido 

ao processo ser de jurisdição estatal, este controle, contudo, não lhe tira 

o caráter da autonomia privada, porque continua a existir a 

possibilidade das partes negociarem sobre fatos que incidirão no 

processo, bem como a liberdade de criar, extinguir e modificar fatos, e 

de livremente se vincular a estes, independente do previsto em lei.  

Assim, o efeito decorre da manifestação de vontade 

das partes e não somente do atendimento ao expresso em lei, 

determinando a lei que o ato livremente praticado tenha o efeito 

querido pelo agente, pois o agente elege os efeitos jurídicos que deseja 

alcançar e a lei, reconhecendo a licitude de sua conduta, aprovando o 

desiderato da parte.
343

  

Noutro prisma, é importante mencionar que o negócio 

jurídico processual pode ser unilateral (manifestação de vontade 

emanada por apenas uma pessoa), bilateral (manifestação de duas 

vontades conformes quanto ao mesmo objeto ou bem jurídicos, muito 

embora as partes estejam em polos opostos) ou plurilateral (mais de 

duas pessoas que manifestam a vontade com um único objetivo). Para 

Fredie Didier, o negócio processual ainda pode ser subdividido de 
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acordo com seu objeto, podendo dizer respeito ao próprio bem litigioso 

ou à estrutura do próprio processo.
 344

 

Existe o negócio jurídico típico, sendo aquele que 

possui sua forma e por vezes, seus efeitos previstos em lei; e o negócio 

jurídico atípico, em que sua forma e efeito são estipulados pelas partes, 

observado os limites legais. Neste caso, há ampla incidência do 

princípio do autorregramento da vontade. 

Os artigos 190 e 200 do novo diploma legal são os 

basilares, o norte e a regra para o negócio jurídico, devendo ser 

interpretados conjuntamente, senão vejamos:
345

 

 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que 

admitam autocomposição, é lícito às partes 

plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante 

o processo. 

[...]  

Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos processuais.
346

 

 

Consequentemente, o artigo supramencionado trata de 

cláusula geral que possibilita o surgimento de negócios jurídicos 

processuais atípicos que versem sobre direitos a que se admitem e 

objetivem a redefinição da forma, do procedimento processual, dos 

ônus, poderes, faculdades e direitos, ou seja, “o ajuste de vontade das 

partes poderá modular o procedimento ou posições jurídicas 

                                                 
344DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito 

Processual Civel, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17ª ed. Bahia: Juspodivm, 2015, p. 

377. 
345Ibidem, p. 383. 
346BRASIL. Lei n°13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em 04 

dez. 2015.  



264 

processuais em outras hipóteses, que não apenas aquelas 

taxativamente previstas em lei.”
347

 

Ainda, o caput do artigo 190 do Código de Processo 

Civil de 2015, além de autorizar a realização da convenção antes ou 

após a existência de processo judicial, aponta para os requisitos de 

validade do negócio processual. 

Fredie Didier Jr.
348

 aduz que o negócio jurídico 

processual para ser válido deve possuir agente capaz (I), objeto lícito 

(II) e observar a forma prescrita em lei ou não proibida por esta (III), 

nos termos do artigo 104, 166 e 167 do Código Civil, vejamos então 

cada um destes requisitos respectivamente. 

Quanto à capacidade, trata-se da processual, ou seja, a 

capacidade de estar em juízo em que a pessoa natural adquire com a 

maioridade civil, porém, mesmo havendo a capacidade processual, não 

poderá o sujeito de direito estar em situação de vulnerabilidade, 

porquanto esta é motivo de incapacidade quando constatada. 

Nesta cadência lógica, existirá vulnerabilidade 

processual quando houver desigualdade processual das partes que 

implique substancialmente na atuação processual, ou seja, que venha a 

ferir o princípio da paridade das armas e do devido processo legal, que 

sempre deverá ser analisado pelo juiz.
349

 

No tocante ao objeto, por certo que este é o ponto 

mais controvertido do negócio jurídico processual devido a sua 

abrangência. 

Ao se debruçar sobre a questão, Fredie Didier 

estabelece diretrizes básicas de delimitação do objeto, tais como a 
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interpretação restritiva das disposições (I), versar apenas sobre direitos 

que admitam a autocomposição (II) e sobre objeto lícito (III), observar 

os limites legais (IV) e não versar sobre regras cogentes que tenha o 

cunho de proteger direito indisponíveis (V), contudo poderá estar 

presente em contrato de adesão, desde que não abusivo (VI), e dispor 

sobre a criação de deveres e sanções processuais (VII).
 350

 

A princípio, a forma é livre, podendo ser criada pelas 

partes da melhor maneira a propiciar o objeto almejado, logo, poderá 

ser celebrado negócio jurídico processual oral ou escrito, expresso ou 

tácito, apresentado por documento formado extrajudicialmente ou em 

mesa de audiência etc.
351

 

Ressalta-se que celebrado o negócio jurídico 

processual, em regra, este é irrevogável, gerando efeito imediato, salvo 

quando a lei dispuser sobre a necessidade de homologação pelo juiz ou 

houver cláusula no negócio processual que condicione seus efeitos a 

apreciação do poder judiciário. O distrato, por sua vez, é condicionado 

à decisão homologatória. 

Verifica-se que, a inobservância dos requisitos de 

validade importa em invalidade, que poderá ser decretada de ofício pelo 

juiz, todavia, segundo disposição do Enunciado 16 do Fórum 

Permanente dos Processualistas Civis, deverá haver o aproveitamento 

dos atos caso estes, independentemente da forma, atinjam sua 

finalidade. 

Cabe, portanto, ao juiz, fiscalizar a validade das 

estipulações, de forma que somente poderá recusar o negócio 

processual em casos específicos, devido à incidência do princípio do 

respeito ao autorregramento.  

A anulabilidade, por sua vez, ocorrerá por vício de 

vontade (erro sobre a pessoa e erro sobre o objeto; dolo; coação; medo; 
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incapacidade acidental) e pelos vícios sociais
352

, ficando condicionada 

ao requerimento do interessado.  

Importante frisar que, da decisão que nega a aplicação 

do negócio processual, caberá interposição de Agravo de Instrumento 

pelo interessado, por analogia ao artigo 1.015, inciso II do Código de 

Processo Civil de 2015, pois não há estipulação expressa que estabeleça 

o recurso cabível para tal decisão, não podendo perecer a vontade das 

partes por tal motivo.
353

 

No tocante ao calendário processual, previsto no 

artigo 191 do Código de Processo Civil de 2015, observa-se a 

possibilidade de as partes em conjunto com o juiz estabelecerem prazos 

e datas para os atos do processo, ou seja, criarem um verdadeiro 

calendário processual, que as vincula, devendo qualquer alteração ser 

requerida e justificada. 

Caso não seja apresentada pelas partes a proposta do 

calendário processual, poderá o juiz designar audiência para estipular a 

adoção de calendário, somente para fase de instrução e julgamento, nos 

termos do Enunciado 299.
354

 

Vale ressaltar que, o inadimplemento do negócio 

jurídico poderá implicar em sanções e/ou requerimento de execução do 

ato das partes, conquanto no caso de descumprimento injustificado do 

prazo por parte do juiz, poderão as partes apresentar representação 

perante o corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça, 

conforme entendimento do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis.
355
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5. O negócio processual como paradigma do princípio da 

efetividade 

O processo, conforme abordado, é muito mais que 

uma técnica processual. É o instrumento estatal pelo qual se objetiva 

resolver os conflitos dos membros da sociedade, devolvendo a paz 

social e conferindo efetividade aos valores humanos e sociais buscando 

atingir o bem comum. 

Não menos importante é o efeito que o processo 

poderá gerar no caso concreto, na vida dos membros da sociedade, 

possuindo, portanto, um viés social, apto a impactar no âmago das 

pessoas que dele se valem. 

Para tanto, o processo deve ser efetivo, de modo que 

o princípio da efetividade visa que o instrumento processual possua 

meios aptos, capazes de garantir o escopo do processo, que para isso se 

vale de outros princípios a fim de obter um instrumento eficaz. 

Nesta toada, tem-se que o negócio processual do 

Código de Processo Civil de 2015 confere valor, força e concretiza 

diversos princípios constitucionais, como o princípio do 

autorregramento da vontade, ao passo que a manifestação da vontade é 

a essência do negocio jurídico.  

Neste ínterim, ainda, tem-se que o negócio 

processual, em regra, por ser bilateral ou plurilateral, resultando no 

diálogo entre todos os envolvidos na relação, ensejando assim, a 

aplicação do princípio da cooperação. 

Observa-se que da aplicação dos princípios 

supramencionados ao negócio jurídico, gera-se a imposição a todos os 

envolvidos da observância da boa-fé objetiva, tanto na formulação do 

negócio processual, como em todos os demais atos a serem praticados. 

Ainda, observa-se que a essência do negócio jurídico 

é adaptar/flexibilizar a relação processual ao caso concreto, eliminando 

atos processuais desnecessários para a resolução do conflito em 

especifico, culminando em um instrumento mais célere, respeitando, 

por consequência, o princípio constitucional da razoável duração do 

processo, o que por consequência resultará de maneira satisfatória. 



268 

Neste diapasão, ressaltam-se os dizeres de Leonardo 

Carneiro da Cunha, para quem: 

 

É preciso, enfim, haver uma adequação do processo às 

particularidades do caso concreto. Para que a tutela 

jurisdicional seja efetiva, concretizada pela exigência de 

um devido processo legal, é preciso que haja 

adequação.
356

 

 

Com efeito, o escopo do processo é justamente servir 

de meio, de instrumento para o alcance dos objetivos a que lhe foram 

impostos, de maneira que se o processo é meio, este deve ser moldável, 

adaptável, para que alcance o seu fim. 

O negócio jurídico processual em conformidade com 

o Código de Processo Civil 2015 busca suprir a necessidade de 

efetivação do processo ao aproximar à técnica as necessidades da 

realidade e conferir valor a vontade das partes, haja vista serem estas 

que sofrerão positiva ou negativamente a incidência da decisão. 

Devido ao aspecto de cooperação presente não só no 

negócio jurídico, mas no novo Código, somado ao respeito à vontade 

das partes, tem-se que a convenção para adequar o procedimento acaba 

por ser de certo modo, um acordo de vontade, ou seja, uma pequena 

autocomposição das partes. 

Entende-se que mesmo com o indeferimento da tutela 

para uma das partes, a tendência desta não ter a sensação de injustiça é 

considerável, pois o procedimento processual foi moldado com sua 

interferência. De outro lado, com o deferimento da tutela há maior 

chance desta atingir a satisfação integral, justamente por estar em 

consonância com a vontade das partes, além do procedimento ser 

conforme as necessidades do caso concreto.  

Por tudo isso, muito embora, não se tenha garantia 

alguma de que o negócio jurídico será bem manejado pelos operadores 

do direito a fim de que realize tudo o que vem a propor, de fato é um 
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instrumento inovador, repleto da pretensão de se efetivar princípios 

constitucionais processuais, valores constitucionais e, principalmente, 

ser um meio de propiciar o tão esperado instrumento processual efetivo. 

 

Conclusão 

 

Ciente que desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 estamos inseridos num Estado Social de Direito, o qual 

visa propiciar a plena realização dos valores humanos e sociais, o bem 

comum exige que o instrumento processual se mostre capaz de resolver 

os conflitos por meio da entrega de uma decisão justa e satisfativa. 

O Código de Processo Civil de 2015 vem com o 

objetivo de possibilitar um instrumento processual efetivo e de acordo 

com os valores constitucionais, prevendo nos artigos 199 e 200, o 

negócio jurídico processual como um meio de concretizar o principio 

da efetividade.  

Diante de todo o abordado, tem-se que o negócio 

jurídico processual possui todo o aparato teórico necessário para 

conferir um forte conceito de que poderá de fato atingir seu objetivo, 

contribuindo para a efetividade do instrumento.  

Chega-se a tal afirmativa, principalmente devido à 

possibilidade de se adaptar o procedimento às necessidades do caso 

concreto, eliminando atos em que nada auxiliariam no resultado, bem 

como valorizando aqueles que de fato sejam necessários, podendo 

inclusive, aplicá-los com maior perfeição técnica. 

Ademais, a cooperação, bem como o respeito à 

vontade das partes, são fatores primordiais para a realização da 

efetividade do instrumento, vez que desde o início as partes têm que 

buscar, em conjunto na maior parte das vezes, a composição do negócio 

processual, repercutindo cada modificação em pequenos acordos de 

vontade. 

Noutro lado, o deferimento da tutela terá maior 

oportunidade em ser integralmente satisfativa, exatamente por se 

adequar ao caso concreto e por estar em consonância com a vontade das 
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partes e com os valores constitucionais, uma vez que o negócio 

processual é permeado por princípios processuais constitucionais. 

Frisa-se, porém, que o negócio processual não é um 

milagre que vem pronto para solucionar todos os problemas não só do 

instrumento processual como do Poder Judiciário. 

Como qualquer outro meio processual ele terá seu 

resultado dependente de seu manejo correto, incluindo não só os 

advogados, mas também os juízes, como gestores do processo, 

enfatizando que qualquer meio poderá perder seu fim se aplicado de 

modo ruim. 

A verdade, contudo, é que a realidade processual e do 

Poder Judiciário não é boa, e em nada repercute os ideais de um Estado 

Democrático e Social. Por este motivo, afirma-se que o negócio 

processual é uma mudança salutar, sendo mais um contributo válido do 

Código de Processo de Civil 2015 para se chegar a tão almejada 

efetividade processual. 
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Resumo: Levando em consideração a relação da 

Administração Pública e os administrados, o presente 

artigo tem por finalidade demonstrar a importância da 

ressignificação do interesse público para a Fazenda 

Pública, por meio dos conflitos que surgem com a 

sociedade.  

Palavras chave: Ressignificação – Interesse Público 

– Fazenda Pública – Conflitos - Sociedade 

Sumário: Introdução – 1. Os princípios básicos da 

Administração Pública – 2. O princípio da supremacia 

do interesse público – 3. A importância da definição 

de interesse público perante a Fazenda Pública – 4. A 

ressignificação do interesse público – Conclusão – 

Referências. 

Introdução 

 

A supremacia do interesse público é um dos temas 

mais discutidos na doutrina administrativa e na jurisprudência pátria, 

eis que com o passar dos anos, surge à necessidade e a procura de um 

novo conceito que atenda as novas necessidades do estado democrático 

de direito. 

Dessa forma, é preciso trazer uma análise crítica dos 

conceitos clássicos do princípio, para que assim, se possa buscar uma 

ressignificação que atenda a finalidade da coisa pública. 

A supremacia do interesse público é o motivo da 

desigualdade jurídica entre a Administração Pública e administrados, 
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devendo o fim a ser alcançado com determinados atos estar em 

harmonia com a vontade do povo. 

Além disso, o referido princípio é de vital 

importância para a Fazenda Pública, pois é a partir de suas premissas 

que se buscará seguir a finalidade da lei de consecução do bem comum. 

Por isso, chegar a um consenso sobre sua 

reconfiguração, é uma tarefa árdua dos grandes doutrinadores, eis que 

no presente momento, com o advento do Novo Código de Processo 

Civil, questiona-se muito sobre a efetividade das demandas. 

Resta claro, que com a ressignificação do interesse 

público, poderá ser levado as demandas envolvendo a Fazenda Pública, 

um julgamento eficaz seguindo estritamente o interesse coletivo. 

 

1. Os princípios básicos da Administração Pública 

 

Os princípios são indispensáveis para fundamentação 

da norma jurídica, sendo como pilares, que apesar de não estarem 

definidos em qualquer diploma, condicionam e norteiam a percepção 

do ordenamento jurídico.  

De acordo com Miguel Reale
358

, conceituam-se os 

princípios como enunciações normativas de valor genérico, que 

condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a 

aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. 

São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais 

admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 

também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, 

como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis. 

Sendo assim, é possível concluir que os princípios 

conduzem a elaboração da norma, ou seja, possuem a incumbência de 

instruir o legislador na criação das leis.  

                                                 
358 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p 37. 
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ftn1.Acesso em 08 nov. 2016. 
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Para José Cretella Júnior
359

, os princípios são como 

proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as 

estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces 

da ciência. 

Obviamente, como todos os ramos do direito, o 

Direito Administrativo está cercado de princípios norteadores, alguns 

deles próprios de outros ramos do direito, sempre desempenhando 

importante papel, fazendo com que a Administração e o Judiciário 

assentem o indispensável equilíbrio entre os direitos dos administrados 

e as prerrogativas da administração. 

Para Hely Lopes Meirelles
360

, os princípios básicos da 

administração pública estão consubstanciados em doze regras de 

observância permanente e obrigatória para o bom administrador e na 

interpretação do Direito Administrativo: legalidade, moralidade, 

impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, 

proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

motivação e supremacia do interesse público. 

Por meio desses padrões é que haverá uma base para 

conduzir todos os atos e atividades administrativas de todo aquele que 

desempenha o poder público. Sendo assim, negar-lhes a devida 

aplicação desvirtuaria a Administração Pública e os negócios públicos 

por ela firmados, infringindo na boa guarda dos interesses sociais. 

Nesta toada, ao violar um princípio comete-se um ato 

mais gravoso do que violar uma regra específica, pois a ofensa não é 

específica ao mandamento obrigatório, atingindo a todo um sistema. 

A Administração Pública está condicionada aos 

princípios de Direito Administrativo e, especialmente, aos princípios 

instituídos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, como: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Em síntese, conceituam-se os referidos princípios da 

seguinte forma: a legalidade, como o princípio que permite o 

administrador realizar somente o que está na lei; a impessoalidade, 

                                                 
359 CRETELLA, Júnior, José. Revista de Informação Legislativa, v. 97:7 
360 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2010, p 88. 
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exigindo ao administrador que sua atuação seja voltada ao atendimento 

impessoal a todos administrados, ainda que haja interesse de 

determinadas pessoas, não deve a Administração Pública ter sua 

atuação vinculada ao agente público; moralidade, sendo imprescindível 

que todo e qualquer ato da Administração Pública respeite à lei, à moral 

e à equidade, ou seja, ao múnus da boa e honesta administração; 

publicidade, a leva a obrigatoriedade de divulgação e guarnecimento de 

informações de todo e qualquer ato praticado pela Administração 

Pública e eficiência, o qual impõe ao administrador a necessidade de 

adotar determinados critérios técnicos e profissionais objetivando 

sempre o melhor resultado, repugnando a atuação amadora da 

Administração Pública. 

Além dos princípios supramencionados, existem 

outros que resultam paralelamente ou não destes, como, por exemplo, o 

princípio da supremacia do interesse público, o qual norteia e 

condiciona a atuação da Administração Pública e seus agentes. 

No entanto, ao surgimento de conflitos sociais, inicia-

se o debate entre interesse público e o interesse privado, de forma que, 

ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público, isto é, 

aquele que atende um maior número de pessoas. 

Esta reflexão é feita por grande parte dos 

doutrinadores, contudo, é necessário ir além, buscando o devido 

conceito do princípio da supremacia do interesse público, bem como a 

sua necessária ressignificação com a evolução da sociedade ou a sua 

aplicação ao caso concreto, sendo que muitas vezes na prática, o 

interesse público não é o mesmo que o interesse da sociedade. 

 

2. O princípio da supremacia do interesse público 

 

A Administração Pública deve sempre pautar suas 

condutas em prol do interesse da sociedade, devendo considerar que o 

administrador não possui livre disposição dos bens que administra, pois 

o titular dos bens é a própria sociedade. A administração não tem 

legitimidade para se desfazer de coisa pública, bem como possui a 
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obrigação de manter a guarda e conservação do bem. Nessa ordem de 

ideias, resta claro que a disponibilidade dos interesses públicos só pode 

ser feita pelo legislador. 

Para Hely Lopes Meirelles
361

, o princípio do interesse 

público está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia do 

interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina-

a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do 

interesse geral. Em razão dessa inerência, deve ser observado mesmo 

quando as atividades ou serviços públicos forem delegados aos 

particulares. 

Sendo assim, deve a Administração Pública primar 

por atingir determinado fim em consonância ao interesse geral, vez que 

o ente público não possui vontade própria, sendo sempre regido pela 

vontade da sociedade. 

Ainda sobre o referido princípio, Hely Lopes 

Meirelles diz que dele decorre o princípio da indisponibilidade do 

interesse público, segundo o qual a Administração pública não pode 

dispor desse interesse geral, nem renunciar a poderes que a lei lhe deu 

para tal tutela, mesmo porque ela não é titular do interesse público, cujo 

titular é o Estado que, por isso, mediante lei poderá autorizar a 

disponibilidade ou a renúncia.
362

 

Nessa perspectiva, chega-se à conclusão de que o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é 

princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade, condicionando 

a sua própria existência. 

A supremacia do interesse público é o motivo da 

desigualdade jurídica entre a Administração Pública e administrados, 

devendo o fim a ser alcançado com determinados atos estar em 

harmonia com a vontade do povo. 

Segundo Diógenes Gasparini, no princípio da 

indisponibilidade do interesse público, não se acham os bens, direitos, 

interesses e serviços públicos à livre disposição dos órgãos públicos, a 
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362 Idem. 



278 

quem apenas cabe curá-los, ou do agente público, mero gestor da coisa 

pública. Aqueles e este não são senhores ou seus donos, cabendo-lhes 

por isso tão só o dever de guardá-los e aprimorá-los para a finalidade a 

que estão vinculados. O detentor dessa disponibilidade é o Estado. Por 

essa razão, há necessidade de lei para alienar bens, para outorgar 

concessão de serviço público, para transigir, para renunciar, para 

confessar, para revelar a prescrição e para tantas outras atividades a 

cargos dos órgãos e agentes da Administração Pública.
 363

 

A conceituação do princípio da indisponibilidade do 

interesse público é tema de inúmeras divergências entre os 

doutrinadores, caracterizando, destarte, um conceito indeterminado. O 

conceito varia, pois há aqueles que o caracterizam como um interesse 

contraposto ao interesse individual, e outros entendem que é a 

somatória de interesses individuais. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, ao se pensar 

em interesse público, pensa-se, habitualmente, em uma categoria 

contraposta à de interesse privado, individual, isto é, ao interesse 

pessoal de cada um. Acerta-se em dizer que se constitui no interesse do 

todo, ou seja, do próprio conjunto social, assim como se acerta também 

em sublinhar que não se confunde com a somatória dos interesses 

individuais, peculiares de cada qual. Dizer isto, entretanto, é dizer 

muito pouco para compreender verdadeiramente o que é interesse 

público.
 364

 

Além disso, Celso Antônio Bandeira de Mello, 

sustenta que o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, 

nada mais é que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, 

dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade 

(entificada juridicamente no Estado), nisto se abrigando também o 

depósito intertemporal destes mesmos interesses, vale dizer, já agora, 

                                                 
363 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 11º edição. Editora Saraiva. São Paulo, 
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revista_caderno=4. Acesso em 20 nov. 2016. 
364 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19º edição. Editora 

Malheiros. São Paulo, 2005, pag. 59. 
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encarados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a 

sucessividade das gerações de seus nacionais.
 365

 

Por fim, conceitua que o interesse público deve ser 

abordado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os 

indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 

membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem.
366

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao tratar de interesse 

público, dispõe que as normas de direito público, embora protejam 

reflexamente o interesse individual, tem o objetivo primordial de 

atender ao interesse público, ao bem estar coletivo. Além disso, pode-se 

dizer que o direito público somente começou a se desenvolver quando, 

depois de superados o primado do Direito Civil (que durou muitos 

séculos) e o individualismo que tomou conta dos vários setores da 

ciência, inclusive a do Direito, se substituiu a ideia do homem com fim 

único do direito (própria do individualismo) pelo princípio que hoje 

serve de fundamento para todo o direito público e que vincula a 

Administração em todas as suas decisões: o de que os interesses 

públicos tem supremacia sobre os individuais.
 367

 

Além disso, assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

que em fins do século XIX, começaram a surgir reações contra o 

individualismo jurídico, como decorrência das profundas 

transformações ocorridas nas ordens econômica, social e política, 

provocadas pelos próprios resultados funestos daquele individualismo 

exacerbado. O Direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos 

direitos do indivíduo e passou a ser visto como meio para consecução 

da justiça social, do bem comum, do bem estar coletivo.
 368

 

Nesse contexto, nota-se a variedade de conceitos 

entre os doutrinadores, restando claro o pensamento de que o particular 

busca a satisfação do seu interesse individual, enquanto a sociedade 

                                                 
365 ibidem, pag. 60. 
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367 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas. São 
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busca a satisfação de todos esses interesses inseridos no mesmo 

contexto. 

A Administração Pública é quem tem o dever de 

buscar satisfazer os interesses da sociedade, devendo este ser o objetivo 

principal a ser seguido, pois, em caso contrário, não seria interesse 

público, caracterizando desvio de finalidade pública. 

A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, traz em seu artigo 2º, ―caput‖, o princípio do interesse público:  

 

Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 

Portanto, nota-se que o princípio do interesse público 

constitui a base das atividades realizadas pelo Estado, sendo 

fundamental e essencial para todos os ramos do Direito Público, 

possuindo a Administração Pública a obrigação de perseguir a 

realização do interesse público, representando um princípio basilar de 

uma sociedade democrática. 

Assim, é extremamente relevante que a definição de 

interesse público para a Fazenda Pública, esteja de acordo com o 

interesse da coletividade, não podendo confundir a vontade do 

administrador com a vontade da sociedade. 

