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O desafio de se manter uma revista em circula-

ção por mais de 50 anos é superado quando temos

em mãos uma obra cujo resultado vai contribuir com

o público que está em busca do aperfeiçoamento ju-

rídico. Esta 53ª edição da Letras Jurídicas contempla

diversas abordagens sobre o novo Código de Pro-

cesso Civil – CPC, que entrou em vigor em março de

2016, além de outros temas relevantes no âmbito do

Judiciário. Certamente, as colocações dos articulis-

tas, com apontamentos acerca das principais mu-

danças ocorridas no novel diploma irão proporcionar

mais esclarecimentos aos leitores. 

O espaço não permite que me debruce sobre to-

das as mudanças instaladas com o novo CPC, mas é

possível discorrer sobre uma das que mais me

chama atenção, uma vez que solidifica práticas já

empregadas pelo Poder Judiciário em todo o país. O

novo Código valoriza a conciliação e a mediação co-

mo métodos consensuais de solução de conflitos, in-

centivando a autocomposição. Para isso, todos os

Tribunais deverão ter centros judiciários de solução

consensual de conflitos, objetivando a realização de

sessões e audiências de conciliação e mediação.

Em Alagoas, esses centros já existem, tanto no

primeiro como no segundo grau de jurisdição e so-

mam resultados significativos, principalmente no se-

tor pré-processual, onde o cidadão tem a possiblida-

de de resolver o conflito, sem a necessidade de in-

gressar com uma nova ação na Justiça. 

O incentivo à conciliação e à mediação tem um

efeito positivo para a sociedade, pois é também o in-

centivo à cultura de paz. Alcançar a pacificação so-

cial, de forma mais célere, reduzindo o desgaste de

um processo, pode-se dar, através da autocomposi-

ção, sempre possível quando a causa versar sobre

direitos disponíveis, e consiste em um negócio jurídi-

co processual, entendida como “...o conjunto de téc-

nicas por intermédio das quais as partes podem atin-

gir a solução da controvérsia entre si estabelecida

sem que exista uma decisão judicial de acertamen-

to de direitos (Teresa Arruda Alvim Wambier et alii

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo

Civil - artigo por artigo, p. 353). Isso pode ser reali-

zado por meio de criação e/ou de divisão de valores,

podendo-se fazer, ou não, um ajuste de vontades

entre as partes. Assim, o novo código delimita bem

o papel da conciliação e da mediação, já que os dois

institutos não se confundem. Na conciliação, é im-

posta a um terceiro imparcial a missão de tentar a-

proximar os interesses de ambas as partes orientan-

do-as na formação de um acordo.

A mediação é um processo que oferece àqueles

que estão vivenciando um conflito, geralmente de-

corrente de alguma relação continuada, a oportuni-

dade e o ambiente adequados para encontrarem,

juntos, uma solução para o problema. O mediador,

entretanto, não deve sugerir soluções para o conflito.

Outro método de solução de conflitos é a arbitra-

gem, regulamentada pela Lei 9.307/96, que pode ser

utilizada quando se está diante de um impasse de-

corrente de um contrato. Para isso, as partes no-

meiam um árbitro, sempre independente e imparcial.

No novo Código, a conciliação, a mediação e a

arbitragem deverão ser estimuladas por juízes, ad-

vogados, defensores públicos e membros do Minis-

tério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Esses métodos sempre foram incentivados pela

magistratura, que entende a importância da cultura

da paz para a sociedade. Aliás, é o que mais precisa-

mos neste momento de crise política e financeira do

país. Importante frisar o papel do Poder Judiciário,

especialmente na atuação frente ao processo de

combate à corrupção no Brasil. E para isso, a

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
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tem defendido a autonomia dos juízes, reiterando o apoio às investiga-

ções, e reafirmando a confiança nas instituições, sobretudo no Judiciá-

rio, exigindo a garantia da independência da magistratura.

É nesse compasso que, há quase três anos à frente da Associação

Alagoana de Magistrados (Almagis), nós, dirigentes, empreendemos

ações e lutas associativas, pautadas na busca da independência e valo-

rização dos magistrados. Foi assim desde o primeiro dia que assumimos

a Diretoria da entidade de classe. Estamos trabalhando a fim de defen-

der as garantias constitucionais da categoria. No primeiro ano da ges-

tão, em 2014, após várias reuniões e debates, conseguimos a aprova-

ção na Assembleia Legislativa Estadual (ALE) do projeto de lei referen-

te à redução do diferencial de subsídios entre entrâncias, de 10% para

5%. Foi uma grande vitória para a valorização da magistratura. 

Outros pleitos da classe tiveram bandeiras levantadas pela Almagis,

como a campanha por eleições diretas nos tribunais. A Associação pro-

tocolou requerimento no Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), solicitan-

do a alteração do regimento interno da Corte, a fim de permitir a parti-

cipação dos juízes de 1º grau no processo de escolha dos presidentes e

vice-presidentes. 

No ano de 2015, a entidade se engajou em diversas pautas nacio-

nais de interesse dos magistrados, reunindo-se com parlamentares, em

Brasília, promovendo o apoio à proposta que trata da revogação do arti-

go 4º da Emenda Constitucional nº41/03, que estendeu a obrigatorie-

dade do pagamento da contribuição previdenciária aos servidores da

União, estados e Municípios. Também foi encampado pela Almagis o

pedido da AMB junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para regula-

mentação de permuta entre magistrados estaduais, vinculados a dife-

rentes Tribunais de Justiça. 

Outro fato importante que mobilizou a Associação foi o projeto de lei

que tratava da 17ª Vara Criminal da Capital. Participamos de discussões

e defendemos, na Assembleia Legislativa, a manutenção dos vetos do

Governo ao projeto de lei, que conservavam a ampla atuação da unida-

de jurisdicional, inclusive em processos envolvendo agentes públicos. 

Muitas ações foram empreendidas a fim de promover benefícios a

todos os associados, como o incentivo ao esporte, oferecendo inscri-

ções para corridas de rua; eventos sociais a exemplo da confraterniza-

ção do dia da mulher e dia das crianças, além dos eventos tradicionais

de São João e Natal; e novos convênios firmados garantindo descontos

em diversos serviços. 

No final de 2016, concluímos a atual gestão e estamos completan-

do esse ciclo com o sentimento de dever cumprido. Temos a certeza de

que todos que integram a direção da Almagis se doaram completamen-

te à missão de representar a magistratura alagoana e lutar firmemen-

te por seus anseios e prerrogativas. Que essa entrega seja refletida nas

ações, mudanças e conquistas da nossa entidade. 

Maria Lucia de Fatima Barbosa Pirauá

é juíza de Direito e Presidente da Almagis

fatimapiraua@almagis.com.br
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Novo CPC: da economia

processual à segurança jurídica

Desembargador João Luiz acredita que as mudanças estabelecidas
pelo novo Código de Processo Civil irão contribuir com a 

celeridade da prestação jurisdicional, objetivando a economia
processual, isonomia e a segurança jurídica
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A
os 56 anos, 30 deles dedicados à magistratura a-

lagoana, o desembargador João Luiz Azevedo

Lessa, imprime em sua trajetória a marca de uma

conduta proba e de extrema dedicação. Graduado em

Direito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em

1983, ingressou na magistratura como juiz substituto da

Comarca de Major Izidoro. Foi promovido para 2ª Vara

da Comarca de Santana do Ipanema em 1991 e três

anos depois, por antiguidade, para a terceira entrância,

atuando na Capital.Assumiu a titularidade na 1ª Vara da

Comarca de Arapiraca, onde permaneceu até assumir o

cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Ala-

goas (TJ/A), em 2013. Foi eleito, em 2014, para compor

a cúpula diretiva do Tribunal, nos anos de 2015 e 2016,

como vice-presidente. Em julho de 2016, assumiu interi-

namente a presidência da Corte de Justiça, encerrando

as atividades do biênio.

Em conversa com a Letras Jurídicas, além de abor-

dar as principais ações executadas no período em que

esteve à frente da presidência do TJ/AL, João Luiz fala

sobre as mudanças advindas com o novo Código de Pro-

cesso Civil - CPC, que entrou em vigor no dia 18 de mar-

ço. Para o desembargador, algumas delas irão contribuir

para a celeridade da prestação jurisdicional, como a re-

dução do número de recursos e o Incidente de Resolu-

ção de Demandas Repetitivas. O magistrado destaca

que o índice é uma das maiores novidades do novo CPC,

por meio do qual são apreciadas objetivamente somen-

te questões comuns a todos os casos similares, visando

precipuamente a economia processual, a isonomia e a

segurança jurídica.

Quando o assunto foi as novas regras criadas pelo

novo CPC para privilegiar a conciliação entre as par-

tes, João Luiz enfatizou: " seu relevante papel na redu-

ção do congestionamento processual é patente, na

medida em que estimula as próprias partes a chega-

rem à solução do respectivo conflito de interesses, reti-

rando, assim, a necessidade de que um terceiro impar-

cial e estranho a elas - o juiz - atue diretamente na

solução do litígio". Confira a seguir essas e outras

questões tratadas na entrevista concedida pelo magis-

trado.
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Letras Jurídicas - Esta edição da L. Jurídicas traz co-

mo tema central o novo Código de Processo Civil.

Uma das mudanças mais aguardadas e realizadas

com o novo Código de Processo Civil foi a redução

do número de recursos e unificação dos prazos

recursais. O senhor acredita que as modificações

darão maior dinamicidade ao processo e irão con-

tribuir com a celeridade da prestação jurisdicional?

João Luiz: Não tenho dúvidas quanto a isso. Toda

iniciativa que tenha por escopo a difícil tarefa de

simplificar é compatível com a dicção do comando

constitucional consignado no art. 5º, LXXVIII, que

consagrou a razoável duração dos processos, desde

que, por óbvio, sejam observadas as garantias ine-

rentes ao devido processo legal. Creio que possui

especial relevo, sob a ótica da celeridade, a redução

do número de recursos, visto que a unificação dos

prazos recursais não traz uma afetação verdadeira-

mente substancial no tocante ao célere andamento

do feito.

Letras Jurídicas - O Código de Processo Civil

anterior não previa uma ordem de julgamento

de Processos, sendo facultado ao magistrado

definir um cronograma para decisão das causas

de acordo com a sua melhor conveniência. O

novo Código, em dispositivo do art. 12, retira do

julgador essa faculdade, estabelecendo que os

processos devem ser julgados de acordo com a

ordem de antiguidade, independentemente da

complexidade da causa. O senhor entende que

essa regra, embora proporcione maior igualdade

para os cidadãos, pode resultar no afogamento

do Judiciário?

João Luiz: Essa é uma questão controversa.

Entretanto, na prática, pode se converter em significa-

tiva causa de morosidade processual. Uma hipótese:

seria correto obstaculizar a apreciação dos correspon-

dentes processos, que poderiam, até mesmo, ser julga-

dos todos no mesmo dia, em razão de outro feito de alta

complexidade em nome tão só do respeito à cronologia?

A mim me parece que não. É certo que o dispositivo pre-

via exceções à ordem cronológica de julgamento, toda-

via não contemplava expressamente em suas ressalvas

a questão relativa à solução dos conflitos de maior sim-

plicidade. Dessa forma, reputo como mais condizente

com o interesse público que a ordem de conclusão ou

de despacho seja considerada preferencial, e não obri-

gatória para julgamento, inclusive com a previsão de

mecanismos superiores de verificação e controle.

Assegura-se, assim, a necessária margem de liberdade

ao juiz.

Seria correto obstaculizar a apre-

ciação dos correspondentes pro-

cessos, que poderiam, até mesmo,

ser julgados todos no mesmo dia,

em razão de outro feito de alta com-

plexidade em nome tão só do res-

peito à cronologia? A mim me parece

que não. 
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Letras Jurídicas - O art. 973 do novo CPC cria o

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,

que objetiva solucionar processos em grande

número envolvendo as mesmas questões de direi-

to, contribuindo para maior celeridade aos pro-

cessos na primeira instância. Tal ferramenta pode

tornar a decisão do magistrado automática além

da medida, sem análise de cada caso concreto?

João Luiz: É um mecanismo que objetiva precipuamen-

te a economia processual, a isonomia e a segurança

jurídica. É uma das maiores novidades do novo CPC por

meio do qual são apreciadas somente questões comuns

a todos os casos similares, fixando a tese jurídica. Por

sua vez, continua cabendo ao magistrado a apreciação

das questões fáticas e a condução processual para,

alfim, verificar se o caso concreto se enquadra no IRDR

(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) ou

há distinção ou superação do entendimento, diante das

particularidades do caso concreto.  É uma ferramenta

sobremaneira hábil na busca da racionalização do siste-

ma, com a pretensão de impedir a prolação de decisões

díspares no 1º grau, acerca de casos semelhantes, que

resultam em inevitável malferimento à isonomia e à

segurança jurídica, e em inevitável desprestígio ao

Poder Judiciário.

Letras Jurídicas - O novo CPC introduz importante

orientação aos juízes e tribunais no sentido de

seguir a jurisprudência consolidada e enunciados

de súmula. Com as modificações, os juízes terão

a opção de, antes mesmo de analisar, arquivar

algum pedido que contrarie a jurisprudência dos

julgamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e Supremo Tribunal Federal (STF). É também mais

uma medida que vai agilizar o Judiciário?

João Luiz: Entendo que, após a consolidação dos pre-

cedentes judiciais, as partes passarão a celebrar mais

acordos, inclusive extrajudiciais, pois foram criados

mecanismos que inibem a interposição de recursos

meramente protelatórios. Nesse sentido, a uniformiza-

ção do entendimento pretoriano é, induvidosamente,

uma ferramenta que caminha sempre ao lado da celeri-

dade e segurança jurídica, favorecendo aos jurisdiciona-

dos e operadores do direito em geral, e sendo o novo

CPC um diploma de natureza eminentemente instru-

mental, ele não poderia se furtar de prever meios efica-

zes de agilização da atividade jurisdicional.

Letras Jurídicas - Quanto aos requisitos da funda-

mentação da sentença, com as mudanças no novo

CPC, será necessário que a fundamentação

preencha determinados requisitos objetivos.

Considerando a estrutura insuficiente do Poder

Judiciário para lidar com o grande número de pro-

cessos em curso, somados à litigiosidade também

considerável, a aplicação dessa prática pode se

contrapor à duração razoável do processo e cele-

ridade na sua tramitação?

João Luiz: O ato de fundamentar a decisão é importan-

te fator de preservação dos direitos do cidadão contra

eventual arbítrio judicial. O novo CPC não obriga o

magistrado a um pormenorizado enfretamento de toda

argumentação despendida pela parte vencida. Percebe-

se que as mudanças legislativas igualmente aumenta-

ram as exigências argumentativas dos advogados, pois

a simples citação de doutrina e de decisões exemplifi-

cativas da jurisprudência dos tribunais superiores, sem

a devida ligação com o caso concreto, não obriga-

Entendo que, após a consolida-

ção dos precedentes judiciais, as

partes passarão a celebrar mais

acordos, inclusive extrajudiciais,

pois foram criados mecanismos

que inibem a interposição de re-

cursos meramente protelatórios.

Nesse sentido, a uniformização do

entendimento pretoriano é, induvi-

dosamente, uma ferramenta que

caminha sempre ao lado da celeri-

dade e segurança jurídica



rá o magistrado a se manifestar sobre essas questões.

Dessa forma, também nesse ponto, impõe-se reconhe-

cer que o novo CPC foi mais do que justo.

Letras Jurídicas - O novo CPC criou regras que pri-

vilegiam a conciliação entre as partes. O senhor

considera que a conciliação é o caminho mais

adequado e eficiente para solução de conflitos?

João Luiz: Certamente. E não somente a conciliação,

mas todos os demais meios alternativos de solução de

conflitos, como a mediação e a arbitragem. Além disso,

é relevante registrar que tais mecanismos de resolução

de contendas, assumem destacada importância como

instrumentos de eficaz desafogamento do Poder

Judiciário. No que toca especificamente à conciliação,

seu relevante papel na redução do congestionamento

processual é patente, na medida em que estimula as

próprias partes a chegarem à solução do respectivo

conflito de interesses, retirando, assim, a necessidade

de que um terceiro imparcial e estranho a elas - o juiz

- que, no mais das vezes, já se encontra sob uma inten-

sa e desgastante carga laborativa, seja inevitavelmen-

te obrigado a decidir. É evidente, portanto, o ganho

social decorrente da eficiente aplicação de tal instituto.

Letras Jurídicas - Ao assumir a presidência do

TJ/AL no segundo semestre de 2016, quais foram

as áreas priorizadas para o desenvolvimento das

atividades do Poder Judiciário alagoano?

João Luiz: Considerando o caráter quase que emergen-

cial de nossas demandas, priorizamos, sobretudo, a

prestação jurisdicional, imprimindo ênfase à celeridade

dos processos, em busca das metas fixadas pelo CNJ,

concluímos o concurso para magistrados e dimensiona-

mos as ações do programa Justiça Itinerante, um dos

instrumentos que nos aproximam cada vez mais do con-

junto da sociedade alagoana.

Letras Jurídicas - O senhor realizou reuniões com

o Governo do Estado e internamente com os seto-

res administrativos do TJ/AL para tratar do orça-

mento do Judiciário para o ano de 2017. Já há uma

previsão orçamentária? Essa previsão será sufi-

ciente para os investimentos necessários ao bom
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No que toca especificamente à con-

ciliação, seu relevante papel na re-

dução do congestionamento proces-

sual é patente, na medida em que es-

timula as próprias partes a chega-

rem à solução do respectivo confli-

to de interesses, retirando, assim, a

necessidade de que um terceiro

imparcial e estranho a elas - o juiz
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funcionamento do Poder Judiciário?

João Luiz: Já existe um planejamento administrativo

para as ações do Judiciário no próximo ano. Levamos

nossas demandas ao Governo do Estado, fazendo ver,

mormente, a necessidade de uma correção do nosso

duodécimo, de modo que possamos atender as crescen-

tes demandas previstas para 2017.

Letras Jurídicas - A sociedade, em geral, ainda cul-

tiva a impressão de a que a Justiça é lenta. A cele-

ridade processual é colocada como fator de quali-

dade da prestação de serviço. No entanto, para se

alcançar tal determinante é necessária uma estru-

tura adequada. Os magistrados apontam como

grande problema do Judiciário a carência na estru-

tura física e de pessoal no primeiro grau de juris-

dição. Quais os investimentos do Tribunal de

Justiça de Alagoas para solucionar ou minimizar

essa carência?

João Luiz: Quando se fala em 'celeridade processual',

remete-se a uma situação recorrente: a necessidade de

mais recursos humanos para atender ao quadro de

carência no Poder. Evidente que, para aumentarmos o

número de juízes e servidores, precisamos contar com

mais recursos financeiros, e isso depende, inapelavel-

mente, da receita estadual.

Letras Jurídicas - A relação com a Associação

Alagoana de Magistrados, nessa gestão, tem

ocorrido de forma harmoniosa, facilitando na

busca conjunta por melhorias para o Judiciário de

Alagoas. O senhor acredita que manter um diálo-

go mais aberto com as entidades de classe pode

contribuir com a atuação administrativa do

Poder?

João Luiz: Com certeza. O diálogo deve ser sempre

buscado e enaltecido, sobretudo objetivando o entendi-

mento com os Poderes, com os órgãos institucionais e,

claro, com a Associação dos Magistrados. Com sua alti-

vez e representatividade, a Almagis tem sido uma im-

portante parceira do Judiciário.

Letras Jurídicas - No final de 2016 serão concluí-

dos os trabalhos da atual gestão do TJ/AL. Que

marca será deixada por essa administração?

João Luiz: A transparência, o diálogo franco e aberto e

a execução de metas programáticas, que são a síntese

de uma gestão planejada. O Poder Judiciário tem atua-

do como importante força moderadora buscando solu-

ções para os conflitos sociais do nosso cotidiano; tem

agido nas áreas sociais com projetos próprios, a exem-

plo da Justiça Itinerante; tem trabalhado na formação e

capacitação de magistrados e técnicos de alto nível,

através da nossa Escola da Magistratura; E tem, espe-

cialmente, avançado no cumprimento de objetivos tra-

çados pelo Conselho Nacional de Justiça, o que nos colo-

ca em posição de destaque entre os demais Tribunais

de Justiça.

O Poder Judiciário tem atuado como

importante força moderadora bus-

cando soluções para os conflitos

sociais do nosso cotidiano; tem

agido nas áreas sociais com proje-

tos próprios, a exemplo da Justiça

Itinerante; tem trabalhado na for-

mação e capacitação de magistrados

e técnicos de alto nível, através da

nossa Escola da Magistratura; E

tem, especialmente, avançado no

cumprimento de objetivos traçados

pelo Conselho Nacional de Justiça,

o que nos coloca em posição de

destaque entre os demais Tribunais

de Justiça.
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1. Introdução

Com o advento da Constituição Federal de 1988

houve um notável incremento na utilização do Poder

Judiciário por parte da população brasileira1. Ao momen-

to do advento da Carta Republicana de 1988, é possível

considerar que a máquina judiciária já estava bem insti-

tucionalizada no país, uma vez que - após sucessivas

ordens constitucionais - o caminho histórico de expan-

são e de consolidação deste poder republicano era cres-

cente. Afinal, desde a década de 1930, com a criação da

justiça eleitoral e da justiça do trabalho, é evidente a

expansão na consolidação de um sistema de justiça que

cubra a longa lista de potenciais conflitos sociais.