 

3. A importância da definição de interesse público perante a 

Fazenda Pública 

 

Desde Aristóteles se tem a ideia de que o todo vem 

antes das partes, no que leva a prioridade de manter interesse coletivo 

em condição de prioridade ao interesse individual, sendo inúmeras 

vezes necessária a redutibilidade da vontade do particular em relação à 

vontade da Administração Pública. 
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Resta claro que, desse modo, surge à supremacia do 

interesse público, mesmo não havendo preceito constitucional prevendo 

tal princípio basilar, sua ideologia decorre de preceitos universais, nos 

quais o interesse geral deve prevalecer sobre o interesse singular.  

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, cada vez se 

consolida o entendimento segundo o qual o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o particular não deve ser fixado ou considerado 

aprioristicamente, cabendo analisá-lo em cada caso concreto.
 369

 

Dessa forma, surge a reflexão e preocupação de levar 

a definição de interesse público mais próximo da dignidade da pessoa 

humana, sendo este preceito fundamental e expressamente previsto em 

nosso ordenamento jurídico, no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal. 

Para Raquel Cavalcanti Ramos Machado, somente é 

possível referir-se à supremacia do interesse público sobre o particular 

quando se tratar de conflito entre interesse público primário e interesse 

particular não protegido por norma de direito fundamental. E, ainda 

nesse caso, a Administração terá de agir proporcionalmente, ou seja, 

sempre visando ao atendimento do interesse público primário, 

restringindo o interesse particular do cidadão somente na medida do 

estritamente necessário.
 370

 

Nesse sentido, haverá a possibilidade do interesse 

particular prevalecer sobre o interesse público, como por exemplo, nos 

casos em que o Estado nega a concessão de determinado remédio 

essencial à saúde de um particular, e este, busca por meio de medidas 

judicias a proteção de seu direito fundamental. 

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, deve-se ir 

além, eis que o interesse "social" e o "geral" estão relacionados com a 

"coletividade" ou com a "sociedade civil': enquanto o interesse 

"público" mantém ligação com o Estado. Ao Estado cabe não somente 
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Forense. São Paulo, 2016, pag. 30. 
370 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos Machado – Interesse público e direitos do 
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a ordenação normativa do "interesse público‖, mas também, a soberana 

indicação do seu conteúdo. 
371

 

O interesse público constitui interesse de que todos 

compartilham. A finalidade dos atos administrativos deve vir informada 

pelo interesse público. A expressão interesse público evoca, 

imediatamente, a figura do Estado e, mediatamente, aqueles interesses 

que o Estado "escolheu" como os mais relevantes, expressados em 

normas jurídicas, por consultarem aos valores prevalecentes na 

sociedade. Há uma aproximação terminológica entre interesse público e 

interesse geral. 

 O interesse público não é a soma de interesses 

particulares, sendo certo que a Administração é competente para definir 

o interesse público naquilo que não constitui domínio reservado ao 

legislador. O interesse público invoca a presença do Estado-

administrador ou do Estado-legislador, devendo estar presente tanto no 

momento da elaboração da lei como no de sua execução pelo 

administrador público. O interesse público "inspira o legislador e 

vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação." 

Logo, o interesse público não significa que o interesse 

da Administração Pública deve prevalecer sobre o interesse dos 

administrados, mas sim, que o interesse público, dentro do limite de seu 

conceito, deve prevalecer em determinadas situações fáticas sobre 

vontades apartadas. 

Por isso, não se deve seguir a terminologia de 

supremacia do interesse público sobre o particular, devendo ser 

considerado apenas a supremacia do interesse público, eis que este 

pode ser o interesse de um particular ou de apenas alguns particulares. 

Nesse sentido, vemos a importância da Fazenda 

Pública como ente que favorece e leva o interesse público a seguir a 

finalidade da lei de consecução do bem comum. 

Ademais, não se deve confundir a Fazenda Pública 

como titular do interesse público, sendo na verdade o ente destinado a 

                                                 
371 ibidem, pag. 31. 



283 

protegê-lo. Pois, a Fazenda Pública possui a difícil incumbência de bem 

administrar a coisa pública. 

Ante o exposto, a Fazenda Pública deve compreender 

exemplarmente o significado da supremacia do interesse público, não 

se podendo confundir com a vontade da Administração. Caso contrário, 

o prejuízo não será a apenas um particular, mas a todos administrados, 

eis que deixando de proteger e conservar o interesse público se 

prejudica a coisa pública. 

 

4. A ressignificação do interesse público 

 

O conceito histórico do princípio da supremacia do 

interesse público remonta a ideia de o interesse público é o interesse 

privado comum e uniforme de toda a população. 

No entanto, tal conceito vem sofrendo modificações 

ao longo dos anos, eis que o interesse público não pode ser apenas o 

interesse da maioria, devendo levar em consideração a garantia dos 

interesses da minoria. 

Sendo assim, se chega à conclusão de que não há 

apenas um único interesse público, uma vez que em uma ordem 

democrática de direito existe uma pluralidade e contrariedade de 

interesses entre os integrantes de uma sociedade, o que leva a 

fragmentação do interesse público. 

Segundo Marçal Justen Filho, para de fato 

reconfigurar o interesse público, é necessário reconhecer que não existe 

apenas um único interesse público. Existem diversos interesses 

públicos, interesses públicos no plural, inclusive em conflito entre si, 

reafirmando uma sociedade plural contemporânea. 
372

 

Consequentemente, só seria possível ressignificar o 

interesse público com a admissão de que o núcleo do direito 
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administrativo não reside no interesse público, mas sim, nos direitos 

fundamentais.  

Assim, para Marçal Justen Filho, deve-se substituir a 

utilização de interesse público por interesses coletivos, esses interesses 

podem ser de titularidade individual, coletiva ou difusa. Para ele é 

preferível optar pela expressão ―interesses coletivos‖ do que ―interesse 

público‖.
 373

 

Então, os atos da Administração Pública sempre se 

subordinarão à supremacia e indisponibilidade dos direitos 

fundamentais, podendo considerar ilegítimos e ilegais atos praticados 

de forma contrária. 

O conceito de interesse público deve seguir os 

direitos fundamentais, não podendo gerar opressões de minorias, mas 

também não pode considerar apenas o interesse do particular, cabendo 

a Fazenda Pública tutelar a sua devida aplicação no caso concreto. 

A reconfiguração do significado de interesse público 

é de vital importância para a Fazenda Pública e para os administrados 

que pleiteiam seus direitos, pois, com a conceituação seguindo os 

direitos fundamentais, há maiores possibilidades de ser proporcionada a 

efetiva supremacia. 

 

 

Conclusão 

 

Assim, chega-se à conclusão de que o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio 

geral de Direito inerente a qualquer sociedade, condicionando a sua 

própria existência. 

A conceituação de interesse público é de vital 

importância para as demandas envolvendo Fazenda Pública, pois é 
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desse modo  que se possibilitará dar mais efetividade ao processo, 

levando à um julgamento justo para as partes. 

Os direitos fundamentais devem servir como o 

principal alicerce do interesse público, sendo também a base para a sua 

ressignificação e aplicação ao caso concreto. 

Somente assim, a Fazenda Pública atingirá o seu 

principal objetivo, que é administrar exemplarmente a coisa pública. 
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Resumo: Com o crescimento populacional e o 

desenvolvimento da sociedade, a demanda judiciária é 

cada vez maior. Para enfrentar esta situação, o 

CPC/15 trouxe ao processo novos instrumentos, tal 

qual o julgamento parcial antecipado do mérito (art. 

356), que acima da formalidade, visa a celeridade, a 

efetividade e a economia processual na satisfação do 

mérito. 

Palavras-chave: Processo Civil - Celeridade e 

Efetividade - Julgamento Parcial Antecipado. 

Sumário: Introdução – Uma análise do tempo no 

processo – 1. Da busca pela celeridade e efetividade 

jurídica: O Julgamento Parcial Antecipado do Mérito 

– 2. A busca pela celeridade processual – 3. A busca 

pela efetividade jurídica – 4. Conclusão – 

Referências. 

 

Introdução – Uma análise do tempo no processo 

 

A busca pela celeridade processual é uma das 

principais premissas dentro do nosso atual sistema processual 

brasileiro. A procura pelo processo com duração razoável vem tecendo 
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parte dos princípios basilares que constituem o nosso ordenamento 

jurídico. 

Conforme Cruz e Tucci, ―tempo e processo 

constituem duas vertentes que estão em constante confronto. Em muitas 

ocasiões, o tempo age em prol da verdade e da justiça. Na maioria das 

vezes, contudo, o fator temporal conspira contra o processo‖.
 375

 

Oportuno salientar que, as benesses da celeridade 

processual em nada acentuariam, caso não fossem acompanhadas pela 

eficácia jurídica, tendo em vista que nosso modelo de sociedade atual 

demanda uma maior efetividade do judiciário, causada pela grande 

demanda de litígios que são colocados sob a tutela jurisdicional. 

O tempo de duração do processo, ainda que seja 

essencial para a análise da lide, faz com que a demora em demasia, por 

vezes, desestimule a sociedade a confiar ao Poder Judiciário seus 

conflitos, tendo em vista a demora na entrega do bem da vida. 

Conforme Carnelutti:  

 

O tempo é inimigo do processo, contra o qual o juiz 

deve travar uma guerra sem trégua, mas o tempo é 

também algo inato ao processo, a ponto de um não 

sobreviver sem o outro. Daí, a preocupação dos 

operadores do direito em abreviá-lo, através da 

eliminação de formalismos inúteis, de demoras 

injustificáveis, e de protelações maliciosas (...).
376

 

 

Para tanto, se faz necessária à evolução dos 

dispositivos jurídicos e instrumentos processuais para que acompanhem 

o desenvolvimento da sociedade e os litígios que venham a surgir. 

Até porque, não há que se falar em consolidação das 

leis e do Poder Judiciário. Com o passar do tempo à sociedade passa a 

requerer do Poder Judiciária a análise de determinadas demandas 
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desconhecidas, fazendo com que a cada mudança social, o nosso 

ordenamento jurídico seja adequado às necessidades da sociedade. 

Nas palavras de Amorim e Angeluci, o direito 

processual não foi criado da forma como o vemos hoje. O processo, 

hoje posto da forma como nos deparamos, é fruto de intensas e 

substanciais mudanças ocorridas durante o tempo. Ora, se o direito 

emana da sociedade e o processo é o instrumento de aplicabilidade do 

direito, é justo e razoável que mude a cada evolução social, buscando 

atender seus anseios.
 377

 

Com efeito, a partir do momento que o Estado tomou 

para si a competência de intermediar conflitos de terceiros, não pode 

deixar de apreciar nenhuma lesão ou ameaça ao direito de qualquer 

cidadão, ainda que este seja desconhecido na esfera jurisdicional, sendo 

este um direito protegido constitucionalmente pela nossa Carta Magna, 

no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV: 

 

XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. 

 

Contudo, segundo Cruz e Tucci, indiscutível é que o 

processo judicial, até mesmo por uma exigência lógica, reclama 

cadência ordenada para atingir seus vários objetivos, sendo que, o 

contratempo inicia-se quando as próprias formalidades, ainda que 

necessárias, refletem em um processo moroso.
 378

 

Para Coelho, são necessárias três etapas para 

encontrar a efetiva celeridade processual: 
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A prestação jurisdicional célere e efetiva depende do 

tripé de fatores, de que a nova norma processual é 

apenas um aspecto. Os outros dois são a ampliação da 

estrutura organizacional do Judiciário, que deve se 

guiar pelo planejamento, moralidade, transparência e 

eficiência; e a mudança cultural ou de valores, com a 

consciência de que a Justiça desacreditada e 

ineficiente não é boa para ninguém, ruim para a 

sociedade, péssima para as partes e seus procuradores.
 

379
 

 

Ainda, acerca dos obstáculos que o Poder Judiciário 

enfrenta Dinamarco, Cintra e Grinover advertem: 

 

O primeiro refere-se a admissão no processo com a 

eliminação das desigualdades que desestimulam as 

pessoas a litigar; o segundo ao modo do processo, no 

qual devem ser observados o devido processo legal, a 

brevidade processual e a participação efetiva do juiz 

no processo; e o terceiro, refere-se a utilidade e justiça 

das decisões. 
380

 

 

Para tanto, foi proposto o novo Código de Processo 

Civil, com a retirada de alguns institutos e a criação de outros, visa um 

processo mais célere, eficaz, descomplicado e seguro para a entrega do 

mérito processual. 

Nas palavras do Ministro Luiz Fux na apresentação 

do Anteprojeto 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 
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justiça denegada‖ e com esse estigma 

arrastou-se o Poder Judiciário, conduzindo o 

seu desprestígio a índices alarmantes de 

insatisfação aos olhos do povo.
381

 

 

E com o CPC/2015, somos colocados diante de novos 

instrumentos que são auxiliares da celeridade processual, visando à 

entrega do mérito com rapidez e efetividade para aqueles que confiam 

suas demandas à apreciação do Poder Judiciário. 

 

1. Da busca pela celeridade e efetividade jurídica: O Julgamento 

Parcial Antecipado do Mérito 

 

Em busca dos referidos princípios, o CPC/2015, em 

seu art. 356, trouxe um instituto que, primordialmente, foi criado para 

alcançar as referidas premissas, localizado no capítulo X ―do 

Julgamento conforme o estado do processo‖. 

Trata-se do julgamento parcial antecipado do mérito: 

 

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito 

quando um ou mais dos pedidos formulados ou 

parcela deles: 

I - mostrar-se incontroverso; 

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos 

termos do art. 355. 

 

Esse instituto é uma via oferecida ao Juiz para que ele 

possa julgar o mérito do processo (de forma definitiva) ainda na fase de 

saneamento. Ou seja, com essa possibilidade o julgador poderá entregar 
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ao Autor da ação, aquele ou aqueles pedidos, que forem incontroversos 

após a defesa do Réu, ou estiverem em condições de julgamento 

imediato. 

Sendo assim, com este instituto passa a existir a 

possibilidade do Juiz sentenciar de forma parcial, julgando parte dos 

pedidos de forma definitiva, podendo decidir sobre aqueles pedidos 

muito antes do esperado, tendo em vista a dispensa de certas 

formalidades referentes ao deslinde processual. 

Conforme Pereira Lima
382

: 

 

(...) Verifica-se que o Código autoriza que, no curso 

do processo, o Juiz resolva, em definitivo, parte dos 

pedidos, por meio de sentença que colocará fim à 

parte cognitiva relacionada àqueles pedidos 

específicos, prosseguindo o processo com a instrução 

relativa àqueles pedidos que não estiverem prontos 

para julgamento. O novo CPC disciplinou, portanto, a 

figura da sentença parcial que nada mais é do que a 

decisão que julgará definitivamente o mérito de uma 

parcela dos pedidos formulados. Essa sentença parcial 

poderá ser impugnada por meio de agravo de 

instrumento, nos termos do parágrafo 5o do artigo 356 

e, de outro lado, a parte poderá liquidar ou promover 

o cumprimento da decisão em autos suplementares 

(parágrafo 4o do mesmo artigo). A decisão de mérito 

do artigo 356 poderá, ainda, ser desafiada por ação 

rescisória, tal como qualquer sentença, nos termos do 

artigo 966 do novo Código. 

 

Nessa cadência lógica, não há demora excessiva na 

entrega do pleito do Demandante, pois ou este é incontroverso nos 

autos (pela ausência de manifestação do Demandado, reconhecimento 

do pedido e etc.), ou já está comprovado o direito, sendo desnecessária 

a fase probatória.  
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Ainda, existindo pleitos que requerem uma análise 

extensa e aprofundada (seja com perícia, prova oral e as demais provas 

aceitas pelo ordenamento jurídico), o Juízo poderá de ofício, ou a 

requerimento da parte, desde já, julgar o mérito do pedido 

incontroverso ou comprovado. 

Nesse sentido, Marinoni registra que:  

 

Incontroverso é aquilo sobre o qual não há discussão 

entre as partes. A incontrovérsia pode defluir do não 

desempenho do ônus de impugnação específica das 

alegações fáticas do autor (art. 341), de transação 

parcial, de reconhecimento jurídico do pedido parcial, 

de admissão em audiência de alegações de fato 

incontroversas e, em geral, da existência no processo 

de alegações de fato que não dependem de prova (art. 

374).
383

 

 

Outrossim, conforme Zavascki:  

 

Por outro lado, a ―controvérsia‖ que impede a 

antecipação não é, apenas, a que diz respeito a 

questões de mérito. Mesmo em face de pedido que, 

em si mesmo, é incontroverso e verossímil, a 

antecipação pressupõe ausência de empecilhos de 

ordem processual para o seu atendimento. Assim, se 

for alegada incompetência, ou litispendência, ou coisa 

julgada, ou falta de qualquer pressuposto processual 

ou condição da ação, enfim, se for alegada qualquer 

exceção ou defesa concernente à ação ou ao processo 

(arts. 301 e 304), estará configurado um pressuposto 

negativo para o deferimento da medida antecipatória, 

ainda que a respeito do pedido, em si, não tenha 

havido contestação alguma.
384
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Ademais, diferente da tutela antecipada, o instituto do 

julgamento parcial antecipado do mérito tem caráter definitivo, pois o 

que for julgado por este instituto é recorrível por Agravo de 

Instrumento e, em negativo, resta preclusa a discussão da matéria. 

 

2. A busca pela celeridade processual 

 

A celeridade processual, que atualmente é garantia 

fundamental protegida pelo art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal é 

um prisma essencial para o processo, tendo em vista a grande busca do 

Poder Judiciário pela sociedade. 

Antes de mesmo de ser garantia fundamental, além de 

principio basilar do processo, a celeridade processual fazia parte do 

nosso ordenamento pátrio pelos pactos internacionais pelos quais o 

Brasil é signatário, como o Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Americana dos Direitos Humanos – 1969): ―toda pessoa 

terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente (...)‖.
385

 

Apesar disso, é indubitável que a celeridade 

processual não pode ser premissa maior do que os demais princípios 

constitucionais e processuais, tais como o contraditório e a ampla 

defesa. O processo, para ser eficaz, ainda precisa de um tempo mínimo 

e razoável para o convencimento do Juiz. 

Destarte, o julgamento parcial antecipado preza pela 

manifestação do Requerido, tendo em vista que a utilização se viabiliza 

a partir do momento em que existe a ausência de impugnação, a 

confissão por parte do demandado ou a desnecessidade de fase 

probatória. 

Conforme Ludwig:  
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O prazo razoável seria aquele que permitisse às partes 

o exercício de todos os seus direitos e faculdades 

processuais no menor tempo possível. É claro que 

devem ser observados alguns critérios para que se 

faça esse juízo. Nesse passo, o princípio da 

proporcionalidade é um instrumento valiosíssimo para 

o controle dos atos estatais. Acrescentando-se os 

subprincípios da adequação e da necessidade.
386

 

 

Noutro prisma, de acordo com Gajardoni,  

 

―Celeridade não pode ser confundida com 

precipitação. Segurança não pode ser confundida com 

eternização‖. Sendo assim, este instituto preza pelo 

equilíbrio entre a celeridade processual e a segurança 

jurídica, oferecendo o tempo necessário para oferta do 

contraditório e da ampla defesa, e colocando a 

disposição do Julgador a via do julgamento parcial 

antecipado.‖
 387

 

 

Dessa forma, é clara a intenção do legislador ao criar 

o referido instituto no novo Código, a fim de suprir a carência temporal 

dos processos atualmente. Este instrumento caracteriza a satisfação 

com a entrega eficaz do mérito e a eficiência do Poder Judiciário no 

bom desempenho de suas funções. 

A satisfação, ainda que parcial, faz toda a diferença 

para que a celeridade processual possa alcançar sua finalidade, 

entregando o mérito em tempo considerável para que não se perca, 

deteriore ou não satisfaça aquele que tem o direito. 

No mesmo sentido, a satisfação daquele que receberá 

o bem da vida complementa-se com a possibilidade de executar o 

pedido incontroverso de forma provisória quando não agravada a 
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decisão ou, quando não deferido o efeito suspensivo, ou, também, 

executar o pleito de forma definitiva com o transito em julgado da 

decisão – antes mesmo da sentença que colocará fim ao processo em 

primeira instância. 

Como afirma Talamini:  

 

Se não for atribuído efeito suspensivo ao agravo 

contra tal decisão (arts. 995 e 1.019 do CPC/15), ela 

poderá ser desde logo executada provisoriamente – se 

for o caso, procedendo-se antes à liquidação da 

condenação. Dispensa-se inclusive prestação de 

caução para tanto (art. 256, § 2º, do CPC/15). Note-se 

que a solução do mérito dada sem sentença – por ser 

recorrível mediante apelação que em regra tem efeito 

suspensivo, normalmente não poderá ser desde logo 

executada. Assim, a decisão interlocutória de mérito 

possui um regime de eficácia privilegiado, em 

contrates com o da sentença. 
388

 

 

Por conseguinte, não há prejuízo ao contraditório e a 

ampla defesa, pois ainda é necessário o transito em julgado ou ausência 

de efeito suspensivo para a execução, contudo, notável é a brevidade 

com que esta fase se iniciará, demonstrando a eficiência do referido 

instituto. 

 

3. A busca pela efetividade jurídica 

 

Ato contínuo, obtempera Cruz e Tucci que relegando 

a um plano secundário, as construções de cunho teórico, que tanta 

relevância ostentaram até a bem pouco tempo, os processualistas 

passam a preocupar-se com um valor fundamental, ínsito à tutela dos 
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direitos, qual seja, a imprescindibilidade da efetividade do processo, 

enquanto instrumento de realização de justiça. 
389

 

Sendo questão base para o saudável deslinde 

processual, o CPC/2015 não poderia afastar a esta premissa dos novos 

instrumentos processuais. Neste sentido,  podemos observar a forma 

que o julgamento antecipado parcial salienta a busca pela efetividade 

jurídica, visando a entrega do mérito acima das formalidades e 

burocracias do processo. 

Por este ângulo, Dinamarco pontua:  

 

Uma vez que o processo tem por escopo magno a 

pacificação com justiça, é indispensável que todo ele 

se estruture e seja praticado segundo essas regras 

voltadas a fazer dele um canal de condução à ordem 

jurídica justa. Tal é o significado substancial das 

garantias e princípios constitucionais e legais do 

processo. Falar da efetividade do processo, ou da sua 

instrumentalidade em sentido positivo, é falar da sua 

aptidão, mediante a observância racional desses 

princípios e garantias, a pacificar segundo critérios de 

justiça.
390

 

 

Ou seja, ainda que necessárias às formalidades 

processuais para a uniformização do processo e para garantir o 

contraditório e ampla defesa, a efetividade jurídica busca a observância 

dessas etapas sem prejudicar a entrega do mérito eficaz em tempo 

hábil. Dessa forma, ―cumpre ao ordenamento processual atender, do 

modo mais completo e eficiente possível, ao pleito daquele que exerceu 

o seu direito à jurisdição, bem como daquele que resistiu, apresentando 

defesa.‖
391

 

Para tanto, o ordenamento jurídico tem que se 

adequar às formalidades necessárias do processo para alcançar a efetiva 

entrega da jurisdição, pois de nada adianta o extremo formalismo se o 
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direito material não está sendo efetivado no caso, deixando de entregar 

a tutela jurisdicional àquele que se socorre dela. Conforme Moreira: ―o 

processo deve dispor de instrumentos adequados a todos os direitos; o 

resultado da demanda deve assegurar ao vitorioso a utilidade necessária 

com o mínimo de esforço e gasto‖.
 392

 

De tal sorte, o julgamento parcial antecipado é uma 

das vias colocadas à disposição do magistrado para que as formalidades 

do processo possam ser supridas quando houver a incidência dos 

requisitos do referido instrumento. 

A aplicabilidade deste instituto tem de ser feita 

observando-se a linha tênue entre a celeridade e a eficácia, aplicando-se 

de maneira sábia a fim de julgar parcialmente o pedido, de maneira 

célere e eficaz, observados os requisitos e garantias constitucionais. 

Outrossim, cabe ao Julgador a árdua tarefa de analisar 

o caso concreto a fim de verificar a aplicabilidade do julgamento 

antecipado ou não, sempre preservando as garantias fundamentais, a 

celeridade, e a eficácia da decisão jurisdicional. 

Ainda, como o princípio da efetividade jurídica 

complementa o principio da celeridade processual, é essencial que 

ambos caminhem juntos, pois a efetividade jurídica assegura que a 

celeridade processual não resultará em um processo rápido, porém, que 

este seja eficaz à parte que busca seu direito. 

Assim, cumpre salientar que, a efetividade jurídica 

desacompanhada da celeridade processual é útil, mas retira a confiança 

que a sociedade deposita no Poder Judiciário. Todavia, a celeridade 

processual sem a efetividade jurídica é insatisfatória e demandará mais 

trabalho ao Poder Judiciário, que terá uma sociedade insatisfeita que 

sempre continuará demandando seus pleitos pela esfera recursal. 

Por este aspecto, figura clara a necessidade que se 

tem de que ambas caminhem juntas, a fim de que a entrega do mérito 

processual seja sempre satisfatória à sociedade, ocasionando maior 

confiabilidade e eficiência do Poder Judiciário. 
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4. Conclusão 

 

Em breve síntese, é possível explorar pequenas 

considerações que podemos retirar a partir da exposição deste artigo. 

A princípio, que o tempo não tem de ser inimigo do 

processo, ambos tem que permanecer equilibrados a fim de garantir a 

ampla defesa e o contraditório e, ainda, resultar em um processo célere. 

Não há necessidade de uma demora em demasia apenas para cumprir 

formalidades que, desde a fase saneadora, podem figurar desnecessárias 

no caso concreto. 

Frise-se mais, como remate, que a celeridade 

processual não poderá caminhar sozinha, sempre tendo de ser 

acompanhada da eficácia jurídica, a fim de que as decisões céleres não 

se percam em meio às nulidades, ausência de garantia ao contraditório 

ou a ampla defesa, ou ainda, à entrega de um mérito superficial e, que 

possivelmente, não irá satisfazer a quem de direito. 