Todavia, a hipótese do presente artigo é de que apenas

em momento posterior à Constituição

Federal de 1988 que há a formulação

de um sistema de justiça já maduro e

entendido de forma plena de sentido.

Isso ocorre porque a noção de sistema

envolve a compreensão de uma divi-

são de funções judiciais e recursais

que ultrapassa a mera instituição de

espaços para solução de conflitos. Ela

pressupõe, portanto, a incorporação

de conceitos importantes, como coe-

rência, hierarquia e integração. Do

ponto de vista dos recursos, estes dei-

xam de figurar como meros meios de

correção de erros interpretativos e

tornam-se, pois, mecanismos de har-

monização de entendimentos. Em

suma, a institucionalização de um sis-

tema de justiça é um processo que

envolve, necessariamente, uma marcha paulatina de

racionalização dos julgamentos em prol da estabilização

das funções resolutivas de conflitos. É firmar entendi-

mentos que sirvam de orientação para que - em último

grau - os cidadãos tenham uma compreensão clara dos

limites jurídicos de suas ações. O artigo possui a seguin-

te estrutura. Na primeira parte, serão traçadas conside-

rações sobre a instituição do Superior Tribunal de Justiça

como tribunal de caráter nacional com a missão de uni-

ficar os entendimentos jurisprudenciais em matéria de

legislação federal, cindindo tal competência do Supremo

Tribunal Federal e reservando àquela Corte Suprema a

tarefa de zelar pela interpretação e aplicação das dispo-

sições constitucionais. A segunda parte será dedicada à

construção de considerações relativas à localização do

debate sobre uniformização de jurisprudência que, no

Novo Código de Processo Civil, ganhou espaço pela ins-

titucionalização de mecanismos processuais para uso

nos tribunais locais, bem como determinou regras para

edição de súmulas. A terceira parte será marcada por

breves comentários relacionados aos desafios das dispo-

sições que visam auxiliar a uniformização de jurispru-

dência. Por fim, a conclusão enfatizará que a tarefa de

uniformização da jurisprudência envolve uma nova visão

dos julgadores, que exige uma compreensão mais ampla

do sistema judiciário.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a partição

do recurso extraordinário

É conhecida a narrativa acerca da

proposta de construção de um tribunal

nacional que viesse a auxiliar o Su-

premo Tribunal Federal na grave mis-

são de estabilizar a interpretação do

direito brasileiro. A primeira proposta

surgiu em um artigo produzido por

José Afonso da Silva, em 1963, deriva-

do da tese apresentada no concurso

de professor titular de direito constitu-

cional havido na Faculdade de Direito

da Universidade São Paulo, como rela-

ta Carlos Mário da Silva Velloso:

No ano de 1963, um pouco antes, por-

tanto, dessa mesa-redonda, em tese de

concurso que apresentou para obtenção

da cátedra de Direito Constitucional, o

Prof. José Afonso da Silva propugnou

pela criação de um Superior Tribunal de

Justiça, para o fim de fazer as vezes do

Supremo Tribunal, no que tange ao direi-

to federal comum, nos moldes do que

foi instituído pelo constituinte de 19882.

Em 1965, como continua a indicar Carlos Mário da

Silva Velloso, foi realizado um debate na Fundação

Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sobre os dilemas do

Supremo Tribunal Federal:

Em 1965, teve lugar, na Fundação Getúlio Vargas, uma mesa-

redonda, presidida pelo Ministro Themístocles Brandão

Cavalcanti e integrada pelos seguintes juristas brasileiros: Caio

Tácito, Lamy Filho, Flávio Bauer Novelli, Miguel Seabra

Fagundes, Alcino de Paula Salazar, Caio Mário da Silva
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Pereira, José Frederico Marques, Gilberto de Ulhoa Canto, Levy

Fernandes Carneiro, Mário Pessoa e Miguel Reale. Preconi-

zaram esses eminentes juristas, então, um tribunal que fizes-

se as vezes do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, de um tri-

bunal para julgamento de recursos extraordinários relativos ao

direito federal comum. O relatório dessa mesa-redonda está

publicado na Revista de Direito Público e Ciência Política, Fun-

dação Getúlio Vargas, v. 8, n. 2, maio/ago. 1965, p. 134 e segs3. 

A conclusão dos juristas se bipartia em duas propos-

tas. A primeira proposta era a necessidade de instituir

um novo tribunal que fizesse o julgamento dos recursos

extraordinários com atenção à violação do direito fede-

ral: era a incipiente proposta do futuro recurso especial.

A segunda proposta era a redefinição das funções do

Supremo Tribunal Federal, para que realizasse um con-

trole constitucional nos moldes da Suprema Corte dos

Estados Unidos da América. Os juristas apontavam que

as decisões judiciais deveriam ser mais substantivas, ou

seja, deveriam se pautar pela necessidade de adequar o

ordenamento jurídico formal aos ditames reais da socie-

dade brasileira.

Bem se visualiza que, ainda na década de 1960, já

havia a preocupação com a expansão do movimento

judiciário nacional, que se traduzia em uma grave difi-

culdade para adaptar as prescrições jurídicas às neces-

sidades sociais. É possível indicar que um problema rela-

cionado ao tema é imposição da segurança jurídica

como valor para a vida social. Com o aumento vertigino-

so na quantidade de processos, torna-se claro que a uni-

formização de entendimentos abstratos representa um

majorado desafio, como bem coloca Bruno Dantas, hoje

ministro do Tribunal de Contas da União:

Se, por um lado, a divergência judicial concita a dialética e esti-

mula o desenvolvimento do direito e o surgimento de soluções

afinadas com a realidade social, por outro, não pode negar seu

poder de estimular a litigiosidade no seio da sociedade. Quando

a mesma situação fática, num dado momento histórico, é deci-

dida por juízes da mesma localidade de forma diametralmente

antagônica, a mensagem enviada à sociedade é de que ambas

as partes têm (ou podem ter) razão. Ora, se todos podem ter

razão, até mesmo quem, por estar satisfeito com o tratamento

jurídico que sua situação vinha recebendo, não havia batido às

portas do judiciário terá forte incentivo a fazê-lo4. 

Apesar de não haver uma prescrição constitucional

expressa da missão do Superior Tribunal de Justiça como

instância de uniformização de entendimentos, é da natu-

reza da função recursal realizar tal desiderato5. Logo, da

existência de um tribunal nacional, com competências

recursais sobre direito federal, induz a atribuição desta

função uniformizadora em paralelo ao que ocorre em

relação ao Supremo Tribunal Federal, no tocante aos

temas constitucionais. Porém, ao tempo da promulgação

da Constituição Federal de 1988, os instrumentos proces-

suais em prol da uniformização não se mostravam sufi-

cientes para lidar com o fenômeno da explosão judicial

que iria assolar o Poder Judiciário nos anos subsequentes

e que ensejaram a preocupação com novas soluções.

3. A preocupação com a 

uniformização jurisprudencial

A preocupação com a estabilização de jurisprudência

por meio de sistemas processuais complexos é uma

novidade, ainda, no Brasil. Existiam tentativas anterio-

res, porém, que não possuíam o alcance das atuais pro-

postas. Em comentários breves sobre o sistema de

recursos do Código de Processo Civil de 1973, Alfredo

Buzaid listava que a uniformização poderia se dar em

nível local - o antigo recurso de revista - e em nível

nacional, por meio dos embargos de divergência em

recurso extraordinário, interposto no Supremo Tribunal

Federal6. O professor da Universidade de São Paulo e ex-

ministro da Justiça ainda indicava que havia excesso de

opções recursais no Código de Processo Civil de 1939

(Decreto-Lei nº 1.608 de 18 de setembro de 1939):

Outro defeito do Código é, a nosso ver, a quantidade excessi-

va de recursos. Queremos aludir especialmente a dois meios

de impugnação de sentenças, nos tribunais de segundo grau,

sem correspondente no direito comparado: os embargos de

nulidade e infringentes e a revista. Admite-se o primeiro quan-

do não fôr unânime a decisão proferida em grau de apelação.

Se o desacordo fôr parcial, os embargos serão restritos à maté-

ria objeto da divergência. Admite-se o segundo, nos casos em

que divergirem, em suas decisões finais, duas ou mais câma-

ras, turmas ou grupos de câmaras, entre si, quanto ao modo

de interpretar o direito em tese7.

O mesmo Alfredo Buzaid, ainda comentando o Código

de Processo Civil de 1939, se mostrava cético e contrário

à instituição do recurso de revista - naquele diploma pro-

cessual - como um meio hábil para uniformização da juris-

prudência. Em seu ponto de vista, havia uma questão de

teoria do direito que figurava com um empecilho à criação

de sistemas processuais precipuamente preocupados

com a uniformização. Desta forma, ele não considerava

aceitável que o fundamento recursal pudesse ser apenas

a mobilização de um dissídio jurisprudencial, assim auto-

nomizado em relação ao direito objetivo:
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É verdade que a revista objetiva eliminar a divergência jurispru-

dencial na interpretação do direito em tese; e, sob esse aspec-

to, pode ser considerada recurso extraordinário; mas, a nosso

ver, a finalidade da revista, não se coaduna com o instituto da

jurisdição, que é a função do Estado que tem por escopo a atua-

ção da vontade concreta da lei. Não é missão do poder judiciá-

rio dizer o direito em tese, ou in abstracto, mas sim compor con-

flitos de interesses, declarando e tornando efetiva a vontade

concreta da lei. O juiz não torna concreta na sentença a vonta-

de da lei, que é abstrata; ao contrário, ela se concretiza no

momento em que se dá a violação ou a ameaça ao direito sub-

jetivo, ou quando gera um estado de incerteza objetiva. O juiz

declara a vontade concreta da lei que preexiste à sentença. Por

outro lado, a revista eleva à categoria de motivo autônomo, ou

fundamento do recurso a simples existência do dissídio jurispru-

dencial. Ora, o que há aqui de censurável não é a interpretação

divergente senão a violação ou falsa aplicação da norma jurídi-

ca; aquela pode inspirar-se em considerações superiores de

adaptação do direito às novas exigências sociais e constituir um

a razão de progresso; esta se reduz a um a falsa interpretação

da norma ou a sua errônea aplicação ao fato, o que comprome-

te gravemente a dignidade do poder judiciário. Se no seio do tri-

bunal há divergência quanto à interpretação do direito em tese,

é claro que as duas exegeses não devem subsistir simultanea-

mente, porque se um a delas é a verdadeira, a outra é neces-

sariamente a falsa. Mas para afastar o vício da violação ou falsa

aplicação da norma, confere o Código de Processo o recurso

extraordinário, com fundamento no art. 101, III, letra "a" da

Constituição Federal; a existência desse recurso, que visa a pre-

servar a unidade do direito, desaconselha a criação de outro,

preordenado com função autônoma, ou, antes exclusiva, à eli-

minação de dissídio jurisprudencial8. 