Importante salientar que, não é dever apenas do Poder 

Judiciário atender a estes princípios, conforme Cruz e Tucci, ―o tempo 

é um implacável inimigo do processo, contra qual todos – o juiz, seus 

auxiliares, as partes e seus procuradores – devem lutar de modo 

obstinado‖.
 393

 

Por essa ótica, importante observar a fundo as 

oportunidades que o novo Código de Processo Civil tem aberto aos 

Julgadores e a importância de que estes instrumentos têm, quando 

observadas as benesses que representam para o nosso ordenamento. 

Sendo assim, podemos aguardar grandes mudanças na forma de 

julgamento com a aplicação do art. 356 do CPC de 2015, tendo em 

vista que diversos princípios basilares do processo são fortificados com 

a utilização deste instrumento. 

Ato contínuo exige-se aqui uma nova ótica do 

processo a ser observada: os paradigmas da sociedade são voláteis e 

inconstantes, assim como as necessidades desta. O processo tem que 

acompanhar o desenvolvimento e crescimento populacional a fim de 
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que o Poder Judiciário seja cada vez mais um órgão próximo da 

sociedade, que observe seus interesses e entregue a efetiva Justiça ao 

povo. 
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Resumo: Tendo como base o atual Código de 

Processo Civil, meio pelo qual nosso 

Ordenamento Jurídico recepciona a Ação de 
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Introdução 

 

Sumariamente, uma decisão judicial pode ser impugnada por 

dois meios processuais: o recurso, meio de impugnação da decisão 
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judicial dentro do processo em que fora proferida, desde que 

apresentado até o trânsito em julgado desta; e a ação rescisória, meio 

que visa à desconstituição da coisa julgada que, em regra, pode ser 

proposta em até dois anos, conforme o art. 975, do Código de Processo 

Civil. 

Para Wambier e Talamini, a ―ação rescisória tem a natureza 

jurídica de ação constitutiva negativa, que produz, portanto, uma 

sentença desconstitutiva, quando julgada procedente.‖ Têm ela, prazo e 

requisitos específicos para ser proposta. A grande questão que surge 

então é como proceder em um caso no qual tenha se esvaído esse prazo 

legal, quando latente o vício processual ―insanável‖?
 396

 

Nas situações legalmente previstas e atacáveis apenas pela 

rescisória, uma vez esgotado o prazo para sua propositura, há a 

convalidação de eventual vício processual pela preclusão do direito de 

agir e a consequente materialização da dita ―imutabilidade‖ da decisão 

judicial. 

No entanto, existem vícios que não são atacáveis pela rescisória 

e que também não se convalidam com o decurso de tempo. Nessas 

situações o único instrumento legal existente e apto para resolver o 

problema é a querela nullitatis. 

Tendo como objetivo a invalidação de atos decisórios 

desfavoráveis ao réu revel, a querela nullitatis opera no campo da 

inexistência ou da nulidade de ato processual específico: a citação. 

O que importa destacar é que, tanto uma situação como a outra, 

faz surgir um defeito processual insanável. 

À vista de que nas sentenças injustas desafia-se o error in 

judicando do juiz ao prolatá-la, e que nas sentenças ―inexistentes‖, 

desafia-se o error in procedendo, posto que a sentença proferida está 

maculada por nulidade insanável, é contra esta que se pode opor o 

instrumento em análise. 

Nessa linha, sendo tão grave a ausência ou a existência 

defeituosa de citação, que acaba por tornar revel o réu, não há como se 
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realizar o aproveitamento dos demais atos processuais praticados, pois 

que configurada à má formação do processo ab initio e a ofensa ao 

princípio constitucional do devido processo legal. 

Neste trabalho buscamos apresentar o instituto da querela 

nullitatis, partindo de sua origem até seu posicionamento legal atual, 

perpassando por questões como: seu cabimento; sua posição frente ao 

princípio da segurança jurídica; e sua imprescritibilidade, levantando 

questões práticas, de modo a instigar no leitor o anseio por se 

aprofundar no tema. 

  

1 Querela Nullitatis 

 

Para Marinoni, o surgimento da querela nullitatis ―remonta ao 

direito intermédio italiano‖ por meio da nulla sententia, destinava-se tal 

medida a atacar sentenças eivadas de error in procedendo, pugnando 

pela sua desconstituição.
 397

 

Assim, a querela nullitatis alargou a ideia da preclusividade, 

podendo, a depender do caso, a decisão judicial ser atacada a todo 

tempo, independente de prazo de forma, pois que contaminada por 

vício transrescisório
398

, que apesar de situado no plano da validade, 

jamais se convalida.
399

 

Num outro prisma, mas ainda falando da origem da medida, 

Talamini entende que sua procedência é controvertida, pois há quem 

diga que se deu no direito romano, instituto distinto da appellatio. 

Outros preferem vincular a origem da querela ao direito germânico.
 400

 

Hoje prevista nos arts. 525, §1º, I e 535, I, ambos do CPC/2015, 

somente se aplica nos casos de falta ou nulidade da citação se, na fase 

de conhecimento, o processo correu à revelia. 

                                                 
397MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso 

de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. – 2. ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 633.   
398TESHEINER, José Maria. Pressupostos processuais e nulidades do processo civil. São 

Paulo: Saraiva, 2000. p. 283. 
399NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual civil, volume único. – 8. 

ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016. Versão Digital: Editora Viva. 
400TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 218. 



306 

Outrora, no antigo Código de Processo Civil, essa mesma ação 

tinha espectro de atuação muito mais ampla, todavia, com a edição do 

novo código, preferiram os legisladores, transferirem para a ação 

rescisória todas as antigas hipóteses de seu cabimento. 

Quanto à natureza jurídica, necessário registrar a divergência 

existente na doutrina brasileira. Para Luiz Guilherme Marinoni e 

Arenhart
401

, trata-se de ação declaratória de inexistência de coisa 

julgada. Já para Didier Jr. e Cunha
402

 e Neves
403

, trata-se de ação 

constitutiva.
 
 

A inexistência não se afigura por ser a citação propriamente um 

pressuposto processual de existência, mas por que sem a citação a 

decisão, mesmo tendo transitado em julgado, não é oponível contra a 

parte.
404

 

Não estando sujeita a prazo, essa medida, imprescritível, 

portanto, não contraria o princípio da segurança jurídica, pois que a 

querela nullitatis visa a preservar outro, o princípio do devido processo 

legal, pela declaração da inexistência ou nulidade da sentença proferida 

com error in procedendo, a depender da posição doutrinária, já que não 

há que se falar em segurança jurídica se não se respeita o devido 

processo legal.
405

 

No que tange ao princípio do devido processo legal, este possui 

previsão expressa em nossa Carta Magna de 1988, em seu art. 5.º, 

LIV.
406
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Nos dizeres de Mitidiero e Marinoni, a segurança jurídica seria 

não só a segurança no processo, mas também a segurança pelo 

processo, que se respeitadas todas as suas normas procedimentais, 

confere certeza, estabilidade, confiabilidade e efetividade as decisões 

judiciais.
 407

 

É notório que, o princípio do devido processo legal abrange, em 

uma análise mais ampla, o contraditório e a ampla defesa. 

Diante da importância do princípio do devido processo legal, 

este deve ser observado em toda a instrução processual, independente 

do grau de jurisdição que se encontre o processo, sob pena de, não 

sendo observado, abrir a possibilidade de arguição de nulidades 

processuais que deverão ser alegadas nos autos por meio dos meios 

cabíveis: ação rescisória ou pela própria querela nullitatis. 

 

2. Nulidade de Citação – Réu Revel – Nulidade Absoluta – Ação 

Rescisória ou Querela Nullitatis? 

 

São duas as grandes questões acerca deste tema: (i) Como 

proceder diante da sentença proferida em processo em que o réu revel, 

face a citação equivocada ou a não citação, mantém-se inerte quando do 

início do cumprimento da sentença (execução), atraindo para si os 

efeitos da revelia? É (ii) esta sentença, proferida em processo 

contaminado com nulidade absoluta, pois o ato citatório se deu de 

forma viciada, seria nula ou inexistente? 

Quanto à definição de nulidade a anulabilidade, pondera que, se 

um ato estiver revestido de um mínimo de elementos que possibilitem 

enquadrá-lo na hipótese de incidência normativa, mas estiver privado 

de algum requisito, ele será inválido.
408

 

Prossegue no sentido de que se estiver diante de uma aparência 

vazia de ato, sem que estejam presentes elementos nucleares para sua 

configuração, estar-se-á diante de inexistência jurídica. 

Assim, para se constatar a existência ou validade do ato, 
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primeiro se faz necessário definir se estão presentes os elementos 

mínimos para sua existência jurídica. Em caso positivo, este 

juridicamente existe e pertence ao sistema legal. Outro ponto a ser 

averiguado diz respeito aos requisitos normativos. Se existirem, o ato é 

válido. 

Faltando ou falhando a citação, a sentença seria inexistente por 

não ter ocorrido à formação da relação jurídica processual. Sem 

processo não há sentença, sendo que, a sentença proferida existe 

formalmente, mas esta não possui qualquer conteúdo material.
409

 

Parece mais plausível que a sentença, a partir do momento em 

que ela é proferida, estando presentes os elementos categóricos, passa a 

existir, devendo, a partir deste ponto, ser analisada pelo plano da 

validade e não da existência. 

Não há sentido em se alegar que o vício de citação implica na 

inexistência da sentença, pois de fato ela existe tanto no mundo dos 

fatos como no do Direito e, é válida desde sua prolação. A falta de 

citação válida no processo enseja, quando alegada, a nulidade da 

sentença e não a sua completa desconsideração como se nunca tivesse 

sequer sido emanada do Poder Judiciário. 

O fenômeno da coisa julgada busca a estabilidade da demanda, 

mas o ordenamento jurídico moderno não têm se mostrado receptivo 

quanto às decisões viciadas, que podem ou não conferir solução injusta 

à demanda, ainda que possa transparecer como afronta ao princípio da 

segurança jurídica. 

É sabido por todos, que se deve buscar a todo o momento a 

segurança jurídica constitucional processual, mas esta segurança 

jurídica não pode ser absoluta, imutável, intangível, ao ponto de que 

para sua consecução, fechar-se os olhos para a Justiça. 

Necessário se faz avaliar se a coisa julgada que deveria trazer 

segurança jurídica ao processo se deu de forma legal, observando se 

todos os atos do processo foram devidamente obedecidos, sob pena de 

ser aplicado o manto da coisa julgada sobre decisão que sequer deveria 

ter existido no mundo jurídico. 

                                                 
409COSTA, Eduardo José da Fonseca. Réu revel, vício de citação e querela nullitatis 

insanabilis. Revista de Processo. vol. 164. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 177. 
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Quanto à opção pela ação rescisória ou querela nullitatis, já está 

sedimentando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

colacionada a seguir e, também, na legislação as hipóteses de 

cabimento de cada uma que são expressas de forma taxativa, tendo 

ainda requisitos e prazos totalmente diferentes, estando à rescisória 

prevista nos arts. 966 e ss. do CPC/2015 e, a querela nullitatis nos arts. 

525, §1º, I e 535, I, ambos do mesmo diploma legal. 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE 

CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 

3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO 

DE NATUREZA RESCISÓRIA. 

DESCABIMENTO DA QUERELA 

NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA 

INCONSTITUCIONAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO. 

1. É possível, de modo excepcional, o controle de 

nulidades processuais, sobretudo as de natureza 

absoluta, após o trânsito em julgado da decisão 

por meio de impugnações autônomas, como 

embargos à execução, ação anulatória (querela 

nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o 

grau de nulidade no processo originário. 

2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para 

impugnar sentença contaminada pelos vícios mais 

graves de erros de atividade (errors in 

procedendo), nominados de vícios 

transrescisórios, que tornam o ato judicial 

inexistente, não se sanando com o transcurso do 

tempo. 

3. Se a insurgência é contra a parte da sentença 

que fixou a base de cálculo dos honorários 

advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 

3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de 

modo que o instrumento processual adequado é a 

ação rescisória, apta a discutir a existência de 

violação literal de dispositivo de lei. 

4. O equívoco no arbitramento da verba honorária 
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não é considerado erro material, pois somente os 

desacertos numéricos cometidos quando da 

elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, 

os critérios de cálculo utilizados quanto aos 

honorários advocatícios estão protegidos pela 

coisa julgada. A ausência de impugnação 

tempestiva da base de cálculo fixada atrai a 

aplicação do brocardo jurídico dormientibus non 

sucurrit jus (o direito não socorre aos que 

dormem). Precedentes. 

5. Não havendo vício transrescisório ou eventual 

coisa julgada inconstitucional, mas vício 

rescisório, descabida é a querela nullitatis. 

6. Agravo regimental não provido.
 410

 

 

Outra distinção que se faz é que a rescisória deve ser proposta 

perante o tribunal e a querela nullitatis perante o juízo prolator da 

sentença nula, de qual grau que seja, por meio de simples petição. 

A fungibilidade das formas dever ser aplicada quando a decisão 

judicial com defeito transrescisório for impugnada por ação rescisória, 

mas não deve o ser quando se tratar de decisão judicial com defeito 

rescisório sendo atacada por querela nullitatis.
411

 

Nesse ponto, o STJ, que até então não admitia essa 

fungibilidade, aplicando os princípios da cooperação, da primazia da 

decisão de mérito e da duração razoável do processo, aproveitou os atos 

processuais já praticados no processo de ação rescisória 

inadequadamente proposta, converteu o julgamento em querela 

nullitatis e remeteu os autos ao juízo competente, em vez de determinar 

a extinção do processo sem exame de mérito.
412

 

 

2.1 Querela Nullitatis: Ação Imprescritível 

 

A querela nullitatis, por não possuir nenhum prazo prescricional 

                                                 
410AgRg no REsp 1524632 / SP de Relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no 

DJe em 11/09/2015. 
411DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. Cit. p. 578. 
412 STJ, 1ª. S., EDcl nos Edcl na AR no. 569-PE, rel. Min. Campbell Marques, j. em 24.08.2011 
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assinalado em lei, pode ser manejada a qualquer tempo, visando 

preservar o devido processo legal e a segurança jurídica afrontada pelos 

vícios transrescisórios que, supostamente, estariam protegidos pelo 

manto do trânsito em julgado da decisão proferida, sendo, portanto, 

imprescritível a ação. 

Discordar desta posição, significa admitir que o simples lapso 

temporal convalida atos absolutamente nulos, que contaminam todos os 

atos praticados no processo, estar-se-ia abdicando do devido processo 

legal, aqui considerado como a efetiva aplicação da norma, seria 

admitir e aceitar que o processo seria um fim em si mesmo e não o 

meio pelo qual se alcança a solução da lide. 

  

3 A Querela Nullitatis no Atual Código de Processo Civil 

 

Em seus arts. 525, § 1.º, I, e 535, I, o CPC/2015 traz: 

 

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

§ 1.º Na impugnação, o executado poderá alegar: 

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, podendo arguir: 

I – falta ou nulidade de citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; 

 

A inclusão dos textos acima no atual CPC elidiu a discussão 

doutrinária quanto à recepção da querela nullitatis pelo direito 

brasileiro, restando pacificado não só sua aplicação como a hipótese de 

incidência. 

Diante dos artigos colacionados não resta dúvida de que os 

vícios transrescisórios podem ser atacados em sede impugnação ao 
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cumprimento de sentença. 

A única dúvida que ainda pode pairar sobre o tema diz respeito 

à imprescritibilidade para propositura da querela nullitatis, posto que, 

foi oportunizado ao executado, em fase de cumprimento de sentença, 

alegar nos próprios autos a nulidade ou falta de citação que acarretou na 

revelia. 

Se não houver tal manifestação neste momento processual 

estaria precluso o direito do executado em alegar tal nulidade? 

Para Pontes de Miranda, sim, pois ―se o réu, citado ou intimado 

regularmente na execução da sentença proferida em processo com tal 

defeito, comparecer e não o apontar, sanado está o vício, pela 

preclusão.‖
 413

 

Não parece correto restringir oportunidade à parte prejudicada 

de se manifestar a qualquer tempo, posto que, o vício transrescisório 

não se convalida com o tempo. Pensar assim significaria impor o prazo 

da apresentação de impugnação à ação de querela nullitatis e com isso, 

buscar salvar processo viciado. 

A inovação do CPC somente introduz uma forma de alegação 

da nulidade nos próprios autos, e como não trata especificamente da 

ação e nem define rito especial para sua propositura, deverá seguir o 

procedimento comum apenas, sequer reclamando competência 

originária especial.
414

 

 

Conclusão 

 

Ante todo o exposto, pode-se concluir que a querela nullitatis 

corresponde a uma verdadeira ação de nulidade de sentença, de 

natureza jurídica constitutiva e não declaratória, pois que diante da 

ocorrência de vício transrescisório dentro do processo já julgado, 

quando alegado pela parte interessada, certifica-o e altera a situação das 

partes, retornando-as cada qual ao seu status quo ante, por meio da 

invalidação da decisão judicial. 

                                                 
413Apud DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. Cit. p. 580. 
414MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. Cit. p. 634. 
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Quanto à nulidade, podendo ser absoluta, característica do 

negócio que não se pode convalidar de forma alguma e, relativa, 

característica do negócio que pode ser confirmado, se tratarmos o vício 

transrescisório que macula o processo, como absolutamente nulo, não 

há como prosperar o entendimento de que o réu revel, não o alegando 

nos termos dos arts. 525, §1º, I e 535, I, ambos do CPC/2015, atraí para 

si os efeitos da sentença, pois que ele não pode ser convalidado, tal 

situação somente se mostra plausível quanto à consideração desse vício 

como sendo de nulidade relativa. 

Constata-se assim que, mesmo que de forma mais restrita, face 

redução de suas hipóteses de cabimento, se comparado com o código 

processual anterior, a querela nullitatis foi recepcionada pelo direito 

brasileiro, estando vigente em nossa legislação processual nos arts. 525, 

§1º, I e 535, I do CPC/2015. 

Quanto ao ajuizamento da ação autônoma de querela nullitatis, 

deve ela se situar no campo da invalidade e não no da existência, sendo 

esta distribuída perante o Juízo que proferiu a decisão judicial viciada. 

No que concerne à questão de o trânsito em julgado sanar as 

nulidades do processo, novamente, entende-se incabível tal 

posicionamento, eis que, sendo este aceito estar-se-ia convalidando 

nulidades absolutas, ou seja, nulidades que invalidam o ato desde seu 

nascimento. 

Este pensamento, ora refutado, choca-se frontalmente com os 

princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da efetiva 

prestação jurisdicional, pois, não se estaria buscando a efetividade ou a 

justiça das decisões, mas, tão somente, pôr fim à demanda, ainda que 

com uma sentença injusta. 

A querela nullitatis vem justamente para afastar esta aberração 

jurídica, visto que, diante de sua imprescritibilidade, característica esta 

que visa, a todo o momento, a segurança jurídica e não a instabilidade 

da demanda, buscar-se-ia a declaração da existência da nulidade, que, 

no caso em tela, seria a nulidade de citação, para que o processo possa 

voltar ao status quo ante, ou seja, o processo iniciaria sua marcha do 

ponto em que fora detectada a nulidade, corrigindo-a e prosseguindo 

com o processo para, aí sim, termos uma efetiva prestação jurisdicional, 
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respeitando-se o devido processo legal. 

Entender de forma distinta seria prestigiar um positivismo 

excessivo, que a fim de dar solução à demanda, desconhece de certos 

princípios ou os rebaixa à categoria de norma meramente 

aconselhadora, sendo que devem ser tidos como norteadores 

obrigatórios. 
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RESUMO: Nossa sociedade está em constante 

mudança e, dessa forma, o Judiciário tem o desafio de 

acompanhá-la com novas ferramentas e estratégias 

capazes de buscar a celeridade e a justa decisão, 

solucionando a demanda com presteza. Esse artigo 

objetiva demonstrar que a justiça é um direito 

fundamental, e que a dinâmica dessas ferramentas está 

cada vez mais acessível aos cidadãos. 

PALAVRAS CHAVE: Igualdade – Efetividade – 

Sistema multiportas – Ondas de acesso à justiça 

SUMÁRIO: Introdução – 1. Elementos do acesso à 

justiça: igualdade e efetividade – 2. O que é entendido 

por acesso à justiça? – 3. O sistema multiportas de 

meios de pacificação social – 4. As ondas de acesso à 

justiça – Conclusão – Referências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Amplamente discutida nos planos do direito e da 

sociologia, a garantia do acesso à justiça, também denominada como 

inafastabilidade da jurisdição, igualdade jurisdicional
416

 ou acesso à 

ordem jurídica justa é pressuposto geral do direito formal de um Estado 

Democrático de Direito. 

                                                 
415 Bacharelandos pelo Curso de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
416 SILVA, José Afonso da. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO. 36ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, pp. 220-223. 
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Este enunciado valorativo compreende uma 

concepção processual, em que a todos deve ser assegurado o acesso ao 

Judiciário. Noutras palavras, se um sujeito tem seu direito lesado ou 

ameaçado, para ele nascem posições jurídicas subjetivas 

constitucionalmente reconhecidas que conferem o poder de exigir do 

Estado a respectiva tutela jurisdicional, a fim de fazer cessar a ameaça 

ou lesão. 

O objetivo deste artigo é expor as questões que dão ao 

princípio do acesso à justiça sua atual roupagem democrática, expondo 

seus elementos de existência, a íntima relação desse preceito com as 

espécies de ações, a esfera bidimensional de acesso à justiça, 

focalizadas nos momentos que antecedem e seguem ao ingresso em 

juízo, bem como a evolução da concepção dessa garantia constitucional 

mediante exposição do sistema multiportas de meios de pacificação 

social e das denominadas ―ondas de acesso à justiça‖.
417

 

 

1. ELEMENTOS DO ACESSO À JUSTIÇA: IGUALDADE E 

EFETIVIDADE 

 

O atual estágio histórico é consagrado pelo Estado 

Democrático de Direito, reconhecido pelo fato de que a fonte do seu 

poder emana do povo, ou seja, que a própria razão de ser da sociedade 

política advém da vontade do povo. 

Uma das formas pelas quais o regime democrático se 

exterioriza é por meio do acesso à ordem jurídica, cujos elementos 

essenciais são a efetividade e a igualdade, podendo se resumir tudo em 

uma situação jurídica que a todos é assegurado o acesso a uma entidade 

dotada de instrumentos capazes de gerar reflexos no plano fático.
418

 

O elemento da igualdade deve ser entendido como o 

direito conferido a todo e qualquer sujeito de buscar a forma adequada 

                                                 
417 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. ACESSO À JUSTIÇA. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris Editor, 1988, p. 31. 
418 DALLARI, Dalmo de Abreu. ELEMENTOS DE TEORIA GERAL DO ESTADO. 32ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 150. 
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pela qual será tutelada sua pretensão, sendo que os mecanismos que lhe 

são conferidos são dotados de efetividade e capacidade de concretizar 

no plano material o que ensejado.
419

 

A igualdade pode ser entendida sob duas formas: (i) 

subjetiva, versando sobre aqueles que têm o direito de ingressar em 

juízo e (ii) objetiva, versando sobre o que pode ser objeto da dialética 

processual. 

A primeira perspectiva ou divisão da igualdade 

remete àqueles que têm acesso à ordem jurídica justa: a todos os 

sujeitos de direitos e deveres é conferida tal garantia constitucional.  

A compreensão atual de sujeitos de direitos e deveres 

é de um gênero que engloba duas grandes espécies: (i) as pessoas, 

dotadas de personalidade jurídica; e (ii) os entes despersonalizados, que 

detêm algumas posições jurídicas subjetivas em razão de expressa 

disposição da lei
420

. Portanto, a todos aqueles que a lei reconhece como 

sujeitos de direitos há a consequente posição jurídica subjetiva pública 

de recorrer aos órgãos judiciais em caso de lesão ou ameaça ao 

respectivo direito.
421

 

Já o aspecto objetivo, diz sobre o que será tutelado 

pelo Judiciário, qual o objeto da contenda que poderá ser resguardado 

pelo Estado; reconhecendo a ordem jurídica como todo e qualquer 

direito, tudo aquilo que estiver dentro da esfera jurídica de alguém e 

que esteja sob ameaça ou lesão pode ser objeto da tutela estatal. 

Só haverá tutela judicial na hipótese de lesão ou 

ameaça à esfera jurídica de um sujeito de direitos, incumbindo ao 

magistrado fazer cessar tais atos antijurídicos.
422

  

                                                 
419 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. Cit. p. 8. 
420 PELUSO, Cézar (coord.) et alii. CÓDIGO CIVIL COMENTADO: DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 

8ª ed. Barueri: Manole, 2014, p. 50. 
421 LUMIA, Giuseppe. LINEAMENTI DI TEORIA E IDEOLOGIA DEL DIRITTO. Eª ed. Milano. Giuffrè, 

1981, pp. 102-123. Tradução, com adaptações e modificações, do Professor Alcides Tomasetti 

Jr. Versão revista e bastante alterada em abril de 1999. 
422 A caracterização da necessária intervenção do Estado-Juiz nas relações jurídicas materiais 

com intuito de fazer cessar a lesão ou ameaça a direito reside na condição da ação interesse de 

agir, cujo jurisdicionado tem de demonstrar a ‗‘necessidade da tutela jurisdicional na 

impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado‘‘ 

(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. TEORIA GERAL DO PROCESSO. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 267). 
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O Estado-Juiz só atuará nas situações de 

anormalidade jurídica, em que houver a necessidade de uma tutela 

jurisdicional adequada para o caso concreto, o que é demonstrado no 

interesse processual, condição da ação cujo processo civil brasileiro 

adotou expressamente.
423

 

Em suma, há toda uma situação jurídica que pode ser 

resumida na questão de que só está sob a segurança da igualdade 

jurisdicional o sujeito juridicamente qualificado que tenha um bem 

juridicamente qualificado sob potencial ou efetiva lesão. 

Sobre o segundo elemento, a efetividade atualmente é 

considerada um quarto plano à clássica escada pontiana, fazendo 

distinção aos planos da existência, validade e eficácia, por estar ligado 

mais ao mundo fenomenológico do que ao mundo jurídico.
424

 

Acesso à justiça não é só mero ingresso em juízo, 

reconhecidamente como exercício do direito de ação, mas também 

como a conformação da realidade social aos ditames jurídicos.  

Para a concretização do direito material, o magistrado 

se vale de múltiplos meios justamente para prevenir ou reprimir a 

conduta antijurídica e, portanto, tutelar o direito de forma que seja 

concretizado o que até então estava no papel. Em síntese, o Judiciário 

fará uso de todos os meios atribuídos para fazer valer o direito material 

no plano concreto. 

Efetividade, portanto, pode ser definida como a 

capacidade da norma jurídica em conformar o mundo dos fatos aos seus 

ditames. A máxima é a de que uma norma jurídica só é efetiva quando 

consegue fazer valer o que nela previsto e, para isso, necessita de todo 

um aparato adequado, eficiente e suficiente para concretização do 

resultado ensejado.
 425

 

Há, portanto, um dever do Judiciário em aplicar os 

melhores meios, os meios mais eficientes para persecução e 

                                                 
423 Idem. 
424 BARROSO, Luís Roberto. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO, OS 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS E A CONSTITUIÇÃO DO NOVO MODELO. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, pp. 259-260. 
425 Idem.  
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concretização do fim ensejado, que é a aplicação do direito material
426

. 

O compromisso do magistrado é de tornar palpável, concreto, fazer 

com que o direito material reverbere de forma extraprocessual, fora do 

processo, o que CÁSSIO SCARPINELLA BUENO chama de ―efetividade 

pelo e no processo‖
427

, em razão do fato de que efetivo engloba tanto a 

eficiência processual, ou seja, dos meios aplicados quanto a 

concretização da norma jurídica objetiva. 

Logo, o acesso à ordem jurídica justa tem como 

elementos de existência a igualdade conferida a todo sujeito de direito 

de buscar aos órgãos judiciais e a efetividade, incumbência aos mesmos 

órgãos de aplicar os aparatos necessários para concretização do direito 

objetivo.
428

 

 

2. O QUE É ENTENDIDO POR ACESSO À JUSTIÇA? 

 

O acesso à justiça pode ser considerado sob dois 

grandes prismas: (i) uma relação extraprocessual resumida no fato de 

que é garantido o acesso ao Estado-Juiz a todo titular de direito lesado 

ou ameaçado; e (ii) uma relação endoprocessual, considerada a partir 

do momento em aquele sujeito de direitos torna-se jurisdicionado, 

quando já exigido do Estado-Juiz a tutela jurisdicional. 

No que diz respeito à esfera extraprocessual, acesso à 

justiça não deve ser entendido como uma garantia constitucional de 

mero exercício do direito de ação, ou seja, de provocação do Estado-

Juiz
429

, e sim entendido como um direito subjetivo público de exigir em 

juízo a tutela sobre um direito ameaçado ou lesado, cuja atitude 

jurisdicional é efetiva, concretiza o que pleiteado. Melhor dizendo, 

acesso à ordem jurídica justa culmina com a concretização do bem da 
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vida ou, conforme orientação de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

resulta na justiça substancial.
430

 

A Constituição Federal brasileira expressamente 

prevê tal garantia ao prever que ―a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, garantia essa dotada de 

duas grandes características, a saber, (i) a elevação à garantia 

constitucional pelo Constituinte Originário; e (ii) arrolada na 

pluralidade de direitos e garantias considerados fundamentais ou, de 

acordo com lição de LUÍS ROBERTO BARROSO, considerada uma das 

muitas decisões políticas fundamentais.
431

 

Com relação à esfera endoprocessual, acesso à justiça 

é pressuposto de todo um devido processo legal, outra garantia 

constitucional. Há reconhecimento de que a partir do momento em que 

o sujeito de direito busca a cessação da lesão ou da ameaça perante o 

ente público, irradiam posições jurídicas subjetivas
432

 processuais que 

se resumem no fato de que todo aquele que ingressa em juízo deve 

receber justiça. 

Quanto ao que seja receber justiça na esfera 

processual, esta deve ser considerada como um dever do órgão 

jurisdicional em cumprir com suas responsabilidades 

constitucionalmente atribuídas, conduzindo o processo, participando da 

dialética processual e exercendo a jurisdição: assim como a garantia 

aos litigantes em participar do processo, exercer todas as formas 

possíveis para persuadir ao juízo de que o direito merece ou não a tutela 

pleiteada. Trata-se, enfim, de garantir a paridade processual entre as 

partes litigantes como o direito de participar do desenvolvimento 

processual.
433

 

Vale anotar que ambos os prismas de acesso à justiça 

demonstram a garantia de recorrer ao Estado-Juiz no momento em que 

as normas constitucionais que conferem posições jurídicas subjetivas 
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de imediato gozo não são cumpridas voluntariamente por quem é 

destinatário do respectivo dever jurídico. Não observado o dever, 

irradia ao titular do direito lesado ou ameaçado o poder de recorrer ao 

Estado para que este intervenha para assegurar a ordem jurídica, a qual 

confere posições jurídicas subjetivas ativas impondo dever correlato de 

respeito, de não violação. Se violadas, o titular delas pode buscar os 

meios assecuratórios por meio do Estado.
 434

 

A concepção até aqui exposta difere e muito da 

justiça no plano material, entendida como aquela em que não se exige 

intervenção do Estado-Juiz na solução do conflito, e sim atuação da 

parte titular do direito. Fala-se, portanto, da ação em sentido material, 

tendo em vista que até o momento fora exposto o sentido processual de 

ação.
435

  

A título de precisão terminológica, assim como 

ligação direta com os prismas do acesso à justiça, faz-se necessário 

demonstrar que as supracitadas normas constitucionais que conferem 

posições jurídicas subjetivas ativas de imediato gozo; conferem, 

também, meios extraprocessuais de exercício dessa posição jurídica, 

inclusive nas hipóteses em que houve violação. São essas garantias
436

 

que denominam a ação em sentido material, ou seja, um complexo de 

meios conferidos a um sujeito de direitos para que exerça suas posições 

jurídicas subjetivas ativas.
437

 

A necessidade de expor a distinção de ação em 

sentido material (garantia) de ação em sentido processual (acesso à 

justiça) está no fato de que só haverá a devida tutela jurisdicional se 

esgotados os meios que as normas constitucionais atribuem para o 

exercício, por si só, das posições jurídicas subjetivas ativas. 

Demonstra-se a famigerada condição da ação denominada interesse de 
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agir ou interesse processual, conhecida como a necessidade de uma 

adequada tutela jurisdicional ao caso concreto sobre o qual o Estado-

Juiz visa exercer a jurisdição. Em suma, só haverá o segundo prisma do 

acesso à justiça se esgotados todos os meios no plano material, assim 

reconhecidos como ação em sentido material. 

 

3. O SISTEMA MULTIPORTAS DE MEIOS DE 

PACIFICAÇÃO SOCIAL 

 

Alavancando a concepção de acesso à justiça está um 

conhecido leque de métodos concebidos como sistema multiportas de 

meios de pacificação social, abrangendo a esfera de atuação da garantia 

do acesso à justiça. 

Os métodos alternativos de solução de conflitos são 

considerados pelo professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO como uma 

justiça parajurisdicional.
438

 Importa, em verdade, o fato de que a ordem 

jurídica brasileira recepcionou tais formas alternativas. 

Além do sistema jurídico brasileiro, segundo 

afirmação do professor MAURO CAPPELLETTI, grande parte do ocidente 

adota como acesso à justiça a pluralidade de meios alternativos à 

atividade estatal jurisdicional, modalidades essas que perseguem o 

mesmo objetivo do Judiciário, qual seja, a garantia de acesso por todos 

os interessados e a efetividade das soluções.
 439

 

Como já exposto, acesso à justiça nos termos atuais é 

concebido não só como o que a Constituição Federal brasileira 

expressamente determina como ingresso em juízo, ao Poder Judiciário, 

mas como o direito de buscar a todo e qualquer meio juridicamente 

permitido, capaz de propor uma forma adequada para concretização do 

direito sob o qual incide a dialética.  

O sistema jurídico brasileiro expressamente aborda o 

leque proposto pelo sistema multiportas por meio de expressa 
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disposição do Código de Processo Civil, possibilitando aos litigantes a 

utilização de outras formas além da jurisdição estatal. 

Da pluralidade de meios, destacam-se a arbitragem ou 

juízo arbitral, a mediação e a conciliação, todos tendo em comum o 

fator de serem um meio alternativo ao juiz estatal, assim como pelo fato 

de poderem ser designados pelos litigantes, em razão da confiança 

destes com o terceiro atuante.  

Incluso à multiplicidade de formas de pacificação 

social está à figura da justiça restaurativa, que tem surtido efeitos 

peculiares e efetivos no plano concreto. 

O leque de meios para persecução da solução justa do 

imbróglio está classificado em três grandes espécies, havendo em 

algumas destas subespécies de relevante e atual realização: a solução do 

conflito pode ocorrer por meio da (i) autotutela, (ii) autocomposição ou 

(iii) heterocomposição. 

A autotutela é meio pelo qual uma das partes, por si 

só, soluciona o conflito, mediante o uso da força ou da persuasão, 

também denominada como o poder de autoexecutoriedade. Está ligado 

ao já mencionado conceito de ação em sentido material, pois o sujeito 

não atua mediante terceiro, salientando que essa situação é a exceção 

permitida pela própria lei.
440

 

Há dois motivos complementares entre si que dizem o 

porquê de ser permitida a autotutela: (i) a incapacidade de o Estado 

estar presente em todas as situações que um direito ser lesado ou 

ameaçado; e (ii) a desconfiança de um sujeito em relação a outro no 

que diz respeito ao cumprimento do dever jurídico imposto.
441

 Trata-se 

de uma justiça exercida no plano material, sem qualquer intervenção 

estatal na relação jurídica, havendo legitimidade só na hipótese em que 

o titular do direito estiver conforme o sistema jurídico, sendo 

responsabilizado pelos eventuais excessos que cometer. 

São exemplos do exercício juridicamente permitido 

da autotutela: (i) a figura da legítima defesa (artigo 188, I CC), por 
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meio da qual o  titular de um direito subjetivo pode garantir, por seus 

próprios meios, a proteção desse direito ante uma agressão atual e 

contrária à lei; (ii) o instituto do desforço imediato para a proteção do 

fato da posse (artigo 1.210, parágrafo 1º CC), pelo qual o possuidor 

turbado ou esbulhado pode manter-se ou restituir-se pela sua própria 

força, desde que o faça logo e com proporcionalidade nos meios 

empregados; (iii) o cumprimento específico assinalado a terceiro, em 

sede das dívidas de fazer e de não fazer, que em caso de urgência pode 

ser providenciado pelo credor independentemente de autorização 

judicial (artigo 249, parágrafo único e artigo 251, parágrafo único CC); 

(iv) a compensação entre dívidas (artigo 368 e ss. CC).
442

 

A autocomposição, por seu turno, é espécie por meio 

da qual as partes chegam a um consenso mediante atuação de um 

terceiro imparcial e sem poder decisório, mas que facilita a 

comunicação entre os litigantes. Há duas subespécies contempladas e 

estimuladas pela ordem jurídica brasileira: a mediação e a conciliação. 

Como premissa geral, a autocomposição pode ocorrer 

tanto dentro quanto fora da esfera do Poder Judiciário, ou seja, pode 

ocorrer tanto na via judicial quanto extrajudicial, sendo que nesta 

situação, o terceiro é designado pelo próprio juízo ou órgão 

competente, enquanto que naquela situação, as partes podem designar o 

terceiro que atuará como canal entre elas. 

As subespécies de autocomposição diferem uma da 

outra em razão da atuação do terceiro e em razão da espécie do conflito. 

Enquanto a mediação é a forma pela qual um terceiro sem poder 

decisório intervém no litígio com intuito específico de restabelecer um 

vínculo pretérito entre as partes para que estas cheguem à solução da 

querela
443

; e na conciliação há uma atuação mais efetiva do terceiro 

sem poder decisório, podendo este propor e sugerir soluções para a 
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contenda, tendo em vista que as partes não detêm um vínculo 

anterior.
444

 

Relativo à heterocomposição é entendida como a 

intervenção de um terceiro imparcial dotado de atributos imperativos e 

que decide o conflito a ele proposto, sendo suas subespécies a 

arbitragem ou juízo arbitral e a jurisdição. 

Em essência, as duas subcategorias acima referidas 

diferem sob três aspectos: (i) sobre a composição do juiz; (ii) quanto 

aos limites do exercício das atribuições conferidas pela ordem jurídica; 

e (iii) quanto ao objeto a ser tutelado. 

Enquanto que a jurisdição é composta, em regra, por 

meio de concurso, a fim de prover entrâncias denominadas órgãos, 

especificamente órgãos do Poder Judiciário, cuja atividade típica é o 

exercício da jurisdição; o juízo arbitral é designado pelas partes, se uma 

pessoa ou órgão. 

Quanto às limitações, a jurisdição tem a competência 

constitucionalmente estabelecida de exercer a tutela do direito lesado 

ou ameaçado da forma mais ampla possível: o Estado reconhece um 

direito e, se necessário, faz uso dos meios coercitivos para concretizá-

lo. 

São justamente as hipóteses de coerção, do uso da 

força física para concretização do direito que servem de limites para o 

árbitro, pois o único titular da força é o Estado, o monopólio da força é 

de titularidade estatal, não podendo o árbitro, um particular, forçar a 

satisfação do direito.
445

 

A distinção objetiva é feita por meio da negação de 

determinadas matérias jurídicas à esfera de julgamento de uma ou de 

outra espécie de heterocomposição. 

Segundo o próprio princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, todo e qualquer direito lesado ou ameaçado pode ser 

apreciado pelo Judiciário. O magistrado atua de forma irrestrita, 

tutelando todo e qualquer direito. 
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A fim de resguardar as matérias jurídicas em que uma 

parte está em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em 

relação à outra, a matéria que pode ser discutida em procedimento 

arbitral versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.
446

 

Por último, a jurisdição estatal pode ser exercida de 

duas maneiras: (i) justiça impositiva ou punitiva, em que o juiz 

substitui a vontade dos interessados e impõe à solução, uma atitude 

vertical no sentido da vontade ir do magistrado às partes, uma 

imposição aos litigantes da vontade de terceiro; e (ii) restaurativa, em 

que a atividade estatal visa à conscientização dos fatores sociais e 

relacionais ligados ao conflito, incidindo a dialética horizontal, em que 

as partes, a sociedade e o magistrado dialogam sobre a melhor forma de 

solucionar a situação. 

A categoria da justiça impositiva pode ser entendida 

sob o escopo objetivo da relação entre os sujeitos do processo, assim 

como entendida sob a relação entre as partes: em suma, como o próprio 

nome diz, é a forma clássica de decisão, em que as partes situadas em 

polos antagônicos comparecem perante o magistrado e recebem deste 

uma sentença. 

Já a justiça restaurativa busca abordagem distinta do 

conflito: uma ação que, segundo EGBERTO DE ALMEIDA PENIDO é não-

violenta
447

, caracterizada a relação processual pela horizontalidade, em 

que as partes, o magistrado, membros da sociedade (familiares, amigos, 

etc.) dialogam da forma mais democrática possível a fim de solucionar 

a contenda mediante o arrependimento do autor do fato e consequente 

reparação à vítima. A justiça restaurativa é o método de resolução de 

conflitos que consiste em, basicamente, reconhecer o papel 

participativo da vítima, do ofensor e da comunidade na solução do 

conflito. 

Pressupostos ao método alternativo à justiça punitiva 

são (i) a manifestação de vontade da vítima e do agressor em participar 
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na construção da solução ao conflito; e (ii) o agente infrator assuma 

conscientemente a responsabilidade pela conduta danosa. 

Esta espécie de atuação judicial visa à 

conscientização daquele que lesou ou ameaçou direito e intenta a um 

resultado que origine deste sujeito, da vítima e daqueles que têm 

relação com ambos.
448

 A solução da lide ocorre sob duas etapas: (i) 

etapa interna, em que o agente do ato antijurídico passa por um juízo 

interno de conscientização; e (ii) etapa externa, em que esse mesmo 

agente assume total responsabilidade dos atos praticados e 

compromete-se a cumprir a medida ressocializadora e reparar a vítima 

(observando o fato de que a reparação não precisa necessariamente ser 

à vítima, podendo ocorrer, por exemplo, por meio da prestação de 

serviços à comunidade). 

No sistema brasileiro, a justiça restaurativa tem como 

enunciados normativos introdutórios, as Resoluções 1999/26, 2000/14, 

2002/12 e 2016/25, todas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

4. AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Complementam as exposições acerca de acesso à 

justiça como a pluralidade do sistema multiportas de meios de 

pacificação social as constantes reformas do Poder Judiciário 

emblematicamente conhecidas como as ondas do acesso à justiça. 

As ondas são o reflexo de um movimento jurídico e 

científico cuja finalidade precípua é de conceber o direito processual 

como um meio pelo qual é realizado o direito material, destituir do 

processo um fim em si mesmo, conferindo a concretização do direito 

objetivo como fim que lhe faz a essência.
449

 

                                                 
448 PENIDO, Egberto de Almeida. JUSTIÇA E EDUCAÇÃO: PARCERIA PARA A CIDADANIA‖ EM 

HELIÓPOLIS/SP: A IMPRESCINDIBILIDADE ENTRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E EDUCAÇÃO. 

http://www.tjsp.jus.br/Download/CoordenadoriaInfanciaJuventude/Pdf/JusticaRestaurativa/Arti

gos/ArtigoJR-IOB.pdf 
449 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. Cit. p. 31. 



330 

São três as ondas de acesso à justiça: (i) acesso pelos 

hipossuficientes; (ii) representação dos direitos e interesses difusos; e 

(iii) flexibilização e criação de novos mecanismos procedimentais
450

. 

A primeira onda é constituída pela garantia material 

de amparo aos necessitados de ingresso em juízo por dois principais 

meios, a saber, as Defensorias Públicas e os convênios com a entidade 

representativa da classe dos advogados, a Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

Para o exercício do direito de ação faz-se necessário o 

recolhimento de diversas taxas judiciais, sendo uma regra cuja exceção 

está prevista no rol dos direitos fundamentais: a assistência integral 

gratuita. Nada mais justo do que conferir às pessoas carentes o acesso 

ao Judiciário justamente para salvaguardar os direitos dos quais têm a 

titularidade e, principalmente, reivindicar a concretização dos 

programas constitucionais. Esse sistema é caracterizado por prestar a 

assistência não só judiciária, mas também jurídica prévia e informativa, 

aos hipossuficientes, sendo as entidades ou órgãos prestadores de tais 

serviços remunerados pelos cofres do Estado. 

O processo brasileiro prevê expressamente a garantia 

de acesso à justiça aos considerados hipossuficientes (arts. 98-102 do 

CPC/2015), dando segurança jurídica aos mais necessitados.  

A segunda onda busca solucionar a representatividade 

dos interesses coletivos, difusos e individuais. Nesse momento é 

atribuído tanto às pessoas jurídicas de direito público e seus órgãos 

(entes federativos, Ministério Público, Defensoria Pública, entidades da 

Administração Indireta, etc.) quanto às pessoas jurídicas de direito 

privado (associações, p. ex., sindicatos e entidades de defesa dos 

interesses do consumidor) a tutela destes direitos, justamente porque a 

primeira onda é exclusivamente voltada para os indivíduos 

caracterizados pela hipossuficiência de recursos. 

As dificuldades enfrentadas com o advento da 

segunda onda renovatória refletem o despreparo tanto do Estado quanto 

das demais pessoas e órgãos representativos em lidar com a nova 
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questão dos direitos difusos. Se, de um lado, o Estado é desprovido de 

uma legislação voltada para a proteção dos interesses coletivos e 

difusos, de outro, os demais representantes de interesses difusos e 

coletivos não se encontravam suficientemente preparados para lidar 

com o caráter ampliativo de tais conflitos. 

Para adequação tanto da própria sociedade quanto das 

instituições, a defesa dos direitos e interesses coletivos, sociais e 

individuais homogêneos tem guarida nas legislações que atribuem 

legitimidade a determinados órgãos ou entidades, públicas ou privadas 

e até particulares de buscar perante o Judiciário as medidas pertinentes 

ao objeto tutelado, p. ex., o que acontece no sistema jurídico brasileiro 

por meio da Lei n.º 7.347/1985 (Lei das Ações Civis Públicas), da Lei 

n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei n.º 

4.717/1965 (Lei da Ação Popular). 

A terceira onda de acesso à justiça relaciona-se à 

reforma interna do processo, à reforma do Judiciário, que percorre, nas 

palavras de MAURO CAPPELLETTI, do acesso à representação em juízo a 

uma concepção mais ampla de acesso à justiça.
 451

 

Um dos enfoques principais desta terceira onda está 

em conceder representação a todos os tipos de direitos, sejam eles 

individuais, coletivos, difusos, privados, públicos ou de tutelas de 

urgência, preenchendo os chamados ―vazios de tutela.‖ 

A terceira onda renovatória responde às necessidades 

sociais por meio de um processo da própria sociedade, o qual se 

exterioriza sob quatro grandes intentos: (i) a simplificação dos 

procedimentos; (ii) a redução dos custos decorrentes da morosidade do 

trâmite da ação; (iii) o desenvolvimento progressivo da qualidade da 

prestação jurisdicional; e (iv) o plano mais relevante da 

processualística, a efetividade da tutela. 

As ondas de acesso à justiça nascem justamente para 

satisfazer (ou perseguem tal ideal) tendo em vista uma questão de 

quantidade e outra, de qualidade: quantitativo em razão de proporcionar 

a todos os sujeitos o direito fundamental de acesso, hipossuficientes, 
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coletividades determinadas ou difusas, etc.; e qualitativo tendo em vista 

que não só deve ser garantida a entrada, mas, também, a satisfação do 

legítimo interesse daquele que busca guarida da ordem jurídica. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o acesso à justiça não só é um tema, 

mas também uma situação jurídica em constante desenvolvimento na 

sociedade, tendo em vista os problemas e dificuldades historicamente 

suscitados, principalmente no que diz respeito às barreiras sociais. Esta 

situação vem sendo superada por meio do desenvolvimento dos dois 

elementos constitutivos de tal termo, quais sejam, a igualdade e 

efetividade, os quais podem ser compreendidos como a capacidade de 

busca de uma justiça célere e concretista a todos. 

Acesso à justiça, definidos os elementos que lhe 

fazem a existência, considera-se como a busca em juízo da tutela de 

direito lesado ou ameaçado, incumbindo ao Estado-Juiz decidir se 

resguardará ao que pretendido por meio do devido processo legal, o 

qual confere às partes o exercício dos meios juridicamente permitidos 

de defesa e contraditório, observando-se a questão distintiva entre ação 

em sentido processual (conceito de acesso à justiça) e ação em sentido 

material, ambas atuando em planos jurídicos distintos. 

Extensão à concepção de acesso à ordem jurídica 

justa como inafastabilidade do Poder Judiciário, o sistema multiportas 

agrega na qualidade e na quantidade de tutelas de interesses jurídicos, 

facilitando e permitindo às partes debruçarem-se na busca da 

construção para melhor solução do conflito entre elas. Isto é, o juízo 

arbitral, a mediação e a conciliação são os meios alternativos de 

pacificação social que conferem maior fôlego aos magistrados no 

exercício da aplicação do direito aos casos concretos, visando não só à 

solução do conflito, mas à solução adequada da divergência social. 

Aliado ao sistema multiportas e ao sistema estatal está 

à justiça restaurativa, método por meio do qual as partes (vítima e 

agente) voluntariamente buscam método horizontal de 



333 

responsabilização do agente que admite e se arrepende da conduta, 

aplicando-se ao caso medida ressocializadora efetivamente 

transformadora. Esta relação processual é caracterizada (i) pela 

participação da vítima, do agente e de pessoas a ambos ligados 

(magistrado, parentes, vizinhos, etc.); (ii) responsabilização do agente 

mediante compensação (pecuniária e, inclusive, mediante serviços 

sociais); e (iii) pela efetividade na ressocialização daquele que cometeu 

a conduta antijurídica, eis que a premissa maior é conscientizar o 

agente para que este reconheça e se arrependa da conduta. 

Com a adoção de novas atitudes que tendem a 

descongestionar as vias judiciais, constatam-se movimentos 

socialmente relevantes que expõem a preocupação com a solução dos 

conflitos e, por isso, eclodem as ondas de acesso à justiça, as quais 

representam três grandes etapas de efetividade, representatividade e 

acessibilidade não só à jurisdição estatal, mas também ao mencionado 

sistema multiportas.  

A primeira onda confere àqueles que não têm 

condições de arcar com custeio de advogados mediante a instituição de 

convênios e criação de entidades prestadoras de assessoria jurídica, 

todas custeadas pelo próprio Estado; a segunda onda é o reflexo dos 

interesses de coletividades, as quais serão representadas em juízo por 

uma pessoa, jurídica ou física, pública ou privada, ou órgãos 

governamentais, todos com a legitimidade de buscar a tutela que efetive 

a cessação da ameaça ou da lesão ao direito ou interesse dessa 

coletividade; e, por fim, a terceira onda, cuja essência está na renovação 

do processo, uma reforma do próprio Judiciário, a fim de adaptá-lo às 

novidades sociais e instituir um novo método de exercer a tutela 

jurisdicional efetiva. 