A crítica possui razoabilidade, uma vez que a função

clássica dos tribunais está adstrita à resolução de confli-

tos entre as partes, sob a estrita influência - na tradição

romano-germânica - da lei. Não obstante, a ampliação

crescente do movimento judiciário nacional houve por -

cada vez mais - trazer o desafio da uniformização aos tri-

bunais. Sem meios para realizar tal desafio, fica eviden-

ciado o risco de que casos com contornos fáticos idênti-

cos possuam julgamentos diferentes. Do ponto de vista

processual, isso é mais grave quando se tem a dimensão

de que o Código de Processo Civil não possuía mecanis-

mos para unificação de lides similares sob a égide do

mesmo julgador. Portanto, uma mesma questão fática e

jurídica - com autores diversos - poderia ser distribuída

para várias varas e obter resultados diversos. Não obs-

tante, a pressuposição seria de que o tribunal iria unifi-

car o entendimento em sede recursal. Contudo, com o

volume de processos, mostrou-se mais arriscada a pos-

sibilidade de que diversos acórdãos viessem a divergir.

Os meios processuais criados no Código de Processo

Civil de 1973 já visavam resolver este problema, como

fica evidente da seção daquele diploma dedicada à uni-

formização de jurisprudência. Era o Capítulo I do Título

IX que, no projeto original, estava alocado nos arts. 480

até 484:

Artigo 480. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma,

câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento pré-

vio do tribunal acerca da interpretação do direito:

I - quando verificar que, a seu respeito, ocorre divergência;

II - quando no julgamento recorrido a interpretação for diversa

da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo de câmaras

ou câmaras cíveis reunidas.

Artigo 481. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão,

indo os autos ao Presidente do tribunal para designar a sessão

de julgamento. A secretaria distribuirá a todos os juízes cópia

do acórdão.

Artigo 482. O tribunal, reconhecendo a divergência, dará a

interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz emitir o seu

voto em exposição fundamentada.

Artigo 483. O julgamento, tomado pelo voto da maioria abso-

luta dos membros que integram o Tribunal, será objeto de

súmula e constituirá precedente na uniformização da jurispru-

dência.

Artigo 484. Os regimentos internos disporão sobre a publica-

ção no órgão oficial das súmulas de jurisprudência predomi-

nante9. 

A redação final do Código apenas houve por incorpo-

rar pequenas alterações de forma na redação dos dispo-

sitivos, além de reordená-los, em divergência ao que foi

citado acima. Também, a redação final incluiu a previsão

de oitiva do Ministério Público nos julgamentos nos quais

haveria a edição de súmulas (art. 478, parágrafo único)

e indicou a possibilidade de que a parte suscitasse a

existência de divergência (art. 476, parágrafo único).

Cabe lembrar que o capítulo - na redação final do Código

- houve por abranger os arts. 476 até 479. Apesar de

incorporação, várias críticas ainda eram dirigidas ao

novo instituto. O cerne ainda estava centrado na ques-

tão de teoria do direito, formulada em termos similares

aos traçados por Alfredo Buzaid. Não se aceitava que

fosse possível - ou razoável - que um provimento judicial

pudesse se dar a partir de um conflito entre julgados.

Isso decorria do entendimento de que o fundamento

recursal deveria ser uma norma jurídica e não o enten-

dimento sobre a aplicação abstrata da mesma. A crí-
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tica aparece em Tomás Pará Filho:
[...] A jurisprudência, em sua gênese e em seus fins, traz,

ínsita, uma contínua tarefa de "sisifismo intelectual"10 , isto

é, implica, e em todos os tempos tem implicado, em inin-

terrupto recomeço, em constante ponderação e em axioló-

gica estimativa dos cânones legais e dos princípios jurídi-

cos [...]. Por outro lado, outorgar à jurisprudência uma fun-

ção normativa para além do caso julgado é reconhecer aos

arestos dos tribunais tarefa de regência de outras relações

jurídicas além daquelas singularmente decididas. Quer

dizer, isto terá o condão de dar ao aresto caráter de regra

jurídica porque todos devem pautar seu proceder. Se fosse

possível admitir essa espécie de "governo dos juízes", no

qual se transluz a distorção da própria função jurisdicional,

relativamente aquilo que tem a demarcar-lhe os contornos

e a vivificar-lhe o conteúdo, no Estado

de Direito, ainda assim o aresto trans-

formado em lei, não poderia furtar-se

àquela dinâmica de valores e dos fins

sociais que inspiram a lei. E, em seu

torno, novas construções, diante de

espécies novas, viriam a formar-se

naquele incessante "sisifismos judi-

cial" a que aludimos11. 

Bem se visualiza que não havia,

ainda, no Brasil, um grande debate

para criar sistemas alternativos,

ou de apoio, à enunciação de

súmulas, que era o mecanismo

existente para difundir entendi-

mentos consolidados, proferidos

pelo Supremo Tribunal Federal, ini-

cialmente. No caso, as "súmulas da

jurisprudência predominante" fo-

ram criadas por sugestão do Mi-

nistro Victor Nunes Leal, como bem

esclarece a Ministra Cármem Lúcia

Antunes Rocha, em 196412. Os

demais tribunais brasileiros, como

o Tribunal Federal de Recursos e os

diversos tribunais estaduais, tam-

bém começaram a emanar súmu-

las, seguindo - exatamente - a lógi-

ca imposta pelo sistema recursal,

que permitia a fixação de entendimentos em dois

graus: no plano local, com os tribunais; no plano

nacional, com o Supremo Tribunal Federal.

Como já indicado, o panorama se modificou por

meio de dois fenômenos. O primeiro foi a repartição

de competências do Supremo Tribunal Federal para

com o, então, recém-criado Superior Tribunal de

Justiça. O segundo foi a construção de um sistema de

juizados especiais cíveis e criminais que, em breve,

seria uma parte muito importante do sistema de jus-

tiça brasileiro13. Assim, com a expansão da quantida-

de de espaços para a resolução de conflitos, come-

çou a se tornar evidente o risco de ampliação na dis-

sonância julgadora entre as várias partes que com-

põem o sistema. Este problema começou a se tornar

muito grave e a ser percebido pelos juristas como

ensejador de um grave risco à estabilidade social em

razão da insegurança jurídica. Era o momento de se

buscar alternativas processuais inovadoras.

4. Comentários às novas disposições sobre a

uniformização de jurisprudência

O Novo Código de Processo

Civil (Lei nº 13.105/2015) nasce

sob a égide do enorme dilema de

apresentar um sistema processual

que possa servir à função de esta-

bilização dos entendimentos em

prol do oferecimento de seguran-

ça jurídica. A Emenda Consti-

tucional nº 45/2004 (Emenda da

Reforma do Poder Judiciário) adi-

cionou o art. 103-A ao rol de com-

petências do Supremo Tribunal

Federal para possibilitar que o

Pretório Excelso pudesse emanar

enunciados de súmula de obser-

vância obrigatória aos demais ór-

gãos do Poder Judiciário e mesmo

à Administração Pública. A mesma

Emenda Constitucional também

inseriu o § 3º no art. 102, exigin-

do como critério de admissão do

recurso extraordinário a demons-

tração da repercussão geral. O

referido instituto foi ampliado

com a introdução do seu efeito

repetitivo no art. 543-B do Código

de Processo Civil de 1973, em

paralelo com a instituição de um

sistema semelhante para o recurso especial, com

previsão no art. 543-C. Estes dois meios recursais

- repercussão geral e recursos repetitivos - pos-

suem serventia à fixação de precedentes em

temas abstratos para vedar a admissão de maté-

ria reiteradamente examinada pelo Supremo

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de

Justiça.
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Com a sanção presidencial do Novo Código de Pro-

cesso Civil, é fácil ver que o legislador modificou a lógi-

ca dos sistemas de uniformização de jurisprudência.

Ainda que se mantenha a existência de um sistema

específico para a estabilização de jurisprudência nas

esferas superiores do sistema de justiça, as prescrições

do art. 926 e seguintes do Novo Código possuem obser-

vância para todos os tribunais. As disposições gerais

sobre os recursos, meios de impugnação das decisões

judiciais, preveêm a observância da jurisprudência como

fundamento básico do sistema, nos termos do caput do

art. 926: "Os tribunais devem uniformizar sua jurispru-

dência e mantê-la estável, íntegra e

coerente". O entendimento esposado

no Novo Código de Processo Civil

diverge bastante da concepção exis-

tente antes acerca dos recursos judi-

ciais, como é possível depreender da

leitura do texto de Bruno Dantas:

Por óbvio, a aplicação do princípio da

igualdade perante a lei ao processo de

realização do direito no caso concreto

importa ter como verdadeiro que a

mesma regra jurídica, incidente sobre

suportes fáticos suficientemente idênti-

cos, no mesmo momento histórico, deve

ensejar a produção dos mesmos efeitos

jurídicos. Da mesma forma, suportes

fáticos idênticos, levados ao Judiciário

no mesmo momento histórico, devem

ensejar a aplicação da mesma norma

jurídica e, consequentemente, produzir

os mesmos efeitos jurídicos.

É evidente que o aumento da

complexidade dos meios de unifor-

mização de entendimentos e da

existência de prescrições que de-

terminam a clara observância com-

pulsória, por parte dos tribunais e

dos magistrados, das decisões judiciais dos extratos

superiores do sistema ocorreu em razão da necessi-

dade de lidar com a percepção de que o Poder

Judiciário está sobrecarregado de demandas e que tal

quantidade de processos pode apresentar riscos à

segurança jurídica. As disposições do Novo Código de

Processo Civil são límpidas ao indicar esta preocupa-

ção:

Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento

de casos repetitivos a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas;

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único.  O julgamento de casos repetitivos tem por

objeto questão de direito material ou processual.

[...]

Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de

demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia

sobre a mesma questão unicamente de direi-

to;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança

jurídica.

[...]

Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica

será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coleti-

vos que versem sobre idêntica questão de

direito e que tramitem na área de jurisdição

do respectivo tribunal, inclusive àqueles que

tramitem nos juizados especiais do respecti-

vo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica

questão de direito e que venham a tramitar

no território de competência do tribunal,

salvo revisão na forma do art. 986.

Foi indicado anteriormente que a

grande preocupação dos doutrina-

dores para com os sistemas de uni-

formização de jurisprudência estava

direcionado à potencial ruptura

entre a disposição legal - este dota-

da da legitimidade política e jurídica

do ato legislativo - e a interpretação normativa dos

tribunais. A questão central é a evolução de um para-

digma no qual o Poder Judiciário somente se pronun-

cia acerca de casos concretos, aplicando as normas à

espécie para outro, que é marcado pela definição de

precedentes vinculantes ou, também, de súmulas de

observância compulsória. Para Pierpaolo Cruz Bottini,

a sistemática processual pode lidar com o dilema sem

que haja falar em violação da função legislativa, uma

vez que as súmulas desempenharão um papel não criativo

de normas e, sim, de consolidação de interpretação:

Repercussão 

geral e

recursos repetitivos

possuem serventia 

à fixação de 

precedentes em 

temas abstratos 

para vedar a 

admissão de matéria

reiteradamente 

examinada pelas 

Cortes Superiores 



18 LETRAS JURÍDICAS I Jul-Dez 2016

No entanto, a questão controversa reside nos eventuais confli-

tos entre a norma, produzida pelo regular processo legislativo,

e o texto de súmula com caráter vinculante. Pode a lei alterar

a súmula vinculante ou vedar sua aplicação? A questão não

parece suscitar maiores problemas quando a edição da súmu-

la vinculante estiver fundada na própria lei (e apenas indireta-

mente no texto constitucional). Para este caso a Lei nº

11.417/2006, que regulamenta a expedição e o cancelamento

das súmulas vinculantes, prevê que revogada ou modificada a

lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vincu-

lante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação,

procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. No

entanto, quando a súmula vinculante assentar sobre interpre-

tação direta da Constituição, a situação é distinta. Em diversos

julgamentos, o STF afirmou sua atribuição exclusiva de intér-

prete autêntico da Constituição, ou seja, suas decisões sobre a

força, validade e extensão das normas constitucionais não

podem ser restritas ou alteradas por lei14. 

Resta evidenciado que os contemporâneos sistemas

de estabilização da jurisprudência e de harmonização

dos entendimentos figuram como elementos necessá-

rios para que haja a ampliação da segurança jurídica. O

temor de uma potencial violação do papel do legislador

por parte do Poder Judiciário não é significativo, uma vez

que há consenso entre os juristas no diagnóstico de que

o Brasil precisa de meios processuais para lidar com o

vertiginoso quantitativo de processos em tramitação. A

sistemática de julgamentos de demandas repetitivas

não visa criar normas jurídicas abstratas por via preto-

riana. Ela visa fixar entendimentos que deverão ser usa-

dos para solucionar de forma similar conflitos que parti-

lham dos mesmos fatos e da incidência das mesmas nor-

mas.

5. Considerações finais

A evolução recente dos sistemas processuais e recur-

sais no Brasil contemporâneo tem demonstrado que a

melhora na prestação jurisdicional requer, para o seu

sucesso, a combinação de inovação nos institutos jurídi-

cos com aprimoramento de sistemas de gestão e de

acompanhamento. É sintomático que estas inovações

estejam relacionadas com a Reforma do Poder Judiciário

de 2004, derivada da Emenda Constitucional nº 45 e da

consolidação do Conselho Nacional de Justiça como

órgão central para o planejamento administrativo e para

prospecção de soluções. A mudança de paradigma está

relacionada com o desempenho de novas funções para

o Poder Judiciário brasileiro, que extrapolam o modelo

clássico de jurisdição, vinculada apenas à resolução de

conflitos individuais. A solução para disputas de caráter

complexo, que envolvam a litigância repetitiva e de

ampla repercussão envolve, é certo, a produção de

novos meios processuais. O aumento da complexidade e

da densidade dos sistemas de uniformização de jurispru-

dência representa um exemplo de inovação que, para

atingir as finalidades propostas, demandará uma nova

visão do Poder Judiciário brasileiro.
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Atividades do juiz 

no novo Código de

Processo Civil
Francisco Wildo

1. Introdução

Busca-se examinar, neste estudo, o conjunto de ações

e/ou serviços que, muitas vezes identificados como poderes,

correspondem à atividade desempenhada pelo juiz em

nosso país1, segundo a disciplina do novo Código de Pro-

cesso Civil, para já, denominado de NCPC. Penso, no entan-

to, como ao longo do texto se demonstrará, que a denomi-

nação poderes do juiz não é a mais ajustada. Há um conjun-

to de atos (daí a designação atividade) praticados por uma

determinada pessoa - no caso o juiz -  ou por outras pessoas,

ainda que não em nome do mesmo juiz - mas sob sua super-

visão - e que tem por objetivo final a prestação jurisdicional,

justa e célere. Este conjunto de atos - ou atividade - consti-

tui, na verdade, não simples poderes atribuídos ao juiz, mas,

em lugar disso, se revela como poderes deveres, ou pode-

res, deveres e responsabilidades, como se encontra regis-

trado no Capítulo I do Título IV do NCPC2.

2. As atividades desempenhadas 

pelo juiz no NCPC

Desde o CPC de 1939, Gabriel José Rodrigues de

Rezende Filho, observara que, ao contrário do processo tra-

dicional, herdado dos romanos, em que o juiz ficava reduzi-

do a um "... mero e impassível espectador da luta judiciá-

ria, com a só obrigação de zelar pela observância formal

das regras processuais até o momento de proferir a senten-

ça, já no CPC daquela época, seguidor da teoria publicista

do processo, em que se adotava o sistema da oralidade,

que englobava os princípios da concentração e da imedia-

tidade, se atribuía uma série de atividades ao juiz, como

poderes limitados e definidos na lei, considerado como uma

necessidade de ordem técnica3.

Com o advento do CPC revogado - o de 1973  - Pontes

de Miranda já registrava o novo papel que o juiz passara a

desempenhar e que se tornaria mais incisivo no futuro -

pois, já naquela época, em comentário ao dispositivo do

art. 125 do CPC, revogado, fazia a distinção entre a direção

formal e a direção material do processo, ensinando que, na

direção formal, o juiz tinha por fim a ordenação (de ordenar

pôr em ordem), enquanto a direção material, consistente

no andamento rápido (correspondente à garantia inserta

no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, de asseguramento da razoável

duração do processo), como já havia assinalado Ada Pel-

legrini Grinover, ao observar que, "... se o fundamento lógi-

co do contraditório é a própria defesa, porque não poderá

haver aquele enquanto esta inexistir; e se, ademais, o fun-

damento constitucional do contraditório e da defesa é o

próprio princípio da igualdade, que compreende a igualda-

de processual, temos então defesa e contraditório, ambos,

para qualquer processo, pela Constituição do Brasil, como

decorrência da igualdade processual"4, o que corresponde

ao princípio da igualdade de armas, expressamente



acolhido no art. 7º do NCPC, muito embora José Carlos

Barbosa Moreira tenha preferido denominar igualdade de

riscos (ou, em língua espanhola, onde encontramos a refe-

rência: La igualdad de las partes se traduce aqui, em pre-

mier término, por igualdad de riesgos").

O NCPC, portanto, como reconhecem os comentaristas

que já o examinaram, introduziu em respeito à atividade do

juiz mais conhecida como exercício de poderes processuais,

uma disciplina mais completa e mais bem acabada do que

no CPC revogado5. Essa observação se ajusta aos comentá-

rios produzidos por conhecidas autoridades em respeito ao

nosso processo, quando se revela que

essas atribuições são destinadas a

garantir o princípio constitucional da

isonomia. São deveres a ser cumpridos

pelo juiz para evitar e reprimir qual-

quer desvio de conduta de todo o apa-

relho judicial envolvido no processo e

de seus auxiliares e, mais ainda, cor-

respondem à criação de mecanismos

de observação e de gestão que permi-

tem ao juiz zelar pelo cumprimento da

garantia de razoável duração do pro-

cesso, incrustada no art. 5º, LXXVIII, da

CF/886.

Observo, além disso, que a nova

disciplina - certamente inspirada na

doutrina tedesca e nas modificações mais recentes introdu-

zidas também no novo CPC da Alemanha, repetindo-lhe dis-

positivo que, por curiosa coincidência, recebeu o mesmo

número do preceito que acolheu as inovações ali criadas: o

de nº 139, mereceu o seguinte comentário dos autores que

o verteram do alemão para o espanhol, enriquecida a nova

versão com seguros comentários que expenderam: "El §

139 ZPO es sin duda uno de los temas centrales y absolu-

tos del processo civil alemán; se lo há denominado, incluso,

la carta magna del processo civil", e, também, "El § 139 del

ZPO fue y es considerado en el processo civil alemán, con

certeza, como uno de los pilares del processo justo"7. 

3. Natureza e princípios 

lastreadores

As atividades desenvolvidas pelo juiz integram a função

do Estado8 denominada jurisdicional, caracterizada pela

imparcialidade e pela passividade - entendida aquela - a

imparcialidade - como a ausência de interesse pessoal do

agente que a realiza (imparcialidade) e, por isso, inexistên-

cia de qualquer ação pessoal que não a provocada para

atendimento dos interesses das partes e, ao mesmo tempo,

necessidade de provocação inicial da ação - que, no entan-

to, uma vez atendida essa exigência, se desenvolve por

impulso oficial, como determina o princípio dispositivo,

agora expresso logo no art. 2º do NCPC que ressalva, tão

somente, as exceções previstas em lei, em reposicionamen-

to que bem lhe expressa a importância.

Penso que se pode alinhar, entre ou-

tros, os seguintes princípios que orientam

a atividade do juiz:

3.1 - Princípio da legalidade e da

isonomia

São princípios básicos, fundamen-

tais, que, no entanto, somente recente-

mente passou a ser adotado entre nós

porque até a Constituição atual se reco-

nhecia que o nascimento do processo se

dava se no próprio Código de Processo

Civil; sem que o Código devesse a menor

deferência à Constituição". A mesma

autora que fez essa correta observação, registrou que o

princípio da legalidade "... tende, por mais surpreendente

que possa parecer a diminuir, e, em alguns casos, até a

suprimir a liberdade do juiz em decidir conforme a sua con-

vicção" e o princípio da isonomia, ainda segundo a mesma

autora "... significa, grosso modo, que todos são iguais

perante a lei: logo, a todos tratar de modo uniforme e assim

também (sob pena de esvaziar-se o princípio) deve fazer os

tribunais, respeitando o entendimento tido por correto e

decidindo de forma idêntica  casos iguais, num mesmo

momento histórico9".