Em resumo, a questão da persecução à justiça envolve 

as atitudes estatais e não estatais de ampliação dos destinatários do 

direito ao acesso e efetividade dos meios de conformação da realidade 

social aos ditames da norma jurídica. Tais atitudes do Estado refletem a 

necessidade de inovação, assim representada não só pelas ondas de 

acesso à justiça, reflexos dos anseios sociais em acesso dos 

hipossuficientes, representação de interesses extraindividuais e reforma 
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judicial; mas também por meio dos meios alternativos externos e 

internos ao Judiciário. 
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Resumo: Frente à nova realidade processual, 

propiciada, em grande parte, por relevantes 

alterações legislativas em conjunto com forte 

incentivo político e social, este artigo pretende 

abordar o papel do jurista, principalmente o 

advogado, diante desta nova mentalidade. Para 

tanto, almeja-se resgatar o prestígio da profissão 

ao mesmo tempo em que se pretende não deixar 

que os honorários advocatícios possam obstar o 

alcance à justiça. 

Palavras chave: Alterações – Papel do Advogado 

– Resgate histórico – Honorários. 

Sumário: Introdução – 1. A retomada do âmago 

da atividade da advocacia – 2. Como devem ser 

encarados os honorários advocatícios – 4. 

Disseminação deste novo paradigma – 6. 

Considerações finais – Referências. 

 

Introdução 

 

Devido à vasta abordagem dos novos paradigmas que 

o NCPC parece implementar no cenário jurídico processual, 

tentaremos, no presente artigo, vislumbrar o papel do advogado nesta 

nova seara. Observando, além disso, o papel deste profissional em face 

de sua causa de origem, isto é, sua gênese, sem deixar de lado, 

obviamente, os tão sonhados honorários advocatícios, que em uma 

                                                 
452 Bacharelandos em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
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sociedade capitalista, como a brasileira, não podem ser olvidados numa 

análise como esta à que nos pretendemos.  

Há, no Novo Diploma Processual, forte incentivo aos 

métodos autocompositivos de resolução dos conflitos, tais como a 

mediação e a conciliação. Novos métodos que renderiam, 

tranquilamente, um ótimo artigo. Contudo, o enfoque à que nos 

dedicamos se prende a uma análise do papel do advogado frente a esta 

nova realidade. 

Procuraremos, no discorrer da apresentação, 

densificar pontos que já estão de alguma maneira, presentes na 

consciência de todos os envolvidos no meio jurídico, tomando como 

base o NCPC. Iremos nos aprofundar nesta análise, pois acreditamos 

que somente enunciar proposições não nos levará a encontrar os 

caminhos para de fato as atingir. 

 Para tanto, levaremos em conta, visando à função 

social do advogado nesta nova conjuntura, os seguintes pontos: (a) A 

retomada do papel do advogado como profissional persuasivo, em vez 

de combativo, como indicava o CPC/73; (b) Num Estado capitalista, 

como o advogado deve vislumbrar seus honorários, sem perder de vista 

sua essencialidade de administrador da justiça; (c) Frente ao elencado, 

qual postura o advogado deve tomar para disseminar a nova 

mentalidade de resolução adequada de conflitos? 

Sem dúvidas, com a publicação do Novo Código 

opera-se uma mudança de mentalidade, muda-se da “cultura do litígio” 

para, como se chama, a ―cultura da paz”. Esta nova denominação à que 

se dá à mentalidade introduzida pelo Novo Código, diz respeito à forma 

de resolução dos conflitos. Isto é, chamamos de cultura da paz a 

mentalidade em que, sujeitos do processo dialogam a fim de compor o 

conflito. Muda-se, portanto, até mesmo o termo que culmina no 

deslinde processual, alterando-se de ―decisão‖ para ―composição‖ do 

conflito. Assim, a cultura da paz diz respeito à resolução dos conflitos 

de maneira compositiva em contraposição ao antagonismo vencedor-

perdedor que vigorava até então.  

O Novo Código zela por isso, pensamos que 

acertadamente. 
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1. A retomada do âmago da atividade da advocacia. 

 

A atividade da advocacia tem suas origens na Roma 

antiga e surgiu com a criação das primeiras formas de direitos 

promovidas pelos jurisconsultos. Os advogados daquela época eram 

homens com grande sabedoria e poder de argumentação, que 

incomodados com as injustiças que recaiam sobre os hipossuficientes, 

intervinham em seu favor, defendendo-os gratuitamente para que, por 

conta de sua condição, não lhes cerceassem os direitos e a possibilidade 

de defesa. 

Em suas raízes, o exercício da advocacia era tido 

como uma arte, em que se tomavam os casos práticos como base para 

uma decisão sólida e justa. Isto pode ser visto, observando a posição do 

jurisconsulto romano Celso, que nas primeiras linhas do Digesto de 

Justiniano enuncia o caráter artístico do Direito, dizendo: jus est ars 

boni et aequi.
453

  

Diante deste enunciado, diz-se artística a função do 

advogado, pois, por meio de sua argumentação ele é capaz de criar, 

pelos  fatos, modificações concretas, que influirão na vida dos 

representados. Ou seja, a atividade da advocacia não consistia – e não 

consiste - em mera reprodução da norma e suas exceções, mas, 

necessita de sensibilidade, empatia e o mais importante, da consciência 

coletiva tanto dos conflitantes como de seus representantes.  

Esses são pressupostos existentes até os dias de hoje e 

necessários para a existência pacífica da sociedade. A consciência 

coletiva, como apontada acima, merece ser destacada. 

Entre outras coisas, a composição dos conflitos 

requer, evidentemente, sujeitos altamente capazes de manter um 

diálogo apesar do conflito que os aflige. Fenômeno de difícil 

ocorrência, nós sabemos. Talvez essa proposição de diálogo entre os 

que estão litigando pareça estranha quando analisada pragmaticamente, 

isto é, como indivíduos que estão em conflito podem dialogar para 

chegarem num acordo? 

                                                 
453 Digesto de Justiniano, D.1.1.1.1. 
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 Mas, nos parece mais curioso o fato de se delegar a 

um terceiro o poder absoluto e imperativo para decidir este conflito. 

Não estamos com isso afirmando que a figura do juiz deva ser extinta 

ou desestimulada. O que queremos dizer é que a figura do juiz, ou 

qualquer outro agente com poder imperativo sobre um conflito que não 

lhe pertence, deve ser a exceção. Exceção de uma regra que traz o 

modelo adequado para resolução dos conflitos. 

Desse modo, tanto os advogados como as partes 

devem possuir essa consciência coletiva voltada à solução dos conflitos 

e ao alcance da justiça. Esta, por sua vez, não alcançada apenas com a 

instauração de litígios e ações judiciais, mas ligada ao diálogo, a 

reciprocidade e a vontade de ver a controvérsia solucionada da melhor 

forma para ambas as partes. 

 Conseguimos, com esta mudança de mentalidade, 

operar um alargamento na concepção de acesso à justiça. Isto é, em vez 

da cômoda situação de se correr ao judiciário sempre que houver lesão 

ou ameaça a direito, colocamos aqui a figura da composição. Um 

acesso à justiça ligado ao diálogo dos sujeitos conflitantes. E é 

justamente nesta seara que o advogado cunha sua função essencial à 

justiça. 

É neste ponto que introduzimos o segundo ponto da 

abordagem deste artigo, para demonstrar de forma mais aprofundada a 

problemática da autocomposição e a busca por honorários advocatícios. 

 

2. Como devem ser encarados os honorários advocatícios. 

 

A atividade do advogado, como já dito, é essencial 

para a administração da justiça e para a manutenção do Estado 

Democrático de Direito, não apenas por conta da formulação legal, mas 

por ainda manter as raízes e o propósito herdados de sua origem - 

defensor da justiça e dos mais necessitados. A afirmação legal está 

disposta no art. 133 da CF/88, pois apenas a ele é concedido o poder de 

postular no judiciário os direitos dos indivíduos e é ele quem possui o 

preparo técnico específico para esta finalidade, mesmo que embora 
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alguns vejam na exclusividade do ius postulandi óbice ao acesso à 

justiça. 

A função do advogado sempre esteve ligada à 

dignidade da pessoa humana, pois, sendo o advogado defensor dos 

direitos individuais, a dignidade se verifica, dentre outras formas, 

quando os direitos estão sendo respeitados. Portanto, é logicamente 

possível a aproximação do exercício da advocacia e do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Todavia, com o crescente desenvolvimento industrial 

e tecnológico dos últimos anos, somados a gama de direitos 

constitucionalmente protegidos, cresceu o número de ações judiciais, 

tanto para satisfazer as necessidades das empresas, quanto para proteger 

os direitos dos indivíduos. Instalou-se, assim, a crescente necessidade 

de formar advogados para atuar no judiciário, a fim de suprir a 

gigantesca demanda. Como reflexo desta demanda, verifica-se, dentre 

outros malefícios, a banalização de determinados institutos, justamente 

por conta da recorrência de pedidos - como é o caso dos danos morais. 

 O paradigma anterior, que zelava pela litigiosidade 

extrema, fazia com que se perdesse a relação de diálogo entre os 

envolvidos, em apreço de decisões judiciais verticalizadas, que, não 

raro, desestabilizam a vida das partes. Além disso, tais sentenças, que 

pouco contribuem a democracia, trazem consigo o descrédito à justiça e 

polarizam de uma forma errada e cruel a relação processual. 

Outro acontecimento que levou a essa mentalidade é 

o fato da advocacia tornar-se com o passar do tempo uma atividade 

equiparável a tantas outras, com a criação cada vez mais crescente de 

cursos jurídicos, formando, sob o pesar da sociedade e do bom futuro 

da nação, profissionais preocupados apenas no ganho monetário, 

perdendo, assim, a distinção de outrora. 

A atividade da advocacia, além de ser profissão que 

leva ao sustento pessoal daqueles que a exercem, é atividade de grande 

relevância para a coletividade, justamente pelo fato de evitar e 

combater as injustiças no corpo social. Assim, apesar de ser atividade 

profissional, os advogados não devem exercê-la apenas visando auferir 

lucros em detrimento da busca pela justiça, e sim, ajudar a instaurar a 
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paz no seio social, como postula o Código de Ética e Disciplina da 

OAB: 

 

(...) exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, 

mas também com desprendimento, jamais permitindo que o 

anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu 

trabalho (...). 

 

A busca do advogado pela satisfação dos honorários 

advocatícios é legitima tanto do ponto de vista legal como do ponto de 

vista social, conforme decisão recente do STF, positivada na súmula 

vinculante número 47, aprovada em 27/05/2015, em que pacifica a 

natureza alimentar dos honorários advocatícios, ou seja, dá ao 

honorário o caráter de verba essencial para a subsistência do advogado, 

justificando assim a necessidade de sua cobrança.  

Contudo, deve-se atentar para o fato de que, ainda 

que possua caráter alimentar e seja verba essencial para a vida do 

advogado, a fixação dos honorários deve se dar de forma moderada, 

seguindo os preceitos do código de ética da OAB, em seu artigo 36. 

Assim, extrai-se da disposição do artigo mencionado o estímulo e a 

busca pela razoabilidade na fixação dos honorários, cabendo aos 

advogados equilibrar os dois pontos, de modo a não transformar o 

honorário advocatício em um empecilho ao acesso à justiça. O que, na 

realidade, configuraria um contrassenso a própria causa de existir do 

advogado. 

Ponto interessante a ser notado, diz respeito à 

caracterização dos honorários em conflitos que não culminem em 

processos judiciais. Isto é, naqueles conflitos resolvidos por meio de 

acordo, cujo responsável pela solução consensual tenha sido o 

advogado, os honorários a serem cobrados do cliente devem ser os 

mesmos que seriam cobrados no caso da instauração do processo 

judicial? 

Pensamos que sim. O advogado deve se comprometer 

a resolver o conflito de seu cliente, cabendo ao profissional do direito 

interpretar qual será a melhor maneira de alcançar tal solução. Haverá 

casos em que a solução por meio da autocomposição não será a melhor 
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maneira e casos em que a solução pelo processo judicial também não o 

será. 

Portanto, os honorários do advogado, a nosso ver, não 

deverão vincular-se a resolução do conflito por meio do processo. Mas, 

e aí sim, vincular-se a resolução do conflito. Independentemente do 

meio em que foi alcançada. Desde que lícito, obviamente.  

 

3. Disseminação deste novo paradigma. 

 

O advogado, portanto, tem o dever de disseminar este 

pensamento. Encontra-se enraizado no pensamento jurídico uma 

postura antiquada e ultrapassada de processo. Um processo que só leva 

ao descrédito da justiça brasileira. O bacharel em Direito, 

principalmente o advogado, tem a obrigação de mudar esta 

mentalidade. Ele deve fazer com que seu cliente acredite e confie nesta 

mudança, com que seu cliente deposite o mérito de sua causa nas 

formas autocompositivas de resolução dos conflitos. 

Este dever emana do próprio teor da Constituição, 

que consagra à profissão da advocacia, a essencialidade da 

administração da justiça. Isto é, o advogado é imprescindível à 

manutenção, ao bom andamento, à direção da justiça.  

Para executar com sucesso tal empreitada, o 

advogado deverá estar engajado na causa, comprometido com a feitura 

de justiça na causa de seu cliente. Há de se ressalvar, entretanto, que o 

advogado não deve se envolver emocionalmente com a causa de seu 

cliente, a ponto de enxergar a parte contrária como se seu inimigo 

fosse. 

 O advogado deverá, para disseminar a cultura da paz, 

mostrar a seu cliente os benefícios dos meios autocompositivos de 

resolução dos conflitos. Não basta, com efeito, que somente o 

advogado confie nos métodos alternativos de solução dos conflitos, é 

imprescindível que seu cliente, na qualidade de usuário da justiça, 

remeta seu caso à terceiro, que, embora não seja o juiz togado, pode 
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oferecer o acesso a uma ordem jurídica justa, de maneira eficiente, 

adequada e célere. 

No meio de um mar agitado, o profissional do Direito 

deve pegar o timão da embarcação e guiar o navio para o caminho mais 

seguro, porém ainda incerto, sabendo que, embora sob a forte 

tempestade que enfrentará durante o trajeto visar fazer com que todos a 

bordo confiem em sua direção e nela visualizem a esperança de um 

porto seguro. 

 

Conclusão 

 

Vimos que a nova mentalidade a que se pretende 

implantar na ordem processual brasileira é algo demorado, que leva 

tempo. Todavia, alterações legislativas e incentivos políticos, não 

operarão por si sós, na mudança à que se pretende. Acreditamos, antes 

de tudo, ser imprescindível que haja grande esforço na alteração, 

preliminarmente, de três aspectos, que, sob nossa ótica, parecem 

essenciais para que esta implantação de uma nova cultura processual 

possa se desenvolver de uma maneira saudável e sustentável. 

O primeiro destes aspectos, por dizer respeito ao 

resgate histórico do prestígio da função advocatícia, requer forte 

empenho dos cursos de graduação universitária, ao mesmo tempo em 

que se pede a revitalização do modo de se enxergar o profissional do 

Direito. Dessa vez, não o tomando como um robô responsável por 

operar o sistema, mas sim, como um artista que em suas raízes 

contribuía para uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais 

fraternal. Se conseguirmos formar juristas com estas qualidades, a 

mudança a que se pretende será natural. Portanto, requer-se que a 

formação jurídica tenha uma visão mais humana e menos burocrática. 

O segundo volta-se a uma visão econômica, isto é, 

parte-se de um dilema no qual os honorários advocatícios devem estar 

em equilíbrio com a função social do advogado. Sob esta ótica, 

entendemos que as verbas do advogado devem estar atreladas a 

consecução da justiça e não ao processo judicial, como se aparenta ter 

hoje. 



345 

 Há necessidade, portanto, de relacionar honorários 

advocatícios a conquista de acesso à justiça. Caso se consiga atingir um 

nível de desenvolvimento em que os operadores do direito possam 

visualizar que a justiça no caso de seu cliente, reflete no seio social, 

chegaremos num ponto em que os honorários advocatícios, sem tirar a 

essencialidade que lhes é peculiar em uma sociedade capitalista, terão 

verdadeira função secundária nesta nobre profissão secular que é a 

advocacia. 

Por derradeiro, o terceiro aspecto surge como um 

reflexo se aqueles dois primeiros forem implantados com êxito. Diz 

respeito, este último, à disseminação deste novo paradigma. Se os 

operadores do direito conseguirem recuperar o âmago da atividade da 

advocacia, ao mesmo tempo em que compreendam que seus honorários 

possuem função secundária quando confrontados sua função de peça 

essencial à administração da justiça, a disseminação da cultura da paz 

será, novamente, natural e até mesmo reivindicada por toda sociedade. 
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Introdução 

 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o 

processo de conhecimento dentro da Execução deixou de existir dando 

lugar a um incidente processual autônomo. De uma forma bem simples 

podemos definir que a intenção do legislador foi a de não repetir na 

execução o exaustivo procedimento básico que vai desde a fase de 

conhecimento até a obtenção da tutela do Estado, uma evolução 

bastante significativa balizada na eficácia e na celeridade. 

Se fizermos um comparativo com o Direito Romano, 

uma das bases do Direito Brasileiro, o tratamento quanto ao 

inadimplemento dos negócios jurídicos evoluiu e muito. Se hoje as 

garantias de crédito são dadas pelos diversos meios de execução, o 

mesmo não podemos dizer daqueles que estavam sob a égide da ―lex 

duodecim tabularum‖, ou seja, a famosa ―Lei das XII Tábuas‖. 

Segundo a ―Tábua III‖ da lex em questão, as punições 

dadas ao devedor eram extremamente cruéis. Primeiramente porque o 

devedor era considerado de má-fé e pronto, ou seja, não importava o 

motivo do inadimplemento, se não houvesse o cumprimento da 

obrigação, haveria punição.  

Naquele tempo, o devedor tinha exatamente 30 dias 

após a assunção da dívida perante magistrado ou por meio da 

condenação para quitá-la. Vencido o prazo, o inadimplente retornaria 

ao juízo e, caso não houvesse fiador que garantisse o pagamento, teria o 

credor o direito de amarrá-lo pelo pescoço e pés e levá-lo consigo. 

 Ademais, nos casos onde houvesse mais de um 

credor, o devedor era esquartejado e os pedaços de seu corpo entregues 

aos credores como ―forma de pagamento‖ pela dívida não quitada, algo 

completamente inimaginável nos atuais padrões de direito. 

Segundo afirma Abelardo Saraiva da Cunha Lobo ―é 

hoje uma verdade, que já se não põe em dúvida, que, em Roma, nos 

tempos primitivos, o direito adjetivo precedeu ao direito substantivo: 
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do processo é que, em regra, surgiam a norma e a coação 

correspectivas, para o equilíbrio ou ordem jurídica.‖
455

 

De fato, podemos enxergar uma enorme evolução do 

nosso sistema jurídico, afinal, as decisões judiciais são tomadas de 

acordo com o peso dos fatos diante da norma jurídica e não de um 

modo generalizado, com decisões discricionárias e punições 

desumanas.  

Retornando aos dias de hoje, para que um titular de 

crédito extrajudicial possa executar o valor contra o devedor basta que 

seu título seja líquido, certo e exigível para que o juiz possa determinar 

o prosseguimento dos atos executivos pertinentes à satisfação do valor 

do crédito que serão devidamente cumpridos pelo oficial de justiça. 

Quanto ao devedor o Código de Processo Civil 

limitou e muito as possibilidades, isso porque, o princípio do 

contraditório em sede de execução é restrito. Por se tratar de um 

incidente processual autônomo, no que tangem os Embargos à 

Execução resta ao devedor em simples petição alegar divergência 

quanto a valores, possíveis ilegalidades, excessos ou irregularidades 

quanto ao cumprimento da obrigação, com isso, a possibilidade de atos 

procrastinatórios praticados pelo devedor é praticamente nula. 

De fato, o legislador procurou encurtar o máximo 

possível esse incidente processual a fim de dar real significado à 

efetividade e a celeridade, bases do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro. Não há dúvidas que a intenção é que, com esse novo padrão, 

os processos possam vir a ficar mais rápidos a entregar às partes a 

tutela jurisdicional definitiva. 

Expostos os pontos positivos quanto ao tema 

execução temos que levantar algumas questões as quais o Código de 

Processo Civil é omisso e até mesmo injusto. Ao dar celeridade ao 

processo de execução o legislador esqueceu-se de criar um sistema que 

fosse adaptável ao fato específico. Aplicar de maneira generalista 

questões de mérito é fácil, afinal, basta aplicar a lei ao pé da letra, mas 

como ficam os casos especiais?  

                                                 
455 LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de Direito Romano, Senado Federal, Conselho 

Editorial, 2006. 
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Sempre ouvimos que para toda regra existe uma 

exceção e na atual conjuntura econômica do nosso país, tratar de 

maneira igual situações completamente diferentes não é salutar e, muito 

menos, justo, afinal, o Brasil conta com cerca de 58,7 milhões de 

inadimplentes
456

, muitos destes vítimas da crise econômica e do 

desemprego, fato que não pode ser ignorado durante o processo de 

execução. 

Muitas dessas pessoas não podem ser 

responsabilizadas pelo não pagamento das suas dívidas. Na verdade, 

essas pessoas precisam ser assistidas até o momento em que 

conseguirem caminhar com as próprias pernas novamente, 

oportunidade na qual poderão honrar com todos os seus compromissos 

sem comprometer sua subsistência. 

Entramos aqui na questão central do presente artigo, a 

concessão de crédito bancário aos cessionários de boa e má-fé e seu 

consequente inadimplemento. 

Nos últimos 12 anos com a aparente estabilidade 

econômica o cidadão brasileiro passou a consumir mais e com isso 

aumentar o seu padrão de vida. Houve uma necessidade por parte do 

governo federal em reclassificar a sociedade e trazer para um patamar 

mais superior a chamada ―nova classe média‖. 

 Com isso, as instituições de crédito passaram a 

enxergar um novo mercado e começaram a conceder empréstimos de 

modo inadvertido e sem muitos padrões de exigência, fazendo com que 

o orçamento familiar começasse a se tornar cada vez mais onerado, o 

que gerou uma enorme bola de neve para um tipo de cidadão que não 

possui independência financeira e que passou a trabalhar mais e mais 

apenas para pagar dívidas. 

Ocorre que, após anos de certa ilusão quanto a 

estabilidade econômica o país entrou em um colapso financeiro e com 

isso fantasmas do passado voltaram à tona como a inflação e, 

principalmente, o desemprego. Assim, os diversos contratos de crédito 

celebrados entres bancos e consumidores passaram a sofrer com o 

                                                 
456 FONTE: SPC Brasil; https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/indice/2211 
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aumento constante da inadimplência e consequentemente uma 

enxurrada de execuções judiciais. 

Até então nada de anormal, afinal, os credores estão 

exercendo o seu direito de cobrar dos insolventes aquilo que lhes é 

devido. Mas, será que todos os devedores devem ser tratados da mesma 

forma?  

Um devedor que contraiu a dívida num momento de 

estabilidade e consciente dos seus atos pode ser considerado mal 

pagador por ter perdido injustamente a fonte de renda que supria essa 

obrigação? Tem este que se submeter ao mesmo tratamento de um 

devedor de má fé que se aproveitou da facilidade na obtenção do 

crédito para contrair uma dívida que sabia não ser capaz de honrar? 

Como havíamos dito, os credores têm todo o direito 

de exigir dos insolventes o adimplemento da obrigação ora contraída, 

mas, por outro lado, muitos desses credores utilizam-se de meios 

sórdidos para reaver os valores interessantes e por uma questão de 

economia nos meios de obtê-los, como a contratação de empresas de 

cobrança, por exemplo, fazem com que o devedor sofra 

constrangimentos abusivos e que beiram a desumanidade tornando esse 

processo completamente doloroso e muitas vezes interminável, 

porquanto a coação jamais será um meio efetivo de solução de qualquer 

conflito. 

Veremos adiante como a solidariedade pode 

contribuir para que esses conflitos meramente contratuais sejam 

resolvidos e transformem a relação entre credor e devedor em algo 

menos turbulento e mais humano. 

Para isso, entenderemos um pouco acerca das 

responsabilidades que cada uma das partes tem em contratar uma com a 

outra e que nem sempre aquele que não cumpriu com o contrato agiu 

com dolo e que por isso não pode ser responsabilizado de maneira igual 

a um devedor que de forma pérfida se aproveitou de uma situação para 

auferir vantagem indevida. 

 Por fim, diferenciaremos o devedor de boa-fé do mal 

pagador de fato por meio da Teoria do Superendividamento, 

demonstrando que o endividado precisa de instrumentos que façam 
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com que ele saia da situação que se encontra baseando-se em ideias já 

existentes, mas que são pouco conhecidas e raramente utilizadas. 

 

1. O princípio da dignidade humana nas relações contratuais. 

 

Uma das bases do ordenamento jurídico brasileiro 

encontra-se elencada no artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, 

este dispositivo trata exatamente da dignidade da pessoa humana, um 

fundamento de extrema relevância para a manutenção da paz social. A 

dignidade tem como significado a ―consciência do próprio valor; honra; 

modo de proceder que inspira respeito; distinção; amor próprio.‖
457

 Em 

outros termos, dignidade significa respeito ao próximo e a si mesmo. 