Resulta daí a novel orientação do NCPC em presti-

giar os precedentes jurisprudenciais, acolhendo prática

usual da common law, como se lê nos arts. 926 (Os tri-

bunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-

la estável, íntegra e coerente, § 1º - Na forma estabe-

lecida e segundo os pressupostos fixados no regimen-

to interno, s tribunais editarão enunciados de súmula
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correspondentes a sua jurisprudência dominante § 2º -

Ao editar o enunciado da súmula, os tribunais devem

ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que

motivaram a sua criação) e art. 927 do NCPC, que

determina a observação obrigatória deles pelos juízes

e tribunais, o que aponta, induvidosamente, para a

criação de um futuro direito jurisprudencial10.

3.2 - Princípio da razoável 

duração do processo

Este princípio processual foi tardia-

mente introduzido em nosso país pela

EC nº 45 de 8 de dezembro de 2004.

Cuida-se da positivação de um ideal -

algo a ser buscado, a ser insistente-

mente procurado, perseguido, lutado

para a adoção das providências que o

tornem efetivo - não de algo já posto

cujos meios de efetiva realização po-

dem ser alcançados por simples medi-

da judicial como o mandado de injun-

ção11. Trata-se de concretização de

uma orientação seguida nas conven-

ções internacionais sobre direitos

humanos e, para alguns autores, já se

encontrava subtendida na ideia da

proteção judicial efetiva, no princípio

do Estado de Direito e, mesmo, no

princípio da dignidade da pessoa

humana12. O reconhecimento - ainda

que de modo abstrato - da duração

razoável processo como um direito subjetivo, impõe, segundo

o Min. Gilmar Ferreira Mendes, "... ao Poder Público em geral

e ao Poder Judiciário, em particular, a adoção de medidas des-

tinadas a realizar esse objetivo. Nesse cenário, abre-se um

campo institucional destinado ao planejamento, controle e fis-

calização de políticas públicas de prestação jurisdicional que

dizem respeito à própria legitimidade de intervenções estatais

que importem, ao menos potencialmente, lesão ou ameaça a

direitos fundamentais"13.

Bruno Lima Barcellos assinala algumas providências

anteriores à edição do NCPC, que já haviam sido adota-

das e que culminaram com o acolhimento, em toda

extensão, do princípio no Capítulo dos Direitos

Fundamentais: publicação das leis nº 10352 e 10.352, de

2001e da lei nº 10.444, de 2002, em virtude do que -

entre outras providências - se reduziram as hipótese de

cabimento do agravo de instrumento e dos embargos

infringentes, minimizou-se o papel do duplo grau de juris-

dição, permitindo ao magistrado conhecer do mérito da

demanda no caso da reforma da decisão a quo extinguiu

o processo sem, o exame de mérito, nos termos do § 3º

do art. 515, acrescentado ao CPC revogado14.

De certo modo, este princípio já havia

sido introduzido no CPC que ainda se

encontrava em vigor pela Lei

12.008/2009, quando se criaram priorida-

des para tramitação de processos em que

figurassem como parte ou interessado

pessoa com idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos ou portadora de doença

grave15. Tratava-se de um ideal a ser insis-

tentemente buscado que, como já se

reconheceu, depende, entre outras coisas,

de adequada estruturação do Poder

Judiciário já identificada com a desburo-

cratização do funcionamento de seus

órgãos16.

No NCPC, sob breve análise, o prin-

cípio foi acolhido, expressamente, no

“art. 4º: As partes têm o direito de

obter em prazo razoável a solução

integral do mérito, incluída a atividade

satisfativa”, valendo observar que a maior dificuldade

para a observância desse dispositivo, notadamente,

principalmente no que consta na parte final da transcri-

ção se evidencia exatamente quando se cuida da exe-

cução da sentença contra a Fazenda Pública, hoje, tra-

vestida no procedimento "Do Cumprimento de Sen-

tença que reconheça a exigibilidade de obrigação de

pagar quantia certa pela Fazenda Pública", nos artigos

534 e seguintes do NCPC, em que, nada obstante mod-

ificou-se quase tudo, para manter-se a mesma discipli-

na já existente em respeito ao pagamento pela técnica

do precatório requisitório, onde não me parece que a

parte possa exigir a satisfação do seu crédito em
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tempo razoável. 

3.3 - Princípio da instrumentalidade do

processo.

Ninguém examinou com mais acuidade e precisão o

princípio da instrumentalidade do processo, entre nós,

do que CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, tendo registrado,

ente outras coisas, o seguinte:

"Uma vez que o processo tem por esco-

po a pacificação com justiça, é indispen-

sável que todo ele se estrutura e seja

praticado segundo regras voltadas a

fazer dele um canal de condução à

ordem jurídica justa.

Tal é o significado substancial das garan-

tias e princípios constitucionais e legais

do processo. Falar de efetividade do pro-

cesso, ou da sua instrumentalidade em

sentido positivo, é falar da sua aptidão,

mediante a observância racional desses

princípios e garantias, a pacificar segun-

do critérios de justiça"17.

Importa ressaltar as observações que o mestre faz

em respeito aos cuidados que a correta aplicação do

princípio exige de se observar a incidência dos demais

princípios e garantias e que sua prática somente será

correta se praticado segundo "... regras voltadas a fazer

ele um canal de condução à ordem jurídica justa". Penso,

pois - com todas as vênias devidas e como o agradeci-

mento sempre renovado ao autor dela - Desembargador

do TRF da 5ª Região, aposentado, como eu, a quem

devo, entre outras coisas, o haver paraninfado a minha

estréia no escrever uma obra jurídica (no caso, o livreto

"Jurisdição, Ação (Defesa) e Processo", editado pela

"Dialética", SP, 1997), quando ali registrou, no prefácio

que, a meu pedido, gentilmente escrevera: "Sendo o

processo um instrumento do direito material (sem grifo

no original), e inexistindo qualquer dúvida quanto aos

fatos, com certeza deve o juiz aplicar a lei de direito

material, ainda que para isto tenha de inobservar a lei

do processo" (estes grifos são do original). 

A lei do processo é lei e, como tal, tem que ser impe-

riosamente observada sempre pelo magistrado.

Considero que, em lugar de expressamente se negar a

aplicação da lei processual, o que contraria o princípio

da legalidade já examinado neste ensaio, é - mas fazen-

do incidir corretamente a lei processual - sobretudo a

partir do NCPC - proceder a uma interpretação da lei

processual com base nos princípios constitucionais, em

que, com o afastamento da técnica da subsunção,

segundo expressa autorização do art. 8º do NCPC, para,

em lugar dele, aplicar a técnica que busque atender aos

fins sociais e às exigências do bem comum, no caso a

cuidadosa ponderação de valores, com o resguardo e

promoção da dignidade da pessoa humana, em que se

atuará - com a indispensável distinção já feita por J. J.

Canotilho - entre princípios hermenêuticos e princípios

jurídicos - para, evitando a exclusão da incidência de

qualquer regra, em lugar disso, buscar-lhes a optimiza-

ção dos princípios, através - repita-se - da técnica da

ponderação dos valores buscados pelos princípios em

lugar da subsunção, em que se lastreiam todas elas, na

consecução de um decisão justa18.

O entendimento transcrito - no meu modo de pensar

- bem revela a compreensão que se alastrou de que o

processo é tão somente uma técnica, diversa e a servi-

ço do direito material, a respeito de cujo equívoco, J. J.

CALMON DE PASSOS já havia advertido que o direito é

um produto do fazer dos homens, que jamais se coloca

na classe de objetos criados pelo homem, como uma

coisa distinta do agir humano, mas é algo que se está

sempre fazendo e que, no dizer do mestre, "O Direito é

o que dele faz o processo de sua produção", ou, como

bem explicou em passagem de obrigatória transcrição:

"A relação entre o processo e a produção do direito e o que

dele resulta como produto, seja sob a forma de enunciado,

seja em termos de decisão (dizer o Direito e aplicar o Direito)

não é, portanto, de caráter instrumental, meio-fim, como se

dá no âmbito dos produtos do trabalho do homem, sim de

natureza substancial, orgânica, integrativa, como ocorre

necessariamente no âmbito da ação (grifo do original) especi-

ficamente humana. O Direito é o que dele faz o processo de

sua produção. Isso nos adverte de que o Direito nunca é algo

dado, pronto, preestabelecido ou pré-produzido, cuja fruição é



possível mediante simples utilização do já feito ou acabado. O

Direito é produzido em cada ato de sua produção e subsiste

com sua aplicação e somente enquanto está sendo produzido

ou aplicado"19.

Este princípio de instrumentalidade do processo se

irradiava pelo CPC revogado, tendo sido mantido no

NCPC, como observa Teresa Arruda Alvim, no multicita-

do artigo20, revelando-se como prin-

cípio da instrumentalidade das for-

mas, em que o art. 188 do NCPC

reproduz o art. 154 do CPC ainda em

vigor que havia consagrado tanto o

princípio da legalidade ao estabele-

cer que os atos e termos processuais

dependem de forma exceto quando

a lei não exigir expressamente21 e

como o princípio da fungibilidade,

em que, se relacionando de forma

íntima com a concepção de que o

processo deve ser célere e efetivo22 -

expressamente defendida pelos au-

tores do NCPC - teve segura aplica-

ção na disciplina dos recursos.

4. Conclusão

Após o exame dos princípios pro-

cessuais, chega-se à conclusão de

que as atividades do juiz, na condu-

ção do processo - se exibem como uma gama de atribui-

ções identificadas como conjunto de atos voluntários

voltados à consecução de atividades, próprias de quem

exercita uma função pública: no caso de o juiz distribuir

justiça, identificada como o exercício de poderes e deve-

res e não - como insistem alguns em afirmar - apenas

como poderes, a ponto de se espalhar o boato que o

NCPC aumentou consideravelmente os poderes do juiz.

Na verdade, ao conceber-se o processo em sua forma

publicista, o legislador do NCPC passou a admitir o negó-

cio jurídico processual (no art. 190 NCPC), prestigiando

mais que tudo o acordo entre as partes e, em vários dis-

positivos, revelou um cuidado - de certo modo excessivo,

de, por exemplo, o juiz - ao verificar que a petição inicial

não preenche os requisitos de lei, ser obrigado a indicar -

com precisão - o que deve ser corrigido ou completado, e

também, o que consta no art. 10 do NCPC em que ainda

que deva decidir de ofício, o juiz também é obrigado a dar

às partes oportunidade para se manifestarem a respeito.

As observações aqui feitas, em breve conclusão, não

significam discordância expressa com

as medidas adotadas, apenas e tão

somente de que elas - como muitas

outras com a mesma natureza -

bem representam o agravamento das

tarefas do magistrado que, em alguns

momentos vai ser obrigado a cumprir

dispositivo do NCPC, ainda que dele

discorde, sem que, razoavelmente se

possa denominar de exercício de um

poder.

Notas

1 MARIA HELENA DINIZ DEFINE ATIVIDADE, NO
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DISSERTAÇÃO APRESENTADA NA CONCLUSÃO DO
CURSO DE MESTRADO, PARA OBTENÇÃO DO GRAU
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SO CIVIL - ARTIGO POR ARTIGO, RT.SP, 2015, P. 262 
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Aspectos relevantes 

e repercussão política 

da decisão judicial:
Um estudo de caso do voto proferido no Recurso 

Extraordinário 580.252 - Mato Grosso do Sul

Maria Lucia de Fatima Barbosa Pirauá 

1. Introdução

A busca pela jurisdição por uma parcela

cada vez maior da população, fez do Judiciário

um poder cada vez mais atuante e indispensá-

vel à garantia dos direitos fundamentais, à con-

cretização dos direitos dos cidadãos e à garan-

tia do estado democrático de direito. As deci-

sões judiciais interferem de tal forma na vida

das pessoas, da coletividade, que as discussões

acerca da repercussão dessas decisões e do

chamado ativismo judicial tornaram-se relevan-

tes e necessárias a uma melhor compreensão

do papel do juiz contemporâneo e de sua imen-

sa responsabilidade como agente político de

transformação social.    
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O juiz moderno é acessível e humanista, sensível às

questões sociais e capaz de compreender a evolução

dos valores da sociedade atual e com ela estabelecer

diálogos, encarando, sem temor, o papel jurídico, social

e político da magistratura. Por tudo isso, o magistrado

pode inovar em suas decisões, sintonizado com as reali-

dades cotidianas da sua comunidade, sem afastar-se da

lei e das suas convicções pessoais, buscando a concreti-

zação dos princípios constitucionais, tal como acontece

neste caso em estudo, reflexo da observação responsá-

vel e serena acerca das circunstân-

cias perversas que hoje predominam

na estrutura prisional do país.

A decisão (voto-vista)analisada,

proferida pelo ministro LuisRoberto

Barroso no Recurso Extraordinário

580.252 - Mato Grosso do Sul1, de-

monstra perfeitamente a preocupa-

ção do julgador com os reflexos, os

impactos da sua decisão, aliados à

responsabilidade com a aplicação da

lei e o respeito aos princípios consti-

tucionais garantidores do estado

democrático de direito. Demonstra,

também, o compromisso do Judiciá-

rio na solução de uma crise que se

arrasta e se aprofunda, na medida

em que o hiperencarceramento não

diminui a violência, mas aumenta e

aperfeiçoa as possibilidades de

delinquência daqueles que o experi-

mentam e alimenta o ciclo perverso

da criminalidade. A ressocialização,

uma das funções da pena criminal,

não acontece adequadamente nos

presídios brasileiros, o que dificulta

sobremaneira a reinserção do preso

na sociedade e colabora fortemente para o aumento da

reincidência.

2. Aspectos relevantes do texto decisório

2.1. Responsabilidade civil do Estado

Imperioso destacar os aspectos relevantes que nos

saltam aos olhos a partir de uma simples leitura do

texto decisório: "o reconhecimento da existência de

responsabilidade civil do Estado pelos danos morais

causados aos presos em decorrência da superlotação e

do encarceramento em condições desumanas ou

degradantes". Esse é o primeiro ponto relevante a des-

tacar na decisão em exame, visto que premissa para

todos os demais comandos. A conduta estatal reitera-

da e sistemática de desprezo à melhoria do sistema

prisional, mesmo conhecendo todas as deficiências

existentes e as violações de direito cometidas contra

os detentos, aliada ao insistente envio de mais e mais

pessoas às prisões superlotadas e insalubres, causa

lesão à dignidade humana e imputa ao Estado a res-

ponsabilidade civil e o consequente

dever de indenizar pelos danos cau-

sados.                           

A partir do encarceramento, fi-

cam esses detentos sob a guarda do

Estado e esperam dele o cumprimen-

to dos deveres de vigilância e de pro-

teção, pois dependem totalmente do

ente estatal para atendimento às

suas mínimas necessidades de sobre-

vivência. A reconhecida carência de

material, de pessoal e de espaço físi-

co existentes no sistema prisional,

além da falta de estrutura no sistema

de justiça, que fazem com que as

assistências previstas na Lei de Exe-

cução Penal sejam algumas, presta-

das de forma escassa e outras, nem

assim, violam a dignidade humana e

dão ensejo à reparação pelo Estado,

dos danos morais causadosaos  pre-

sos.

Imperioso destacar a necessidade

de comprovação do dano, mesmo

sendo fato notório a situação calami-

tosa dos presídios brasileiros, pois,

embora em número reduzido, exis-

tem prisões em condições razoáveis de vida digna,

situação que afastaria, em tese, a ocorrência do dano

moral e, por consequência, a obrigação de indenizar.

Faz-se necessária a apresentação de dados concretos

sobre a vida daquele detento na prisão onde está encar-

cerado, não sendo suficientes as alegações generaliza-

das e inerentes ao senso comum das pessoas acerca

das gravíssimas deficiências estruturais pelas quais

passa o sistema prisional brasileiro, todas violadoras da

dignidade humana e, portanto, causadoras de dano

moral.
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2.2. Nova forma de reparação    

ao dano

"A adoção de uma nova forma de reparação ao dano

causado pelo encarceramento em condições indignas,

desumanas e degradantes"é outro aspecto da decisão a

ser ressaltado. Aquele que sofre um dano espera sem-

pre uma compensação pecuniária para satisfação do

seu direito, mesmo que esse pagamento não lhe resti-

tua a condição anterior ao dano ou não faça cessar esse

mesmo dano. Além dessa ineficácia, o pagamento em

pecúnia gera distorções pelos valores arbitrados;se

forem de pequena monta, podem estimular o prossegui-

mento da conduta lesiva, pelo cálculo

meramente mercantilista de que é

mais vantajoso continuar provocando

o dano que barrar sua ocorrência, se

ao contrário, resultarem em montante

expressivo, certamente farão surgir

novas e sucessivas demandas - a cha-

mada "indústria do dano moral", obje-

tivando apenas o lucro fácil e circuns-

tancial.A real possibilidade de um

aumento assombroso no número de

demandas para obtenção da indeniza-

ção em pecúnia e a condenação do

Estado ao pagamento desses valores,

somente agravaria a situação de penú-

ria e degradação já existente nos pre-

sídios, visto que parte dos parcos

recursos destinados à política de rees-

truturação do sistema prisional seriam

direcionados ao pagamento dessas

indenizações. Concretizado esse risco,

certamente os gestores públicos indi-

cariam o Poder Judiciário como único

responsável pelo agravamento da

crise que assola o sistema carcerário,

esquivando-se em reconhecer suas ações e omissões

perpetradas ao longo de muitos anos e causadoras do

presente estado de caos absoluto, motivador sequen-

cial das violações, dos danos, das demandas e das con-

denações judiciais.

2.3. Impacto econômico das 

decisões judiciais

"A coerência entre essa nova forma de reparação -

remição da pena - e o impacto econômico das deci-

sões judiciais", abordada na decisão, é questão mere-

cedora de ampla atenção e discussão no meio jurídico

e fora dele. A adoção dessa medida reprime a repeti-

ção das demandas motivadas apenas pela possibilida-

de de obtenção do lucro, o que poderia inviabilizar a

melhoria do sistema prisional. Por outro lado, retira da

Administração Pública o discurso de que falta verba

para a reforma do sistema prisional, em virtude do

excessivo número de indenizações individuais.

2.4. Violação aos direitos 

fundamentais dos presos

"Efetividade desse mecanismo de diminuição da

pena para eliminar ou, ao menos,

reduzir as violações aos direitos

fundamentais dos presos", pela

redução do tempo de permanên-

cia no presídio do beneficiário

dessa remição. O pagamento da

indenização, quando ao preso

ainda restam alguns anos de

pena a cumprir, não lhe garante

a interrupção das violações à sua

dignidade, nem a melhoria das

condições desumanas em que se

encontra, ao passo que a remição

diminuiria seus dias na prisão e

consequentemente o tempo de

sujeição aos danos morais e

materiais que vem sofrendo.

2.5. Ineficácia do 

encarceramento

"Necessidade de conscientiza-

ção da sociedade quanto à inefi-

cácia do encarceramento e do

endurecimento das penas como forma de combate à

violência", retratada pelo alto índice de reincidência,

já que os presos, por escolha ou pelo instinto de

sobrevivência, logo são integrados às facções crimi-

nosas e tornam-se detentores de conexões com o

mundo do crime, dentro da prisão e fora dela. Há que

se falar para a sociedade brasileira acerca da onero-

sidade da política do encarceramento, que suga bi-

lhões do orçamento estatal e, portanto, retira de á-

reas importantes como educação e saúde a possibili-

dade de melhorias e principalmente, da seletivi-
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dade do sistema penal brasileiro que elege sua clien-

tela entre as pessoas negras, pobres, com baixa ou

nenhuma escolaridade, pois, na afirmação de Maria

Lúcia Karam(1991) "é o direito penal o direito desi-

gual por excelência". Importante mostrar aos que

defendem essa política do hiperencarceramento que

o investimento maciço e sistemático em educação,

cultura e esporte para a clientela preferencial do sis-

tema penal brasileiro (pretos, pobres e analfabetos),

trará a médio e longo prazo a diminuição da violência,

originada, principalmente, pela ausência do Estado

em todos os âmbitos da vida dessas pessoas, facili-

tando, assim, o avanço das drogas, da criminalidade.

Urge que os gestores públicos priorizem essas políti-

cas públicas de prevenção para que

os nossos jovens, sobretudo os

socialmente vulneráveis, não sejam

cooptados pelos traficantes e sedu-

zidos pelo mundo do crime.

2.6. Ativismo Judicial

"O ativismo judicial como atitude

positiva para atendimento das

demandas e concretização dos direi-

tos fundamentais dos cidadãos",

mormente quando as expectativas

da sociedade recaem sobre a força

do direito e a independência de um

judiciário capaz de suprir a ausência

de previsão legal e adotar uma

interpretação consonante com os

pressupostos constitucionais ligados

aos anseios sociais. 

A atitude proativa do juiz ao

preencher espaços não ocupados

por outros poderes não significa

usurpação de competência, mas atendimento à obri-

gação de decidir, independentemente da existência de

lei aplicável ao caso concreto e de não deixar sem

apreciação e julgamento as inúmeras e diversas

demandas que, a cada cinco segundos chegam ao

judiciário brasileiro, conforme recente pesquisa reali-

zada pela AMB e que resultou na campanha "Não

deixe o judiciário parar". Embora a judicialização seja

um fenômeno mundial, em nosso país a abrangência

da Constituição Federal de 1988 é fator preponderan-

te da judicialização - nos exatos termos da norma do

art. 1o do CPC já em vigor: 

Art. 1o - O processo civil será ordenado conforme os valores e

as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da

República Federativa do Brasil, observando-se as disposições

deste Código.