Nas relações contratuais a dignidade humana precisa 

ser colocada no patamar mais alto dos interesses das partes, ou seja, 

todos nós sabemos que ao celebrar um contrato as partes adquirem 

direitos e deveres mútuos, mas que ao mesmo tempo não podem se 

tornar mais importantes do que o bem-estar de ambas. Todos buscamos 

lucrar com o negócio jurídico, porém, como todo investimento, existe 

sempre um risco implícito que não podemos evitar e isso deve ser 

levado em conta quando do inadimplemento da obrigação, em especial 

do consumidor de produtos e serviços que é tratado como parte 

hipossuficiente da relação. 

O devedor insolvente nem sempre é culpado pela 

situação em que se encontra, em especial nos tempos difíceis em que 

vivemos com a derrocada econômica do Brasil. Com o crescente 

desemprego, a taxa de inadimplemento cresce em proporções 

estratosféricas e, com isso, não há como o tomador do crédito cumprir o 

contrato e é nesse momento que o credor precisa abrir a mente e 

compreender que em nada vai adiantar utilizar-se de instrumentos de 

cobrança, pois, sem dinheiro, como o devedor saldará sua dívida? 

O fato é que, na maioria das vezes, as instituições de 

crédito não se preocupam com a questão de dignidade envolvida e 
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acabam por coagir os devedores quando estes não possuem mais 

capacidade de arcar com suas obrigações. Para isso, contratam 

empresas de cobrança terceirizadas, muitas vezes inidôneas, que se 

utilizam de meios desumanos de coerção que acabam por ofender a 

dignidade do devedor de boa-fé por meio de técnicas como ameaças e 

exposição vexatória da relação a terceiros, este último ferindo o sigilo 

financeiro contratual. 

Não estamos aqui dizendo que o credor deva esquecer 

o crédito que tem. Porém, o limite de seu direito não pode ultrapassar a 

dignidade do outro que já se encontra em condição indigna por não 

poder honrar com seus compromissos. Mas, será que o próprio credor 

não contribuiu para essa situação ao conceder crédito sem as devidas 

precauções diante de um cenário econômico instável?  

O credor precisa fazer uma reflexão antes de executar 

judicialmente o valor que lhe é devido, afinal, é bem provável que 

medidas administrativas como a negativação do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito e cartórios de protesto de títulos já tenham ocorrido. 

Após esses procedimentos cabe ao titular do crédito buscar maneiras 

dignas de receber os valores devidos e dentro das possibilidades do 

devedor, afinal, coagi-lo a um acordo que sabe não ter condições de 

cumprir só irá conseguir estender essa relação conturbada e não, 

resolvê-la. 

Como dissemos, dignidade é respeito acima de tudo e 

só chegaremos a uma solução do conflito mediante compreensão e 

diálogo. Analisando o contexto geral da situação para que possamos 

determinar a culpa, diante da sua constatação é que deverá o credor 

buscar a solução mais adequada possível a fim de solucionar o conflito 

de modo que o crédito seja satisfeito e que o devedor não perca a sua 

capacidade de sobrevivência digna. 

Quando o legislador enxugou o procedimento 

executório não teve o cuidado de particularizar as situações, questões 

como culpa e dolo deveriam estar presentes para determinar a maneira 

como a execução procederá. Mais uma vez, o parlamentar cuidou do 

devedor de boa e má fé sem a menor distinção, como se estes fossem de 
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fato iguais quando a situação que os levou ao inadimplemento é 

completamente oposta. 

Daí a pergunta, onde ficou a dignidade do devedor de 

boa-fé quando este se viu equiparado a alguém que nunca visou 

cumprir com suas obrigações? 

A resposta para essa pergunta é óbvia, a dignidade foi 

esquecida e o interesse oculto daqueles que concedem o crédito 

prevaleceu. Não podemos aceitar que um credor queira cobrar a dívida 

a qualquer custo diante de um inadimplente que está em grave situação 

financeira e que muitas vezes não consegue prover o seu próprio 

sustento, o direito à vida, que é superior a qualquer outro existente, 

constante no caput do artigo 5º da Constituição Federal. 

Mais uma vez, a ideia não é que a dívida seja 

perdoada em face da impossibilidade momentânea de saná-la e sim um 

maior sentimento de compreensão da parte do credor que tem por 

obrigação moral aguardar a estabilização da situação financeira do 

depositário de boa-fé para então poder negociar a quitação do crédito e 

não piorar ainda mais o seu inferno astral com atos impróprios para 

aquele momento. 

Ademais, o Estado também tem a sua 

responsabilidade nesse processo de execução desenfreado sem o 

mínimo de distinção possível. Se a Constituição Federal tem como 

fundamental o direito à vida, como pode o Estado conceder meios 

processuais de se barrar esse direito concedendo ao credor o poder de 

executar a dívida sem o mínimo de dignidade possível? Para Alexandre 

de Moraes, ―o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, 

já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os 

demais.‖
458

 

Sem vida não há sociedade, logo, nenhuma norma 

infraconstitucional pode colocar em risco a subsistência de alguém 

mesmo que haja inadimplemento obrigacional envolvido. O devedor de 

boa-fé tem obrigação de cumprir com a dívida contraída, mas não no 

tempo do credor que sabe da real situação da parte antagonista, como 

                                                 
458 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 
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permite o processo de execução e sim, dentro das possibilidades que 

deem condições de adimplemento da obrigação sem que a 

sobrevivência do devedor seja colocada em risco.  

Se o direito é fundamental, este está acima de tudo e 

de todos, como nos ensina o doutrinador Uadi Lâmmego Bulos ―direito 

fundamentais são bens e vantagens disciplinados na Constituição 

Federal. Garantias fundamentais são as ferramentas jurídicas por meio 

das quais tais direitos se exercem, limitando os poderes do Estado.‖
459

 

Ora, se as garantias fundamentais limitam os poderes 

do Estado, não pode o Legislativo criar uma lei que beneficia o credor 

hipersuficiente em face do devedor de boa-fé que é a parte mais 

sensível da relação no momento. Sendo assim, podemos afirmar que 

além de abusiva e imoral, a possibilidade de execução sem critérios de 

um devedor em grave risco financeiro é inconstitucional se levarmos 

em conta a ordem de prioridade dos princípios. 

 

2. A solidariedade como base da solução dos conflitos 

 

A Constituição Federal de 1988 define como um dos 

objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, conforme elencado em seu artigo 3º, I. É desta 

solidariedade que vamos tratar dentro do contexto do presente trabalho. 

O desemprego nos dias de hoje ultrapassou o patamar 

de 11% da população economicamente ativa, ou seja, mais de 12 

milhões de trabalhadores encontram-se sem fonte de renda para honrar 

com seus compromissos. 

Como havíamos dito, durante o período de aparente 

estabilidade econômica as famílias brasileiras passaram a consumir 

mais e também a financiar produtos e serviços com maior constância. 

Ocorre que, com a alta da taxa de desemprego na mesma proporção 

também aumentou o índice de inadimplentes e com isso as instituições 

                                                 
459 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 528. 
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credoras passaram a ter que agir cada vez mais em busca de receber os 

créditos que lhes são devidos. 

O problema encontra-se exatamente nesse binômio 

desemprego/adimplemento. Sem auferir lucro, como o devedor 

conseguirá pagar suas dívidas junto ao credor?  

Aparentemente são perguntas difíceis de responder, 

afinal, o credor cumpriu com a sua parte no contrato quando concedeu 

o crédito e agora espera a sua contrapartida, ou seja, crê que o tomador 

honrará religiosamente com as prestações vincendas.  

Então, o que fazer? Bem, com a nova proposta do 

Código de Processo Civil bastaria ao credor apresentar o justo título 

para provocar o Judiciário que deve então proceder com a execução. 

Porém, de um cidadão desempregado e sem meios de pagar o que deve 

não há o que retirar, em especial daqueles que moram de aluguel, 

utilizam-se de transporte público e o pouco patrimônio que possuem 

serve apenas para subsistir como geladeira, fogão, cama e etc., ou seja, 

nem beneficiar-se da penhora o credor será capaz. 

Talvez a solução para dirimir essa questão esteja 

numa palavra muito utilizada nos dias de hoje, a ―conciliação‖. O novo 

Código de Processo Civil enxerga na fase conciliatória o meio mais 

rápido e efetivo na solução dos conflitos, nela as partes conseguem 

conversar de maneira pacífica a fim de encerrar suas pendências.  

Quando o devedor se propõe e o credor aceita 

renegociar uma dívida de maneira amigável, ambos envolvem-se no 

princípio constitucional da solidariedade, pois de um lado há um 

cidadão de bem que por motivos de força maior interrompeu o 

cumprimento da obrigação por insuficiência financeira, mas que quer a 

todo custo ver o seu nome íntegro, de outro lado, um credor consciente 

de que na base da coação nada se resolve e por isso se apresenta 

disponível em abrir mão de seus direitos como juros e correção 

monetária bem como até mesmo a redução do valor devido para ver 

encerrada uma questão um tanto quanto indigesta. 

De fato, o diálogo é o caminho mais curto para se 

resolver problemas, mas para que isso ocorra, ambas as partes precisam 

se ajudar e compreender a situação uma da outra. Ademais, 
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solidariedade vai muito além de compreender a situação alheia, afinal, 

de nada adianta compreender a situação e ao mesmo tempo colaborar 

para seu agravamento em detrimento de um interesse próprio. 

Em tempos de crise nós vemos a solidariedade 

florescer de diversas maneiras e todos nós somos responsáveis por 

disseminá-la cada vez mais. Sobrepor interesses particulares em face do 

sofrimento alheio é egoísmo e só vai piorar a situação ao invés de 

solucioná-la. 

Não estamos sugerindo que o credor deixe de exigir 

seus direitos, de modo algum, até mesmo porque o maior desejo de um 

devedor de boa-fé é ver seus compromissos devidamente honrados. 

Mas é fato que existem casos que fogem à regra, que precisam ser 

vistos cada qual com sua peculiaridade e resolvidos da maneira mais 

pacífica possível.  

Ninguém celebra contrato com outrem por acaso, 

todos temos interesses que nos são pertinentes, afinal, quem contrata 

busca um produto ou um serviço que satisfaça as suas necessidades, do 

outro lado, há outra parte que visa o lucro com os esforços envidados 

para atender a demanda e atingir a finalidade do seu escopo 

empresarial. 

O resultado final dessa relação deveria ser o 

adimplemento mútuo, porém, o risco de intercorrências existe e se 

situações que fogem ao controle de uma ou ambas as partes prejudicam 

a efetivação do cumprimento do contrato, não cabe a estas digladiarem-

se na busca por interesses singulares, mas sim na solução do conflito de 

modo que todos saiam satisfeitos e, de preferência, com sua integridade 

inalterada. 

 

3. Superendividado, vilão ou vítima do acaso? 

 

A legislação brasileira ainda caminha a passos curtos 

no que tange o superendividamento. Na realidade, não precisamos 

voltar muito no tempo para entendermos a falta de zelo que o legislador 
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possui com o devedor de boa-fé, basta destacarmos o disposto no artigo 

5º, inciso LXVII do texto original da Constituição Federal de 1988: 

 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a 

do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel. (Grifo meu)  

 

A antiga redação do inciso LXVII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal que foi alterada pela Súmula Vinculante número 

25 do Supremo Tribunal Federal uma vez que o Congresso Nacional 

não levou em conta o Pacto de San José da Costa Rica, o qual o Brasil 

só ratificou sua adesão após 23 longos anos, em 1992. 

O superendividamento é a ―impossibilidade global do 

devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as 

suas dívidas atuais e futuras de consumo‖.
460

  

Como podemos enxergar no conceito acima, o 

superendividado não é de qualquer pessoa, mas sim de um devedor de 

boa-fé, ou seja, aquele que assumiu uma obrigação com a clara 

intenção de adimpli-la, mas que por motivos de força maior não obteve 

êxito em fazê-la. 

Entendemos que o superendividado diferencia-se do 

endividado, apesar de serem palavras com significados parecidos, este 

contrai obrigações sem a menor preocupação com o adimplemento, 

aquele é um mero padecedor de situações infortunadas, que fogem do 

seu controle. Sendo assim, podemos definir a diferença entre ambos em 

duas palavras: boa-fé e má-fé.  

E é se tratando da boa-fé do contraente que devemos 

buscar meios de solucionar os seus problemas sem que este perca sua 

capacidade de subsistência, porque de nada adianta uma pessoa se 

esforçar para pagar suas dívidas se sequer consegue o sustento básico. 

Quando o legislador elaborou o título da execução no 

novo Código de Processo Civil, não se preocupou com questões tão 
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básicas e constantemente presentes nas varas cíveis dos tribunais Brasil 

afora. Vejamos o que diz o artigo 829, do texto processual civil: 

 

Art. 829.  O executado será citado para pagar a 

dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. 

 

Como podemos observar, um devedor de boa-fé que 

está impossibilitado de quitar a sua dívida acabou por ficar encostado 

contra a parede, como se já não o estivesse por encontrar-se em 

situação indigna ao estar desempregado, por exemplo, com o seu nome 

jogado no ―hall dos maus pagadores‖ e em muitos casos sequer 

consegue colocar o prato de comida na mesa de sua família. 

Para piorar, o legislador não se contentou em apenas 

pressionar o devedor de boa-fé, precisou ainda amedrontá-lo com a 

continuação do próprio artigo 829 em seu §1º: 

 

§ 1
o
 Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-

se auto, com intimação do executado. 

 

Podemos notar que nada se modificou em relação ao 

já disposto no Código de Processo Civil de 1973, comprovando a nossa 

tese de omissão com os casos excepcionais. 

Como se não bastasse, a situação vexatória de ter seu 

nome exposto nas fileiras do Judiciário como ―executado‖, o cidadão 

em perigo financeiro ainda tem que conviver com a iminente penhora 

do pouco que tem, excetuando-se, claro, bens impenhoráveis para sua 

subsistência digna. 

Interpretando o artigo 829 do Código de Processo 

Civil não temos dúvidas de que apenas um beneficiário encontra-se 

presente, o cedente do crédito.  

Claro que não são todos os devedores que agem de 

boa-fé. Há cerca de 15 ou 20 anos atrás era comum pessoas de má 

índole celebrarem contratos de crédito com diversas instituições 
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financeiras sem a menor fiscalização, afinal, os órgãos de proteção ao 

crédito não tinham a integração de sistemas que possuem nos dias de 

hoje. Atualmente, basta uma simples consulta ao número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Jurídicas para que os cedentes saibam se é possível 

ou não contratar com aquele que está a sua frente. 

Então, vamos diferenciar o devedor de má fé do 

infortunado, afinal, como já havíamos afirmado o legislador foi 

extremamente injusto ao colocar ambos em pé de igualdade. Uma 

pessoa que celebrou um contrato de crédito em longo prazo e no seu 

curso perdeu sua fonte de renda, assim ficando incapaz de ser 

adimplente, deve ser considerado um superendividado e precisa ser 

socorrido para que a sua situação não piore ainda mais e não ser tratado 

como um cidadão desonesto, como ocorre na prática. 

Já o devedor de má fé deve ser punido com todo o 

rigor da lei, haja vista que, desde o primeiro momento este pensou 

apenas em beneficiar-se de uma situação de maneira indevida, trazendo 

prejuízos a outra parte e ferindo sua moral, corroboramos até com a 

ideia da sua prisão civil cuja possibilidade existia na legislação anterior. 

Entendemos que o novo Código de Processo Civil, 

muito mais do que organizar os procedimentos judiciais tem uma 

função extremamente importante para que a sociedade possa evoluir, a 

função social.  

A normal processual recém reformada, tem um 

compromisso não só de aproximação e intermediação dos antagonistas 

mas também em educar os cidadãos de modo que possam cada vez 

mais dirimir as suas questões no âmbito privado, sem intromissões 

alheias, dando real significado ao princípio da mínima intervenção 

estatal. 

Quando o Estado é chamado para solucionar uma 

LIDE a qual as partes são incapazes de resolver, sua obrigação é de 

entregar a tutela em sua medida certa, e ainda vai muito além disso, 

porque, quando no meio dessa LIDE há uma parte que se encontra em 

situação de risco, extremamente exposta e desprotegida não cabe ao 

Estado aplicar-lhe o golpe de misericórdia, mas sim, buscar junto à 

outra parte uma maneira de resolver a questão sem que se piore ainda 
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mais a situação do devedor, seja por meio da conciliação, mediação ou 

outro instrumento que garanta, ao menos, a menor onerosidade 

possível, aliás, se pararmos pra pensar nem esse princípio é respeitado 

na prática. 

O superendividado é vítima, ao contrário do que a 

maioria pensa, especialmente em tempos de crise econômica 

pandêmica como a que vivemos no Brasil nos últimos 5 anos, pelo 

menos. É responsabilidade do Estado manter a estabilidade da 

economia para que o próprio cidadão proceda com o seu fluxo e 

quando este não tem fundos para tanto acaba por gerar um efeito 

dominó que atinge quase que exclusivamente as classes menos 

desfavorecidas, principais ―fornecedoras‖ de superendividados. 

 

4. A cláusula de seguro contratual de hipossuficiência 

involuntária temporária como meio de adimplemento nas 

relações de crédito 

 

Não é de hoje que um dos maiores vilões da relação 

cedente e cessionário é o inadimplemento. Por óbvio a parte que mais 

se prejudica nessa relação é a instituição financeira, isso porque é ela 

quem desembolsa o valor asseverado na confiança de que o devedor vai 

cumprir com a sua obrigação de restituir o crédito ora concedido com 

os encargos estabelecidos no contrato. 

Com o aumento do desemprego e a crescente 

inflação, as instituições bancárias acabam sofrendo um enorme déficit 

quando veem o índice de inadimplemento crescer vertiginosamente. 

Daí surge à necessidade de investir tempo e dinheiro em ferramentas 

que busquem assegurar o recebimento desses créditos, para isso, se 

valem de órgãos de proteção ao crédito, cartórios de protesto, empresas 

de cobrança e até mesmo escritórios de advocacia especializados. 

Tudo isso poderia ser evitado se as instituições que 

concedem crédito no mercado se valessem de uma precaução 

pouquíssimo utilizada e ainda menos divulgada no mercado, o ―seguro 

por desemprego involuntário‖, porém, vamos renomear essa 
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modalidade para ―seguro de hipossuficiência involuntária temporária‖, 

por motivos que serão expostos a seguir. 

Como já havíamos afirmado, um contrato que 

envolve direitos e obrigações tem lá os seus riscos e estes não podem 

ser desconsiderados. Como seres humanos estamos sujeitos a diversos 

tipos de dissabores durante nossas vidas, no plano financeiro ocorre 

exatamente o mesmo, porém, há de se ressaltar que as situações que 

levam um cidadão ao endividamento não se restringem somente ao 

desemprego. 

Um fato que não pode ser deixado de lado é que 

somos seres perecíveis, ou seja, caminhamos para o envelhecimento e a 

qualquer momento podemos ser acometidos por moléstias que além de 

nos debilitar e até mesmo invalidar, nos trazem custos de recuperação 

elevados que transformam uma renda até então capaz de suprir todo o 

orçamento em um caos financeiro, ainda mais num Estado 

extremamente incompetente em cumprir o dever constitucional de 

fornecer um tratamento de saúde digno aos seus cidadãos. 

Podemos observar que não há somente a insolvência 

por inexistência de fonte de renda, existe também a insuficiência 

orçamentária em detrimento de causa maior que não pode ser revertida 

até que a mesma se extinga. 

Além disso, as duas opções aqui citadas não são as 

únicas, seria extremamente fácil enumerar diversas situações que 

fogem ao nosso controle e que de uma hora para outra transformam as 

nossas vidas e fazem com que elejamos novas prioridades que 

impedem o cumprimento das obrigações já existentes. 

Por isso, não podemos concordar com uma cláusula 

de seguro exclusiva para desemprego involuntário e, para tanto, 

sugerimos a criação de uma cláusula de hipossuficiência involuntária 

temporária, mais justa, humana e passível de adaptação ao fato 

concreto. 

Somos capazes de apresentar diversos motivos que 

fazem dessa cláusula um meio extremamente eficiente no que tange o 

cumprimento dos contratos de crédito e vamos expor alguns deles: 

 



363 

1) Com a adesão ao seguro nenhuma das partes 

sairia prejudicada, afinal, o credor terá o seu 

crédito garantido e o devedor paz de espírito para 

enfrentar sua atual situação sem que ela piore 

ainda mais com exposições negativas de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, cartórios de 

protesto e no Judiciário, sem contar as incômodas 

cobranças diárias por meio de cartas e 

telefonemas; 

2) Ao oferecer um seguro ao contraente e este se 

negando a aderi-lo, cai por terra qualquer 

argumento de desumanidade da parte da 

instituição credora, afinal, ela forneceu meios de 

proteger o contratante, se este se negou, o fez por 

conta e risco; 

3) Pela certeza de receber o crédito, os bancos 

podem reduzir os juros oferecidos no mercado e, 

consequentemente, ampliar os seus negócios em 

virtude de uma procura maior;  

4) Com o aumento das vendas e a ampliação do 

mercado, a geração de empregos fatalmente 

ocorrerá e, pessoas empregadas significam giro 

financeiro que gera estabilidade econômica, o 

ciclo ficando fechado. 

 

Como acima exposto, os benefícios oferecidos pela 

cláusula de seguro por hipossuficiência involuntária temporária são 

muito atraentes. Ocorre que, infelizmente essa modalidade de seguro é 

extremamente mal explorada no mercado e seus meios de divulgação 

são escassos. 

No Brasil, a cultura do seguro ainda é muito limitada, 

se perguntarmos a um cidadão os tipos de seguro que este conhece, não 

tenho dúvidas que sua resposta será limitada aos seguros para 

automóveis, vida e residência, este último de pouca demanda apesar de 

sua fama. 
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Voltando ao procedimento executório no novo 

Código de Processo Civil, o Judiciário seria um dos maiores 

beneficiários da disseminação da cultura securitária, afinal, diversas 

execuções deixariam de ingressar nas fileiras de um sistema que já não 

suporta a atual demanda. 

Com a facilitação da execução extrajudicial 

promovida pelo NCPC é quase que inevitável uma série de incontáveis 

execuções de títulos oriundos de contratos de crédito, isso porque as 

instituições bancárias possuem aporte financeiro suficiente para 

ingressar com as ações de execução, que são e continuarão sendo 

inúmeras, com isso, o já sobrecarregado magistrado será obrigado a 

julgar cada vez mais e todos nós sabemos que um ser extremamente 

atarefado é passível de cometer erros, dos erros surgirão recursos que 

sobrecarregarão a instância superior e assim sucessivamente, um efeito 

em cascata não previsto pelo legislador quando facilitou essa fase do 

processo. 

A norma processual atual trouxe diversos avanços a 

celeridade e a efetividade na solução da LIDE, porém, ainda precisa ser 

capaz de convencer a população de que outros meios além do judicial 

estão presentes e devem ser utilizados. Citamos a conciliação, há a 

mediação e também podemos incluir a arbitragem nessa lista, mas não 

podemos esquecer que muitas das vezes as próprias partes podem criar 

métodos que evitem situações que as levem a um conflito. No caso da 

relação cedente e cessionário é o seguro o caminho mais fácil para que 

seu contrato seja celebrado e chegue ao seu termo sem qualquer tipo de 

desgaste. 

Um seguro que proteja as partes dentro de uma 

relação contratual é de extrema necessidade, não somos capazes de 

prever o dia de amanhã, então vamos criar a cultura da prevenção. 

Ninguém gosta de ter custos adicionais quando vai procurar um 

produto ou serviço no mercado, porém, se pararmos para pensar o que 

de fato estamos fazendo é um investimento em nossa própria paz de 

espírito. 

Os contratos são passíveis de deveres e obrigações, 

porém, ninguém presta a devida atenção às obrigações, mas defendem 
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com unhas e dentes os seus direitos, precisamos mudar esse 

pensamento. Se uma relação jurídica é baseada na boa-fé não podemos 

imaginar que os sujeitos não sejam capazes de se preocupar também 

com seus deveres. Falamos aqui da moral e dos bons princípios e para 

que eles estejam presentes nós temos que assumir tanto o bônus como o 

ônus. 

Quando falamos em liberdade e boa-fé nas relações 

contratuais não estamos inovando, o próprio Código Civil Brasileiro 

expõe esses temas nos artigos 421 e 422, respectivamente, esses artigos 

esclarecem de modo bem claro o que é necessário para a celebração de 

um contrato de sucesso, inclusive quando a palavra probidade entra no 

circuito. 

 Probidade está diretamente ligada à honestidade, e 

ser probo, para o credor, é ter a humildade de compreender a situação 

do insolvente, de ajudá-lo e não piorar a sua situação com processos e 

execuções bem como procedimentos extrajudiciais que em nada vão 

surtir efeito, afinal, ninguém é capaz de auferir lucro de quem não pode 

fornecer, é dessa honradez que a carta civil trata e o credor tem 

obrigação moral de agir dentro desse padrão.  

 

Conclusão 

Ser capaz de compreender as dificuldades alheias 

apesar de suas necessidades e ainda por cima praticar a solidariedade é 

algo muito distante de nossa realidade, em especial quando tratamos de 

relações contratuais. Sabemos que vivemos numa sociedade de 

interesses, porém, nenhum destes pode ser maior que o bem-estar 

social. 

O título de execução no Novo Código de Processo 

Civil não é ruim, mas está incompleto. Por se tratar de uma legislação 

infraconstitucional, o NCPC deveria ser mais zeloso com os pilares da 

dignidade humana e da solidariedade. 

Mas nem tudo está perdido, pelo contrário, demos um 

passo a mais em direção à evolução da sociedade e das relações desta 

com o Judiciário. 
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Talvez nosso próximo objetivo seja o de demonstrar 

aos cidadãos que o Judiciário é a última opção para a solução de 

conflitos e ao mesmo tempo apresentar soluções paralelas que sejam 

mais céleres e efetivas. Para tanto, precisamos melhorar a nós mesmos 

no que tange o modo como administramos os nossos próprios conflitos. 

A função social nas relações jurídicas deve ser 

colocada em prática, precisamos superar a cultura que diz que o topo da 

sociedade é de propriedade dos mais poderosos, isso não é verdade. A 

sociedade não se define por status ou poder econômico, uma sociedade 

é definida por atitudes humanas e a sua capacidade de agir 

positivamente diante das dificuldades de seus semelhantes. 

Como dizia o professor Leon C. Megginson, não é o 

mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se 

adapta às mudanças. Resumindo, a evolução exige uma transformação, 

uma quebra de paradigmas ultrapassados, de modo que aquilo que veio 

para melhorar, mas ainda assim não está bom, deve ser modificado. 
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Resumo: Levando em consideração as mudanças 

instrumentais e ideológicas trazidas pelo Código de 

Processo Civil de 2015, faz-se, no presente estudo, 

com base em dados e pesquisas de efetividade, uma 

análise crítica do processo de Execução Fiscal 

brasileiro, apresentando as suas problemáticas e 

suscitando soluções que poderiam acarretar em 

reformas no atual modelo, visando preservar o 

interesse público e o Erário, à medida que se atribui 

maior celeridade ao procedimento. 

Palavras-Chave: Execução fiscal – Estado – 

Advocacia Pública – Autonomia 

Sumário: Introdução - 1. Conceituação de Fazenda 

Pública - 2. Do processo executivo fiscal - 3. Os 

impactos do atual processo de Execução Fiscal no 

Brasil - 4. Da mudança de paradigma e dos reflexos 

do novo CPC para as Execuções Fiscais - 5 – Direito 

comparado – breve síntese dos modelos de Executivo 

Fiscal ao redor do mundo - 5.1 – França – 5.2 – 

Alemanha – 5.3 – EUA - Conclusão. 

 

 Introdução 

 

A Fazenda Pública, quantificada em diversos estudos, 

corresponde à grande parcela do imenso montante de processos 

abarrotados no Poder Judiciário brasileiro. É o grande litigante, que se 

coloca como centro das atenções quando suscitamos questões de 

ineficiência do sistema processual brasileiro. 

Por suposta busca de preservação do interesse público 

e do Erário, acaba-se por gerar um procedimento moroso e rebuscado, 
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que distancia a Advocacia Pública dos contribuintes. Bem como, 

dotado de baixo índice de efetividade, protela ações infrutíferas, 

acarretando custos desnecessários ao Estado, contrapondo-se aos 

próprios bens que esses processos buscam tutelar. 

A fim de solucionar a problemática da falta de 

celeridade e efetividade, bem como de preservar a segurança jurídica, 

foi feita a reforma instrumental que gerou o CPC/15. Com ideologias 

de aproximação das partes, o novo código ressaltou a destinação do 

processo, não como aparato de conflito, mas como meio de solução 

deste, que quando possível, deve ser evitado com a busca de meios 

alternativos. Uma ideologia totalmente vanguardista, que impulsiona a 

uma mudança de paradigma de toda a comunidade jurídica. 

Nesse trabalho, procuramos apresentar o que pode ser 

extraído da inspiração ideológica trazida pelo CPC/15, para tornar o 

processo de Execução Fiscal brasileiro mais célere, efetivo e próximo 

aos contribuintes que, em geral, conservam uma má impressão da 

tributação. 

Os raciocínios a serem tomados convergem com a 

ideia de disponibilidade dos bens tutelados pela Fazenda Pública, bem 

como de maior autonomia dos advogados públicos para buscar a 

solução consensual dos conflitos, sendo esse o caminho mais eficaz à 

preservação do interesse público. 

Coletando dados, estudos, experiências internacionais 

e propostas, intentamos cercear determinados parâmetros que indicam o 

que seria necessário a aperfeiçoar o processo executivo fiscal, 

desenhando um sistema autônomo e até mesmo livre da interferência 

direta do Poder Judiciário. 

Porém, antes de adentrarmos a análise crítica, se faz 

necessária a apresentação dos conceitos e ditames, hoje preservados, a 

fim de proporcionar ao leitor o alcance das linhas de raciocínio 

intentadas neste estudo. 
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1. Conceituação de Fazenda Pública: 

 

A Fazenda Pública é o termo empregado para definir 

o Estado (abrangendo a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal), sempre quando este figura como litigante no Poder Judiciário. 

Conforme preconiza o professor Leonardo Carneiro da Cunha, ―a 

expressão Fazenda Pública é utilizada para designar as pessoas 

jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que 

a demanda não verse sobre a matéria estritamente fiscal ou 

financeira‖.
462

 Sua representação é feita, em regra, por procuradores 

judiciais, de cargos públicos concursados, ou de deliberação do Poder 

Executivo, os quais são vinculados à lei na defesa do interesse público.  

O interesse público é um conceito jurídico 

indeterminado, tomado em sua acepção na doutrinária hodierna, como 

interesse comum de todos os indivíduos, desenvolvido da ideia de 

interesse geral, social e dignidade da pessoa humana, que evoluiu e 

permanece a evoluir à medida que caminha a sociedade. Não se trata 

apenas da somatória de interesses dos membros de uma sociedade, mas 

sim, dos interesses que lhes são convergentes, visando o ―bem 

comum‖. 
463

 

Em decorrência dos princípios administrativos da 

Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e da Indisponibilidade 

do Interesse Público, o Estado, tal como a Fazenda Pública, é dotado de 

prerrogativas especiais, colocando-se em posição de superioridade 

diante do particular para prevalecer em face dos anseios privados. 

Desses ditames do Direito Administrativo, também decorre que os 

agentes públicos, compreendidos também os procuradores, estão 

obrigados a atuar, não segundo a própria vontade, mas sim como 
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determina o legislador, que perfaz a expressão da vontade do coletivo, 

gerida pelo Estado, que também a ela se subordina.
464

 

As prerrogativas conferidas à Fazenda Pública se 

justificam pela própria atuação em prol do interesse público. Mas, vale 

acentuar também sua atuação em proteção ao Erário que, como leciona 

o professor Carneiro da Cunha, a Fazenda Pública, atua em prol da 

sociedade, em defesa dos cofres públicos, ―evitando-se condenações 

injustificáveis ou prejuízos incalculáveis para Erário e, de resto, para 

toda a coletividade que seria beneficiada com serviços públicos 

custeados com tais recursos‖.
465

  

Em síntese, a Fazenda Pública, como representação 

judicial do Estado, apresenta-se como atuante em razão do interesse 

público e em defesa do erário, valendo-se para isso de prerrogativas 

que lhes são conferidas para adequar-se em posição de superioridade 

diante do particular, tendo em vista a suposta indisponibilidade dos 

bens por ela tutelados. 

Quanto a sua atuação no âmbito judicial-tributário, a 

Fazenda Pública, salvo exceções, é representada pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional para os tributos federais, pelas 

Procuradorias Gerais dos Estados em âmbito estadual e pelas 

Procuradorias Municipais para as cobranças de competência dos 

municípios. E, como seu principal instrumento, exsurge o processo de 

Execução Fiscal, tema principal do presente estudo, que será abordado 

adiante. 

 

2. Do processo executivo fiscal 

 

A execução judicial para a cobrança de Dívida Ativa 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias, apresentada no termo ―Execução Fiscal‖, é 

                                                 
464 MAZZA, Alexandre, Manual de direito administrativo, 3ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013 

– pg. 81/83. 
465 CUNHA, Leonardo Carneiro da, Fazenda Pública em juízo, 10ª edição, São Paulo: 

Dialética, 2012. – pg. 32-33; 
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regida especificamente pela lei 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil, conforme disposto no artigo 1º da referida lei 

especial. Na acepção do professor Carneiro da Cunha, ―Na verdade, 

aplicam-se à execução fiscal as normas do Código de Processo Civil, 

com as alterações e particularidades previstas na referida Lei nº 

6.380/80‖.
466

 De uma ou de outra forma, infere-se que o processo 

executivo fiscal se rege precipuamente pela interpretação conjunta das 

duas legislações. 

Por ser abordada em sentido amplo pelo texto legal, a 

execução fiscal abrange a cobrança de créditos tributários e não 

tributários de todos os entes federativos, excetuados aqueles cuja 

cobrança não seja atribuída por lei, como dispõe o art. 2º, §1º da lei 

6.830/80.
467

 Porém, toda execução deve ser fundada em título liquido, 

certo e exigível, sob pena de nulidade da cobrança.
468

 

O valor devido à Fazenda Pública é inscrito em dívida 

ativa. Trata-se da formação de um título elaborado por ato unilateral do 

credor, decorrente de um procedimento administrativo de apuração, em 

que não houve pagamento por parte do administrado nem a refutação 

do débito. Constituído o título, denominado Certidão de Dívida Ativa, 

este detém presunção relativa de certeza e liquidez, tendo efeito de 

prova pré-constituída.
469

  

Com a dívida devidamente inscrita e a Certidão de 

Dívida Ativa constituída, a Procuradoria ajuíza a Execução Fiscal. 

Usando suas prerrogativas, ela promove, por intermédio do Poder 

                                                 
466 Idem – pag. 382. 
467   ―Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou 

não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

        § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública‖. 
468 Vide: STJ. REsp 1177342/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2011, Dje 19/04/2011; 
469 ―Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o 

efeito de prova pré-constituída. 

        Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite‖. 
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Judiciário, as movimentações necessárias para que o executado realize 

a quitação da dívida ou que essa quitação seja efetivada de modo 

indireto por meio de arrestos e penhoras de capital monetário, ou de 

bens que possam ser encaminhados a hasta pública 

É facultado também, ao contribuinte, utilizar-se dos 

meios de defesa cabíveis (embargos à execução, exceção de pré-

executividade) para contestar a cobrança, e discutir a exigibilidade do 

débito. 

Não obstante todo o sistema supracitado apresentar-se 

aparatado de legislação específica, prerrogativas particulares e 

doutrinas engajadas em sua defesa, indaga-se, perante o cenário atual 

do judiciário brasileiro e das reformas em sua instrumentalidade, se o 

processo de execução fiscal vigente no país realmente é dotado de 

efetividade e eficiência, bem como se esse não acarreta custos 

desnecessários ao Erário, na vigente busca obstinada e imprescindível 

de sua proteção. 

 

3. Os Impactos do atual modelo de Execução Fiscal 

 

Conforme estudo apresentado pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ em 2011, foi constatado que: ―Segundo 

dados do relatório Justiça em Números de 2010, os processos de 

execução fiscal correspondiam a 32% dos 83,4 milhões de processos 

em tramitação na Justiça brasileira naquele ano, totalizando cerca de 

27 milhões de processos‖.
470

  

Ademais, em pesquisa realizada também pelo CNJ 

em 2011, constatou-se que 51% dos processos em tramite no judiciário 

tem como parte o setor público, compreendido como a Fazenda 

                                                 
470 A Execução Fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário, CNJ – Conselho Nacional de 

Justiça, Julho 2011 – Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/2d53f36cdc1e27513af9868de9d072dd.p

df>; Acesso em: 02/11/2016 
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Pública
471

. Dados confirmados em pesquisa mais recente realizada pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, em 2015, na qual se 

depreendeu que em 8 das 11 unidades federativas pesquisadas, a 

Administração Pública lidera a disputa judicial no Primeiro Grau como 

polo ativo, no ranking de maiores litigantes.
472

 

No mesmo sentido crítico de apuração da efetividade 

dos processos executivos fiscais, o IPEA – Instituto de Pesquisas 

Econômicas Avançadas, por solicitação do CNJ, realizou, entre 

novembro de 2009 e fevereiro de 2011, um estudo denominado ―Custo 

Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal‖.
473

 Nesse 

trabalho, o IPEA constatou que o custo médio de execução fiscal 

promovida pela PGFN junto à Justiça Federal é de R$ 5.606,67, O 

tempo médio total de tramitação é de 9 anos, 9 meses e 16 dias, e a 

probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito é de 25,8%.  

Outro dado interessante foi que, “o cumprimento da 

etapa de citação constitui imenso gargalo inicial. Apenas 3,5% dos 

executados apresentam-se voluntariamente ao juízo. Em 47,4% dos 

processos ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação, e em 

36,9% dos casos não há qualquer citação válida. Como a citação 

ocorre por edital em 6,4% dos casos, pode-se afirmar que em 43,5% 

dos executivos fiscais o devedor não é encontrado pelo sistema de 

justiça.‖
474

 

Esses estudos inspiraram, entre outras medidas, na 

edição da Portaria MF 75, de 29.04.2012, que estipulou, em seu art. 1º, 

II, que não deveriam ser ajuizadas execuções fiscais de débitos da 

Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior à R$ 

                                                 
471 100 maiores litigantes, CNJ – Conselho Nacional de Justiça, Brasília, Março 2011, 

Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-

judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>; Acesso em: 02/11/2016 
472 O Uso da Justiça e o Litígio no Brasil, AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros, 

Disponível em: < http://jota.info/wp-content/uploads/2015/08/O-uso-da-Justi%C3%A7a-e-o-

lit%C3%ADgio-no-Brasil.pdf>; Acesso em: 02/11/2016 
473 Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal, Ipea - Instituto de 

Pesquisa Econômica Avançada, Brasília, 2011, Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em: 

02/11/2016 
474 Idem. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
http://jota.info/wp-content/uploads/2015/08/O-uso-da-Justi%C3%A7a-e-o-lit%C3%ADgio-no-Brasil.pdf
http://jota.info/wp-content/uploads/2015/08/O-uso-da-Justi%C3%A7a-e-o-lit%C3%ADgio-no-Brasil.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf
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20.000,00, que seria o valor médio justificável a promover um processo 

executivo fiscal no âmbito da PGFN.
475

 

Tratam-se de números extremamente impactantes em 

um Poder Judiciário que se afirma sobrecarregado. A morosidade 

atrelada aos litígios em que é parte a Fazenda Pública, é uma das causas 

agravantes da necessidade de reforma que inspirou o novo Código de 

Processo Civil de 2015. 

Não só em questão de volume, os impactos 

econômicos dos processos Executivos Fiscais em que não se há a 

efetiva arrecadação, acabam por contrapor-se ao interesse público, ao 

gravar o Erário com suas custas que não culminam na prestação 

almejada em seu procedimento. 

Fato este que, ―põe em xeque‖ a atribuição da 

indisponibilidade em matéria tributária, que exprimida em extratos 

legislativos como o art. 134, parágrafo único, do CTN, vinculam a 

atividade da Fazenda Pública, obrigando-a a promover cobranças 

mesmo quando os valores potencialmente exauridos forem inferiores 

aos decorrentes da própria movimentação da ―máquina estatal‖, ou 

mesmo do que as custas processuais.  

Nesse sentido, leciona o professor Luiz Felipe 

Monteiro Seixas: 

 

Mediante o não ajuizamento de executivos fiscais 

economicamente inviáveis, a administração 

fazendária está exatamente preservando o princípio 

da indisponibilidade do interesse público, através de 

uma alternativa que busca a economicidade, a 

eficiência e a preservação do erário. O contrário – 

promover execuções fiscais cujos valores são 

inferiores aos próprios custos do processo – 

resultaria em desperdícios de receita pública, receita 

                                                 
475 BRASIL, Ministério da Fazenda, Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, Disponível em: 

<http://fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/2012/portaria75>. Acesso 

em: 02/11/2016 
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esta que poderia estar sendo empregada em prol da 

coletividade.
476

 

 

Destarte, a não propositura de ações de execução 

quando não economicamente viáveis auxiliaria na diminuição tanto do 

dano ao erário, quanto da morosidade e sobrecarga do Poder Judiciário. 

Porém, alerta o professor no sentido de que ―qualquer medida 

tributária voltada para a desobrigação de execuções fiscais 

economicamente inviáveis esteja atrelada a uma política de 

conscientização para o pagamento dos tributos”
477

. 

 Isso porque, a simples escusa da cobrança desses 

débitos poderia desencadear uma série de inadimplementos, 

acarretando efeito mais gravoso do que o intentado pela medida. 

Problemática que exige estudos científicos a respeito e na praxe, uma 

maior aproximação da Fazenda Público com o executado, promovendo 

um executivo fiscal mais célere, como enseja em sua redação, o Código 

de Processo Civil de 2015. 

Esse novo diploma legal propõe, elencado em seus 

dispositivos, uma aproximação das partes do processo, com maior 

utilização dos negócios jurídicos processuais, bem como dos meios 

alternativos de solução de conflitos, que, atrelados a princípios 

vanguardistas como o ―princípio da cooperação‖, inspiram uma busca 

por efetividade ante a desavença e anunciam uma mudança de 

paradigma. 

 

4. Da mudança de paradigma e dos reflexos do novo CPC para 

as Execuções Fiscais 

 

O NCPC surgiu de uma necessidade sistêmica de 

mudança. Inspirado nos anseios da classe judiciária, que se apresentava 

                                                 
476 SEIXAS, Luiz Felipe Monteiro, Execuções Fiscais e Interesse Público em Matéria 

Tributária: Uma Análise de Direito e Economia, Revista Tributária e de Finanças Públicas, 

vol. 123, Revista dos Tribunais, 2015 -  p. 285  306. 
477 Idem. 
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diante de um abarrotamento de processos, bem como da sociedade, que 

ansiava maior agilidade e efetividade na prestação de justiça, busca-se 

celeridade, sem suprimir o contraditório e a ampla defesa, assim como 

preservando a segurança jurídica. 

Conforme extraído da Exposição de Motivos do 

Anteprojeto do CPC/15, este busca ―resolver problemas”, satisfazendo-

os com ―valores constitucionais”.
478

 Trata-se da uma vanguarda de 

legisladores que, inspirados nos ditames constitucionais, buscaram 

adequar a instrumentalidade do acesso à justiça, ao que exprime a Carta 

Magna. Rompendo com valores do CPC/73, o novo código busca se 

opor ao ordenamento anterior, apresentando-se não mais como um 

aparato a ser utilizado pelos conflitantes contra si, mas como um meio 

mais contundente de solução da lide sem ampliar o conflito.  

Trata-se de uma mudança de paradigma que deve 

estar atrelada a uma transição do pensamento da comunidade jurídica 

em geral, para que rompa com a compreensão anterior de ―processo‖, 

possibilitando o alcance dos anseios e soluções propostas pelo novo 

ordenamento. Não falamos em mera transmissão de valores 

anteriormente cultivados para uma nova plataforma de aplicação, mas 

sim de uma total dissolução da ideologia retrograda, a fim de constituir 

uma nova linha científica.
479

 

Trazendo essa transição para os processos executivos 

fiscais, ressaltamos a presença de elementos essenciais aduzidos e 

aperfeiçoados pelo novo código, como por exemplo, o Princípio da 

Cooperação, expressado no art. 6º, os métodos alternativos de solução 

de conflito, expressados na seção V, bem como as diversas 

prerrogativas concedidas a arbitragem inseridas no texto legal e os 

                                                 
478 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela 

Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil : anteprojeto 

– Brasília : Senado Federal, Presidência, 2010. Disponível em: 

<https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>  Acesso 13/11/2016 
479 CARDOSO, Alenilton da Silva, O Novo Paradigma da Ordem Processual Civil Brasileira – 

A efetividade do processo à luz do novo CPC – São Paulo/SP - Ed. Ixtlan, 2016. – Cap. 1. 
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negócios jurídicos processuais, expressados em destaque no art. 190 do 

código.
480

 

Ao contrário do que preconiza o NCPC, o processo de 

execução fiscal em seu atual modelo, como o termo sugere, não 

pretende resolver/pacificar eventual conflito entre as partes, possuindo 

unicamente natureza satisfativa, estando atrelado a um título idôneo 

como sua sustentação.
481

 Título este, dotado de presunção relativa de 

certeza e liquidez, que implica, em última análise, na inversão do ônus 

da prova em favor da Fazenda Pública, cabendo ao sujeito passivo ou a 

terceiro ilidir sua exigibilidade.
482

 Ainda, como citado anteriormente, 

os procuradores da Fazenda Pública estão vinculados à lei no que tange 

a sua atuação em prol do interesse público, fundada na sua 

―indisponibilidade”. 

Todos esses fatores corroboram para que a Fazenda 

Pública se apresente como litigante habitual, em litígios prolongados, 

onde a satisfação nem sempre é alcançada, e o mal estar gerado entre a 

sociedade e o Poder Público, implica em uma concepção da cobrança 

de tributação como, pejorativamente falando, na acepção popular, um 

―assalto ao dinheiro do povo‖.  

O CPC/15, atrelado à ideia de efetividade, trouxe a 

inspiração de um processo em que haja a aproximação entre as partes, 

para buscar uma solução consensual do conflito. Muitos autores 

repudiam a ideia de que a Fazenda Pública possa dispor de suas 

prerrogativas e do bem tutelado, quando o interesse público assim 

demandar, uma vez que este está fundado na indisponibilidade 

atribuída por lei.  

Ocorre que, a ideia de que a proteção ao erário e ao 

interesse público deva alinhar a atuação dos procuradores, 

                                                 
480  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2002. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 

13/11/2016. 
481 SEIXAS, Luiz Felipe Monteiro, Execuções Fiscais e Interesse Público em Matéria 

Tributária: Uma Análise de Direito e Economia, Revista Tributária e de Finanças Públicas, 

vol. 123, Revista dos Tribunais, 2015 -  p. 285  306. 
482 MADUREIRA, Claúdio Penedo e ANDRADE, José Arido Valadão de, Execução Fiscal, 

Lei nº 6.830/1980, 4ª Ed., Editora JusPodium, 2012. – pg. 70. 
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consubstanciada com o espírito ―consensualista‖ trazido pelo novo 

código, traz à discussão a questão de se produzir um executivo fiscal 

mais célere e efetivo, com a atuação direta dos procuradores com a 

sociedade, sem o intermédio, ora indispensável, do Poder Judiciário. 

 Nesse sentido, leciona o professor Cláudio Penedo 

Madureira: 

 

(...) a incidência do princípio da indisponibilidade do 

interesse público, longe de constituir impedimento 

jurídico a que os advogados públicos disponham, em 

juízo, sobre direitos e interesses transitoriamente 

defendidos pelo poder público mas contrários ao 

Direito pátrio, torna impositivo o ato de disposição. 

Em primeiro lugar porque esses interesses 

transitórios, na medida em que se demonstram 

contrários ao Direito, não correspondem ao interesse 

público, e por isso não são interesses indisponíveis. 

Em segundo lugar porque se a equívoca aplicação do 

Direito pela Administração induz, na face oposta, 

negativa a diretos subjetivos assegurados pelo 

ordenamento, que resultam da observância da ordem 

jurídica estabelecida, o interesse público residirá 

justamente na disponibilidade desses interesses 

transitórios (ou meramente secundários).
483

 

 

Destarte, ainda que presente o atributo da 

indisponibilidade cerceando a atuação dos advogados públicos, por 

vezes o interesse público demanda atuação contrária, na medida em que 

a disponibilidade seja o caminho mais vantajoso à sociedade e ao 

Erário. Como exemplo de aparato a ser utilizado, temos o art. 190 do 

CPC/15 que expõe a possibilidade do Negócio Jurídico Processual. A 

doutrina moderna, contrapondo-se ao pensamento anterior de que não 

                                                 
483 MADUREIRA, Claudio Penedo, Fazenda Pública ―Sem Juízo‖: Notícia de um inconsciente 

coletivo. Revista de Processo, vol. 253/2016, Revista dos Tribunais, Mar 2016 – pg. 301-327. 
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se poderia celebrar negociações por parte da Fazenda Pública, assentou 

essa faculdade agora com o advento da nova legislação. 
484

  

O que é corroborado pelo professor Fredie Didier Jr., 

explicitando: 

 

 Não há qualquer impedimento na celebração de 

convenções processuais pelo Poder Público: se pode 

optar pela arbitragem (art. 1.º, §§ 1.º e 2.º da Lei 

9.307/1996), tanto mais poderia celebrar convenções 

processuais. Eventual invalidade, no caso, recairia 

sobre o objeto, mas, não, sobre a capacidade. (...) O 

Código de Processo Civil prevê expressamente a 

possibilidade de acordo ou tratado internacional 

dispensar a caução e às custas (art. 83, § 1.º, I, do 

CPC/2015 (LGL\2015\1656)). É um claro negócio 

jurídico processual, celebrado pela União.
485

 

 

Porém, intentamos apresentar um modelo ainda além 

da disposição meramente instrumental, com a possibilidade de 

negociações e acordos entre a Fazenda Pública e os contribuintes, 

quanto ao próprio direito material envolvido na execução, no caso, a 

Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido inspira o CPC/15 ao tratar da 

cooperação. Uma decisão ―justa e efetiva” não é aquela que 

simplesmente implica ônus, ou movimenta a máquina estatal por intuito 

de coagir o sujeito passivo, sem obter a prestação intentada. Mas sim, 

aquela que acarreta a uma solução ―justa‖, em tempo razoável e sem 

estender o conflito. 

Além da apresentação de planos de parcelamento, 

como o tradicional REFIS, a possibilidade de uma conciliação entre os 

procuradores e os contribuintes, com a oferta de acordos e condições de 

                                                 
484 Enunciado 256 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 190) A Fazenda 

Pública pode celebrar negócio jurídico processual. (Grupo:Negócios Processuais)‖. 

Disponível em: <http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3% 

B3ria.pdf>Acesso em: 13/11/2016. 
485 DIDIER JR, Fredie, Negócios Jurídicos Processuais Atípicos no Código de Processo Civil 

de 2015, Revista Brasileira da Advocacia, vol. 1/2016 - Abr Jun/ 2016 - pg. 59-84. 
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pagamento, possui perspectivas extremamente positivas de alcançar 

maior efetividade nas cobranças tributárias.  

Este modelo já foi há tempos adotado pelas 

instituições bancárias, outros grandes litigantes no judiciário brasileiro 

e apresentou resultados claros, à medida que o modelo é 

frequentemente utilizado quando essas instituições tratam de execuções 

contra devedores, principalmente os insolventes. Certamente, fala-se 

em desenvolver um sistema claro, que não abra brechas a protelações 

de pagamentos, com o aumento de inadimplentes. 

 Porém, com as cautelas necessárias, essa 

possibilidade ampliaria o alcance da cobrança das execuções fiscais, 

com uma mudança social da visão das procuradorias, uma vez que estas 

não seriam mais conotadas como ―agiotas estatais‖, mas sim, em pé de 

igualdade com os contribuintes, como credores dispostos solucionar um 

problema. Essa alternativa, longe de ser vanguardista, já é aplicada em 

outros países como os EUA. 

Ademais, é indubitável o quanto a ausência de 

autonomia prejudica o alcance da efetividade almejada pelos 

procuradores fazendários. Temos a mesma problemática ao tratarmos 

dos pleitos em face da Fazenda Pública. Matéria recente, publicada em 

um noticiário de grande circulação do ―ABC Paulista‖, polo industrial 

da região metropolitana de São Paulo, estampa, em sua manchete de 

capa, o seguinte alerta: 

Compra de remédio por ordem judicial 

compromete Saúde: Decisões que obrigam 

prefeituras a fornecerem medicações de alto custo 

fora da lista do SUS fizeram com que neste ano, na 

região, fossem gastos R$ 6,5 milhões.
486

 

 

Em matéria de uma página inteira, intitulada 

―Judicialização da Saúde‖, o noticiário indaga a respeito da 

disponibilidade ou indisponibilidade dos bens almejados pelos autores 

de ações pleiteando medicamentos em face da Fazenda Pública 
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383 

Municipal, questionando de forma extremamente crítica o quanto essas 

ações prejudicam o erário, no tocante à verba destinada à saúde, que 

poderia ser utilizada em prol da coletividade. 

Tema de demasiada polêmica, a ser discutido de 

maneira cautelosa, uma vez que tratamos de um direito fundamental 

elencado na Constituição Federal de 1988, qual seja, a Vida. 

Em análise exauriente à reportagem, infere-se que o 

valor destinado a atender o pleito das citadas ações, apesar de alçar 

valor isoladamente significativo, corresponde à porcentagem ínfima da 

verba municipal destinada a saúde nas respectivas cidades. 

 O que ressalta, o autor, é o fato dessas medidas 

judicias estarem em crescimento e apresentarem determinado ―risco‖ ao 

equilíbrio orçamentário. De certo que a justificada preocupação é 

pautada de dados que a corroborem. Porém, carece de amparo legal, 

assim como vem entendendo o STF no julgamento de repercussão 

geral, nos paradigmas (REs) 566471 e 657718, os quais já constam três 

votos favoráveis à obrigatoriedade do Estado de fornecer os 

medicamentos, ainda que com ressalvas, e encontram-se suspensos por 

pedido de voto vista pelo Ministro Teori Zavascki.
487

 

O que decantamos disso, à análise desse trabalho, é o 

fato da disponibilidade dos bens tutelados pela Fazenda Pública estar 

sendo mais uma vez questionada, o que ensejaria também, no caso 

supracitado, em uma aproximação da advocacia pública aos pleiteantes, 

no sentido de realizar suas próprias perícias, analisar os casos 

concretos, a verificar se caberia outra medicação, ou se o pleiteado é 

realmente necessário, de maneira que se evitem lobbys de empresas 

farmacêuticas, risco citado na reportagem e também não prejudique 
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quem necessite de medicação e que tem constitucionalmente o direito 

de requerê-la ao Estado. 

Assim, não podendo os entes federativos suprimirem 

medicamentos, poderiam, por outro lado, diminuir os gastos 

procedimentais, conformes instigamos nesse estudo. Sendo um direito 

constitucional dos pleiteantes, jurisprudencialmente firmado, não há 

porque entregar nas mãos do judiciário uma questão meramente entre 

partes. Evita-se com isso, pagamentos desnecessários de custas 

processuais, bem como livra as partes da morosidade naturalmente 

burocrática do processo judiciário, favorecendo a celeridade e 

priorizando a efetividade. 

 O advento da possibilidade de pleitear o 

medicamento diretamente às Procuradorias Municipais, estando essas 

dotadas de maior autonomia e especialistas aptos e disponíveis à 

perícia, baratearia o custo à população e ao Estado, garantindo uma 

análise mais próxima à população dos direitos a serem concebidos. 

Essa é questão que suscitamos: a atribuição de maior 

autonomia às Procuradorias. No âmbito do Executivo Fiscal, como 

exposto anteriormente, a precariedade atual poderia ser pouco a pouco 

dirimida por um órgão estatal munido de maiores poderes de 

negociação, ensejando uma série de concretizações de acordos que 

rechaçariam os inadimplementos constatados atualmente. 

A título exemplificativo, abordaremos a seguir uma 

síntese dos sistemas de Execução Fiscal ao redor do mundo. De 

sistemáticas amplamente distintas do modelo brasileiro, bem como 

provenientes de sociedades com culturas próprias, podem servir, não 

como modelo a ser adotado, mas como parâmetros para direcionar o 

nosso sistema a linhas mais céleres, assim como inspira o NCPC. 

 

5 – Direito comparado – breve síntese dos modelos de Executivo 

Fiscal ao redor do mundo 

 

Ao redor do mundo temos diversos sistemas 

executórios de débitos fiscais. Cada qual com sua peculiaridade, com 

suas qualidades e com seus defeitos. Nos modelos a serem ressaltadas 
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neste trabalho, há um ponto convergente a ser destacado, que implica 

diretamente em nosso debate. Trata-se da concentração 

majoritariamente administrativa dos procedimentos, com órgãos 

próprios da administração indireta, dotados de prerrogativas, poderes e 

autonomia para impulsionar, coagir e negociar a cobrança dos títulos 

em discussão.  

 

5.1 – França 

Na França existe uma ―dualidade‖ de jurisdição, onde 

causas civis, comerciais e penais, entre particulares, se processam 

perante a jurisdição judiciária e as causas que envolvem a 

Administração Pública são julgadas por uma jurisdição administrativa, 

formada pelos próprios órgãos administrativos. Portanto, as execuções 

fiscais, por terem como credor a Administração, possuem procedimento 

inteiramente administrativo.
488

 

Regida pelo Código de Processo Fiscal (Livre de 

Procedure Fiscal – LPF), a cobrança se dá pela emissão de vários 

avisos ao devedor. Não atendendo a esses avisos, o fiscal poderá 

proceder à etapa de constrição do patrimônio do devedor. Em geral, 

pode-se apresentar defesa em 15 dias, mediante depósito de 10%.  

Trata-se de um sistema centrado no recolhimento 

espontâneo, apresentando à população um dever civil de pagamento. 

Em decorrência disso, entre 2012 e 2014, a taxa de recolhimento 

espontâneo ficou em torno de 98%. Além de possuírem também uma 

alta taxa de recuperação dos créditos não pagos.
489
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5.2 – Alemanha 

O processo de execução fiscal na Alemanha, 

denominado Vollstreckung, também inteiramente administrativo, é 

regulamentado pelo Código Fiscal (Abgabenordnung – AO). Nesse 

modelo é conferido grande poder discricionário ao agente fiscal. 
490

  

Fato curioso, ilustrado pelo professor Jules Michelet, 

em seu estudo, é a possibilidade do agente fiscal prolongar a execução 

para evitar a excesso na execução dos bens do executado. Bem como a 

possibilidade de concessão de parcelamentos e do arquivamento da 

execução quando for constatado que esta não obterá sucesso, ou não 

comportar valor que a justifique. 

Quanto à defesa do contribuinte, esta poderá ser tanto 

administrativa, quanto judicial. 

 

5.3 – EUA 

Nos EUA, a execução fiscal se dá majoritariamente 

no âmbito administrativo, com o ―tax collection procedure”. Somente 

se recorre à via judicial nos casos de concurso de credores, por um 

procedimento semelhante à falência.
491

 

O fisco norte-americano (Internal Revenue Service – 

IRS, no âmbito federal), é dotado de grande poder discricionário a fim 

de obter a prestação objetivada na execução, por amplos meios de 

negociação e coação. Conforme explica o professor Jules Michelet: 

 

Os servidores do IRS responsáveis pela 

cobrança têm altíssimo grau de poder e 

discricionariedade, assistindo-lhes as 

prerrogativas de cobrar, penhorar, levar a 

leilão bens e até mesmo dar descontos e 

parcelar débitos (MELDMAN; SIDEMAN, 

1998, p. 307). Sempre há uma avaliação 

por parte dos servidores sobre o potencial 

de sucesso de uma cobrança, não sendo 

aceitável desperdiçar esforços com 
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cobranças infrutíferas. Segundo Godoy 

(2009, p. 120), a amplitude da 

discricionariedade dos servidores do fisco 

norte-americano se deve ao pragmatismo 

inerente à cultura daquele país.
492

 

 

Trata-se do modelo mais próximo do que procuramos 

abordar nesse trabalho, em termos de autonomia e discricionariedade 

administrativa, do órgão responsável pela cobrança dos títulos de 

dívida ativa. Os EUA, também berço de uma cultura contributiva 

espontânea, confere aos fiscais, não só a incumbência da mera cobrança 

estrita dos débitos, mas também a possibilidade de oferecer e aceitar 

acordos propostos pelo contribuinte. Visa-se puramente a efetividade, 

ainda que nela inclua certa disposição por parte da Administração. 

São desses exemplos internacionais que se pode 

depreender um parâmetro de procedimento que alinhe o nosso sistema 

ao que preconiza o NCPC. O estudo criterioso de cada um desses 

sistemas, dentre outros espalhados pelo mundo, pode nos trazer grande 

inspiração para a transformação da Execução Fiscal brasileira em um 

processo célere, efetivo e próximo ao contribuinte. Porém, para este 

trabalho, cabe-nos apenas as breves considerações dispostas, suficientes 

a suscitar o raciocínio que pretendemos. 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, percebemos o quanto as 

Execuções Fiscais representam, perante o judiciário brasileiro, em 

termos de quantidade, e o quanto representam em dano ao Erário, em 

questão de efetividade. 

Com os ditames trazidos pelo CPC/15, surge a 

possibilidade de uma mudança de paradigma que inspira a aspiração à 

solução consensual, à aproximação e cooperação entre as partes e à 

busca pura da efetividade que, no caso dos conflitos envolvendo a 
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Fazenda Pública, envolvem a vinculação da atuação em prol do 

interesse público e da preservação do dinheiro público. 

Porém, conforme também ilustramos, a atuação em 

prol do interesse público, nem sempre implica na indisponibilidade dos 

bens tutelados, por vezes até mesmo suscitando a atuação em sentido 

contrário, à medida que a disponibilidade atenuará o dano aos cofres 

públicos. 

Nesse sentido, apresenta-se a ideia da autonomia da 

Advocacia Pública em atuar como agente tributário do Estado. A 

possibilidade de acordar com o contribuinte, dispor de ações 

infrutíferas, e propor parcelamentos, conforme apresentado 

superficialmente de experiências internacionais, demonstram 

perspectivas extremamente positivas, em questão de resultados 

alcançados com uma sistemática autônoma, de âmbito administrativo, 

com poderes coercitivos e negociais. 

Vale destacar também, uma mudança de ideologia 

dos advogados tributários privados, para que busquem suscitar uma 

maior disponibilidade do direito material discutido, tornando-o mais 

maleável, à medida que a possibilidade de negociar dívida ativa, 

atentando-se a cada caso concreto, ampliaria demasiadamente seu 

campo de atuação e a sua possibilidade de êxito. 

Certamente não se pretende, com este artigo, 

apresentar uma solução definitiva às questões dos executivos fiscais 

brasileiros. Apenas intenta-se instigar os leitores ao debate de uma 

possível reforma do atual modelo de Execução Fiscal, corroborando 

com os ideais trazidos pelo NCPC, a fim de alcançar um sistema mais 

célere e efetivo. 
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Alenilton da Silva Cardoso
493

 

 

Resumo: Trazendo reflexões sobre o princípio do 

acesso à justiça, este é um ensaio voltado às razões 

que tornam necessária uma melhor abordagem dos 

conflitos, na perspectiva da função social do processo. 

Palavras chave: Processo Civil – Acesso à justiça – 

Efetividade – Meios adequados. 

 

 

Justiça não é um mero conceito. Muito além disso, ela 

reflete um valor social, ínsito à condição de todo e qualquer ser 

humano, indicando, no final das contas, que toda pessoa tem a 

perspectiva de ser tratada de maneira igual em termos de direitos 

fundamentais, esperando dos órgãos instituídos o efetivo respeito a esta 

condição primordial para a paz social. 

Paz social, a propósito, que está positivada logo no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o Estado 

Democrático está destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
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fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e no 

comprometimento com a solução pacífica das controvérsias. 

E o que esperar, então, do processo civil neste contexto?  

A resposta a esta pergunta exige uma reflexão sobre a 

função social do próprio processo. Criado par realizar o direito material 

ou substantivo, não é à toa que o mesmo é chamado de direito 

instrumental ou adjetivo. 

Como o método utilizado pelo Estado para desempenhar a 

função de resolver os conflitos, o processo civil é um instrumento 

democrático pelo qual os sujeitos em conflito têm a oportunidade de 

aduzir e provar a legitimidade das suas pretensões, à luz da legalidade 

e, sobretudo, da constitucionalidade, entregando ao Estado-Juiz o poder 

de dar a razão a quem se desincumbir melhor do ônus da persuasão 

racional. 

O contraditório e o dispositivo jurisdicional, portanto, 

consubstanciam o paradigma do direito processual brasileiro. Fazem 

parte do modelo adversarial do processo adotado em nosso país, 

vislumbrando a relação processual como um duelo público, 

intermediado e ao final solucionado pela sentença do juiz. 

O problema é que o processo civil como tradicionalmente 

conhecido não tem se mostrado eficiente ao seu desiderato. Seu modus 

operandi nem de longe tem propiciado satisfação e segurança jurídica 

aos jurisdicionados, tornando-se não raras vezes um verdadeiro 

obstáculo ao acesso à justiça, frustrando as expectativas sociais. 

Os que acessam a via judicial, hoje, enfrentam as 

dificuldades próprias de um sistema organizado sob a lógica 

adversarial. Pior que isso, experimentam o resultado da atuação muitas 

vezes desastrosa de vários profissionais do Direito que, por sua 

formação, tendem a aplicar técnicas que comprometem a realização ou 

a qualidade dos poucos acordos obtidos, porque não vislumbram o 

processo como um ambiente cooperativo de solução dos conflitos. 

De forma anacrônica àquilo que é prometido como garantia 

individual pela Constituição de 1988, o processo civil brasileiro tem 

passado nas últimas décadas a impressão que sua marcha não se presta 

aos propósitos fundamentais da República. Por esta razão, tem passado 
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por constantes mudanças, a maior delas representada pela promulgação, 

16 de março de 2015, do novo Código de Processo Civil. 

Dentre outras novidades, o novo diploma tende a aproximar 

as práticas procedimentais aos valores e princípios constitucionais, 

reforçando a cooperação processual entre os sujeitos do processo, de 

modo a torná-lo menos ritualístico, idealizando uma comunidade de 

trabalho. A ideia é fornecer as tutelas judiciais de maneira mais 

eficiente e adequada, aperfeiçoando-se o sistema com a positivação de 

medidas voltadas à autocomposição, à simplificação, à concretização 

dos resultados e à materialização do direito de igualdade dos 

jurisdicionados perante a jurisprudência.
494

  

Não se pode dizer, contudo, que seja esta a solução do 

sistema processual civil brasileiro. O grande erro dos operadores do 

direito no Brasil é justamente concluir que diante alguma situação 

social inconveniente, torna-se necessária uma nova lei, sem se pensar 

na mudança das práticas incorporadas no cotidiano. 

Típica de um país de cultura jurídica positivista, esta 

situação deixa às escancaras o quanto a realidade brasileira ainda está 

despreparada para assimilar o sentido primevo da liberdade e da 

autonomia de vontade, criando muros em torno da cidadania para 

indicar a falsa percepção de proteção jurídica, quando o que se faz 

necessário é simplesmente incorporar o estado de confiança objetiva 

nas instituições, dentro do sistema ético de solidariedade.
495

 

Definitivamente, é necessário que a sociedade se liberte da 

dependência em relação ao Estado, pois como bem coloca José Murilo 

de Carvalho
496

, vivemos mais um quadro de ―estadania‖ do que 

cidadania. Isso implica que antes de qualquer outra coisa, os operadores 

do direito processual civil precisam intensificar o compromisso com a 
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Justiça, não com as formalidades. Precisam compreender que para o 

processo civil ser justo, os sujeitos nele envolvidos não podem ser 

indiferentes ao ponto de distanciar a discussão das próprias partes em 

conflito, pois são estas as mais interessadas pelo resultado final. 

A solução que as partes esperam não pode ser fornecida 

apenas sob a forma adjudicada. Ela também pode ser construída de 

maneira emancipada, cabendo ao Estado-Juiz (i) uma função 

inicialmente mediativa, estimulando os envolvidos a se entenderem; (ii) 

sem perder o controle tempo
497

, que ora pode ensejar a perpetuação da 

busca pela autocomposição, ora pode ensejar o encerramento com 

resolução do mérito da discussão
498

, frisando que a efetividade do 

processo também é de interesse público. 

De toda sorte, o indubitável é que a compreensão da função 

social do processo civil exige a compreensão prévia do acesso à justiça, 

que na visão de Kazuo Watanabe
499

 pressupõe uma política pública de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na 

sociedade.  

Deveras, sendo a solução adjudicada dos conflitos o 

mecanismo predominantemente utilizado pelo nosso Judiciário, que se 

dá por meio de sentença do juiz, este modelo gerou no Brasil a 

chamada ―cultura da sentença‖, trazendo como consequência o 

aumento cada vez maior da quantidade de recursos e execuções 

judiciais, o calcanhar de Aquiles da nossa justiça.
500

  

Se, de um lado, o aumento da litigiosidade tem revelado um 

traço adversarial na sociedade brasileira, de outro, o fenômeno do culto 

ao litígio – que encerra uma dimensão positiva ao expressar a 

consciência dos cidadãos em relação aos seus direitos – parece refletir a 

ausência de espaços institucionais voltados à comunicação de pessoas 
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em conflito. Noutras palavras, o Estado brasileiro tem que oferecer 

mais serviços públicos dotados de técnicas apropriadas para a 

promoção do diálogo entre partes em litígio, pois diante do déficit de 

consenso, muitas pessoas têm utilizado meios inapropriados, quando 

não inválidos e até violentos.
501

   

Não é nossa intenção afirmar que o objetivo do processo e 

nem tampouco da justiça seja o de eliminar os conflitos da nossa 

realidade. Como explica Morton Deutsch
502

, os conflitos têm funções 

individuais e sociais importantes, pois além de proporcionar aos seres 

humanos o estímulo para promover mudanças sociais e 

desenvolvimento individual, beneficia uma comunicação aberta de 

informações, não sendo aconselhável evitá-lo ou suprimi-lo, mas sim, 

abordá-lo de maneira certa, para ser resolvido e não se perpetuar.  

Quando se perpetua, e isso guarda relação com o modelo 

processual adotado, o conflito assume um caráter destrutivo, 

caracterizado por uma tendência à expansão e à intensificação. Como 

resultado, tal conflito se torna muitas vezes independente de suas 

causas iniciais, sendo bastante provável que continue após àquelas 

mesmas causas que se tornarem irrelevantes ou esquecidas com o 

decurso do tempo e a baixa efetividade instrumental.
503

 

E não é esse, convenhamos, o mecanismo de acesso à 

justiça que queremos ter. Processo que se aparta da sua causa, 

permitindo a escalada do conflito, não funciona como instrumento de 

pacificação social, pelo contrário, acirra o mal estar entre as partes, 

tornando as instâncias judiciárias indiferentes à justiça como razão 

final.  

O processo ―devido‖, prometido pela Constituição, enseja a 

abordagem e a orientação do conflito como problema mútuo. Além de 
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uma ordem imposta, também pressupõe uma ordem consensual, que 

deve ser prévia ao duelo, não apenas após, quando os ânimos já estão 

formalmente feridos, dificultando a possibilidade de êxito na 

autocomposição.
504

 

Seguindo a tônica dos objetivos republicanos (art. 3º da 

CF/88), não temos a menor dúvida em dizer que a ordem consensual é 

a que mais se amolda ao ideal constitucional de se promover no mais 

uma sociedade livre, justa e solidária. No sistema verdadeiramente 

democrático, são as partes que devem manter o controle sobre o 

mecanismo de solução que lhes for mais apropriado, cabendo ao Estado 

a função de não permitir que certas instabilidades se perpetuem no 

tempo, ao ponto de prejudicar o interesse social. 

Antes de entrarem no litígio propriamente dito, as partes em 

conflito precisam ser conscientizadas de que existem múltiplas portas 

para chegarem a uma conclusão que pode ser livre/construída ou 

simplesmente imposta. Deve ser esclarecido às mesmas que a solução 

imposta é por vezes arriscada, desagradável até violenta, sendo 

inafastável a compreensão do ―empoderamento‖. 

Esta noção faz parte do que se pode conceber por justo 

processo, a espinha dorsal que move a ideia mais moderna de acesso 

aos canais de jurisdição, congregando as condições mínimas e 

insuprimíveis sem as quais não é possível ao Estado aplicar o direito 

material com justiça no seio das relações em conflito.
505

 

Como itinerário de acesso à justiça, o devido processo legal 

determina o respeito à integralidade dos direitos fundamentais que 

gozam de aplicabilidade ―no‖ e ―em‖ razão do processo
506

, jamais se 

mostrando indiferente à capacidade autocompositiva das partes. Dessa 
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opinião não discrepa Cassio Scarpinella Bueno
507

, para quem o 

princípio da efetividade do processo volta-se mais especificamente aos 

resultados da tutela jurisdicional no plano material, exterior ao 

processo, sendo muito mais adequado, então, entender a efetividade do 

direito ―pelo‖ e ―no‖ processo.  

Compreender o devido processo legal, assim, exige lembrar 

que o instrumento se trata de uma relação jurídica cujo conteúdo será 

determinado, primeiramente, pela Constituição e, em seguida, pelas 

demais normas processuais que devem obediência àquela
508

; e que a 

separação que se faz entre ―direito‖ e ―processo‖, importante do ponto 

de vista didático e científico, não pode implicar um processo neutro em 

relação ao direito material que corresponde ao seu objeto.
509

 

Os conflitos que se apresentam em nossa sociedade 

reclamam, pois, por uma maneira mais adequada de interpretar a função 

social do processo, trazendo a reboque a necessidade dos operadores do 

direito aumentarem seu repertório prático e teórico sobre a 

hermenêutica e os mecanismos para se chegar à justiça
510

, porquanto a 

incorporação dos meios alternativos de resolução de conflitos, não 

somente reduziria a quantidade de sentenças, de recursos e de 

execuções, como também – o que é de fundamental importância para a 

transformação social com mudança de mentalidade – propiciaria uma 

solução mais adequada a cada caso, com a consideração das 

particularidades das pessoas envolvidas.
511

 

Nessa perspectiva, o processo civil deve ser analisado em 

função do bloco de princípios e garantias fundamentais assegurados ao 

indivíduo e à coletividade, proclamados como desdobramento 

necessário para se obter uma justa composição do conflito como acesso 
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adequado à Justiça
512

, porque tal fórmula representa a melhor lapidação 

do instrumento ético proposto pela Carta Constitucional em vigor.
513

 

O pensamento processual doutrinário mais moderno chegou 

ao consenso de que o direito de ação não se reduz ao direito de mero 

acesso ao processo. Em termos correlatos, o acesso ao processo não se 

satisfaz com a simples obtenção da sentença, haja vista que a dimensão 

do acesso à justiça impõe aos poderes públicos o compromisso com o 

fornecimento de uma tutela jurisdicional de qualidade, capaz de 

solucionar o conflito de modo adequado e correspondente com os 

valores essenciais do Estado democrático de Direito.
514

 

Nessa linha de raciocínio, Gustavo Medeiros Melo
515

 

consigna que o direito fundamental de acesso adequado à Justiça 

significa a garantia de uma tutela legítima quanto ao seu comando 

(adequação à ordem jurídica), tempestiva quanto ao momento de sua 

prestação, universal quanto ao alcance social por ela proporcionado 

(acessível a todas as classes, com alcance de um contingente máximo 

de conflitos) e efetiva pelos resultados materiais atingidos.  

Acrescentamos à isso, a abordagem instrumental adequada, 

pois como pontifica Kazuo Watanabe
516

, o princípio de acesso à justiça 

não assegura apenas acesso formal aos órgãos judiciários, e sim um 

acesso qualificado que propicie aos indivíduos o acesso à ordem 

jurídica justa, no sentido de que cabe a todos uma atenção por parte do 

Poder Público.  

Assim, cabe ao Judiciário e às demais instituições 

essenciais à administração da Justiça não somente organizar os serviços 

que são prestados por meio de processos judiciais, como também 

aqueles que socorram os cidadãos de modo mais abrangente, de forma 
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a organizar não apenas os serviços processuais como também, e com 

maior ênfase, os serviços de solução dos conflitos pelos mecanismos 

alternativos à solução adjudicada e imposta, em especial dos meios 

consensuais.
517

  

Eis o sentido constitucional do acesso à justiça! 
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