E leva ao chamado ativismo judicial, que é a atua-

ção proativa e expansiva do juiz na interpretação e

aplicação da Carta Magna.

2.7. Intervenção judicial em políticas públicas

"A razoabilidade das intervenções judiciais em políti-

cas públicas", como forma de atender às demandas indi-

viduais e coletivas geradas pela inér-

cia do Executivo ou do Legislativo,

garantindo aos cidadãos direitos fun-

damentais não efetivados pelo

Estado, desmistifica a equivocada

ideia de um judiciário imprevisível e

de um juiz descomprometido com as

consequências econômicas de suas

decisões e que, por isso, ao conde-

nar certos entes estatais a determi-

nadas e onerosas condutas, inviabili-

zaria a própria administração públi-

ca. O caso em estudo, além de ele-

ger a eficácia da medida adotada em

sua decisão - a remição como forma

de extinguir ou diminuir o tempo de

submissão do preso ao dano moral -

preocupa-se também com a possibi-

lidade de escassez de recursos do

ente público, acaso esses pedidos de

indenização, devido à quantidade de

possíveis demandas, alcançassem

montantes exorbitantes.

2.8. Medidas para diminuir a superlotação

"A indicação de medidas a serem adotadas pelos

Poderes Executivo e Judiciário para diminuir a superlo-

tação dos presídios", já identificada como a mola pro-

pulsora dos demais problemas causadores das graves

violações aos direitos dos presos e, sobretudo, à sua

dignidade. No caso em exame, a identificação do ponto

crucial e urgente a afetar todo o sistema e a apresen-

tação de sugestões compartilhadas para diminuição do

problema da falta de vagas nas prisões, bem demons-

tra a preocupação e responsabilidade do Judiciário com
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essa grave crise e revela que as soluções são comple-

xas e precisam da participação e do empenho dos

poderes, das instituições e da própria sociedade.

2.9. Do possível para 

o caso concreto

"O reconhecimento à impossibilidade de ser aplica-

da a cláusula da reserva do possível para o caso con-

creto", objeto do presente recurso, dada a obrigação

do Estado de garantir condições dignas aos presos e

porque afastar esse dever seria validar as violações à

dignidade humana, ocorrentes no sistema carcerário

nacional, especialmente no presídio em questão. Além

do mais, não se estar a tratar de

adoção de política pública, com alo-

cação de recursos para determinado

setor da administração pública em

detrimento de outro, mas do paga-

mento de determinado valor ao pre-

so que se encontra em situação de

violação à sua dignidade.

3. Repercussão política

Quanto à repercussão política da

decisão estudada, é inquestionável e

necessária sua ocorrência, dada a

atuação cada vez mais eficaz do

Poder Judiciário no correto cumpri-

mento do direito e na interpretação e

aplicação dos princípios que ema-

nam da Carta Constitucional. Deter-

minadas e reiteradas decisões judi-

ciais têm sido motivadoras das mais diversas mudan-

ças na legislação brasileira, visto que o Poder Judiciário

não pode se negar a dizer o direito, mesmo quando há

lacuna ou omissão do Legislativo. Algumas vezes por

incapacidade de acompanhar a evolução das relações

humanas e suas transformações valorativas, ensejado-

ras de novos direitos, ou por falta de sintonia com as

demandas sociais, o poder legiferante não atua e leva

o juiz a desempenhar também um papel representati-

vo, embora não tenha sido eleito pelo povo, é legitima-

do pela capacidade argumentativa de que a sua deci-

são reflete a vontade constitucional e é por isso, a mais

justa e adequada ao caso concreto.

O Poder Judiciário não pode estar alheio às neces-

sidades humanas e à complexidade da vida em socie-

dade, o juiz contemporâneo precisa ter uma postura

humanista e apegada ao ideal da verdadeira justiça,

concebendo decisões capazes de alcançar princípios

nunca antes considerados, como pode ser observado

no Direito de Família, em recentes construções doutri-

nárias e jurisprudenciais, nas quais o Judiciário foi

chamado a exercer a função criadora do direito. Não

seria diferente em seara também tão importante

como a segurança pública, depositária dos mais afliti-

vos desejos de paz de toda a sociedade. Assim, a

decisão em exame não se furtou ao ataque dos pon-

tos controvertidos e decisivos para o melhoramento

da grave situação carcerária.

Considerado o princípio da dignidade humana

como um valor inerente a todas as

pessoas, independentemente de

suas ações e de seu comportamen-

to, vale citar a formulação clássica

dada por Kant(2004) a esse princí-

pio superior do estado democrático

de direito

"No reino dos fins, tudo tem ou um

preço ou uma dignidade. Quando

uma coisa tem preço, pode ser subs-

tituída por algo equivalente; por outro

lado, a coisa que se acha acima de

todo preço, e por isso não admite

qualquer equivalência, compreende

uma dignidade" (KANT, 2004, p 65). 

Não se diga, como querem os

defensores do neoliberalismo, que a

parcialidade do Judiciário afasta

investimentos e prejudica o desen-

volvimento econômico do país, pois a

função judicante não será plena e eficaz sem o respeito

aos princípios constitucionais eleitos pela sociedade bra-

sileira. Por outro lado, pensar em desenvolvimento sem

enxergar a obrigação do Estado de prover as condições

mínimas de vida digna da população, certamente não é

função do julgador e não poderá motivar as decisões

judiciais.

No caso em exame, a repercussão política pela apli-

cação do instituto da remição em compensação aos

danos sofridos na prisão, levará a comunidade a uma re-

flexão sobre a ineficiência do encarceramento como ins-

trumento de combate à violência e as consequências

nefastas da grande parte dessas prisões. O juiz não pode

aplicar a lei como resposta aos clamores da sociedade,

quando esse clamor baseia-se no imediatismo, em
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problemas localizados, em fatos ocorridos em determi-

nada conjuntura, mas deve interpretá-la e submeter-se

à sua utilização em consonância ao comprometimento

com a justiça social.

Mostrar aos cidadãos a necessidade de um novo

olhar sobre essa crucial questão da violência e sobre as

consequências da atual política de exclusão e desvalor

daqueles que cometem pequenos delitos e estão inseri-

dos na fornalha do sistema prisional degradante e cruel

é um dos méritos desta decisão e deve ser reconhecido

e compreendido pelo senso comum, desde que se dê a

conhecer seus bem colocados argumentos. Uma campa-

nha de conscientização da sociedade acerca da ineficá-

cia da prisão como ferramenta de combate à violência é

papel do Estado, das instituições que

integram o sistema de justiça e aque-

las comprometidas com a questão da

segurança pública. As associações de

classe coadunam-se com essa função

e podem prestar um relevante serviço

à sociedade e à democracia, abrindo

importante discussão sobre uma nova

política prisional.                                

A sociedade precisa saber que,

sem uma política de ressocialização,

os presídios brasileiros tornam-se

faculdades de aperfeiçoamento do

crime e levam a reincidência a índi-

ces cada vez mais alarmantes e pro-

vocadores de toda essa angústia e

medo com o galopante aumento da

criminalidade. É compreensível,

dada a sensação de impunidade

experimentada pela população, que

a voz do povo seja pelo endureci-

mento do direito penal, para crimina-

lizar condutas, aumentar o tempo da

pena e encarcerar indiscriminada-

mente, pois, sem a real percepção

da inutilidade dessas medidas no combate à violência

e sem o efetivo esforço do Estado para mudar esse

quadro, não se pode esperar outra postura.

Daí a importância da discussão do tema que poderá

levar a sociedade a repensar seu papel nesse contexto

da segurança pública e direcionar suas legítimas reivin-

dicações ao cumprimento do dever do Estado de ofere-

cer condições dignas de encarceramento, retratadas

pela construção de presídios, incluindo aqueles destina-

dos ao cumprimento da pena nos regimes semiaberto e

aberto, pelo funcionamento das assistências jurídica,

educacional, laboral, material e à saúde, todas previstas

na Lei de Execução Penal. Todas essas assistências

negadas aos detentos pelo Estado impõem a essa clien-

tela o desrespeito à sua dignidade, a perda da reinser-

ção na sociedade e alimentam o círculo vicioso da vio-

lência.  

Ao reconhecer que a deficiência ou a inexistência de

políticas públicas adequadas para o sistema prisional

leva à degradação os presídios brasileiros e em conse-

quência, submete a população carcerária ao mais desu-

mano tratamento, a decisão em aná-

lise chama a atenção para um pro-

blema imenso e de difícil e custosa

solução, ao tempo em que apresenta

alternativas capazes de minimizar as

deficiências existentes. As medidas

sugeridas devem ser implementadas

algumas pelo Poder Executivo, outras

pelo Judiciário, o que indica a respon-

sável disposição da magistratura em

contribuir para a melhoria do siste-

ma. Há que se reconhecer as dificul-

dades enfrentadas pelos magistrados

para agilização dos processos crimi-

nais, sobretudo aqueles com réus

presos.

Em Alagoas, não muito diferente

do resto do país, os juízes criminais

deparam-se diariamente com o dis-

sabor de terem que adiar audiências

e júris, em virtude da ausência do

réu preso, não conduzido ao Fórum

pela Polícia e ao juiz são apresenta-

das as mais diversas justificativas

para o descumprimento dessa obri-

gação do Poder Executivo, desde o

reduzido número de viaturas e de policiais até a falta de

combustível para abastecimento desses poucos veícu-

los. Além dessas, outras deficiências estruturais emper-

ram o andamento dos feitos criminais, como a carência

de promotores de justiça, de defensores públicos e de

juízes de direito, todos acumulando várias promotorias

e unidades judiciárias, ocasionando extrema dificuldade

para marcação das audiências e júris, pela necessidade

“A sociedade precisa

saber que, sem uma

política de 

ressocialização, os

presídios brasileiros

tornam-se 

faculdades de 

aperfeiçoamento

do crime”



33Jul-Dez 2016 I LETRAS JURÍDICAS

de compatibilizar a presença num único dia desses inte-

grantes do sistema de justiça, indispensáveis à realiza-

ção desses atos.

4. Considerações finais

Certamente a presente decisão judicial, como tantas

outras, terá repercussão positiva, na medida em que

estimulará que sejam adotadas pelo poder público as

medidas sugeridas para o enfrentamento da superlota-

ção, já reconhecido como o maior e mais urgente proble-

ma a ser solucionado ou ao menos, diminuído, pois gera-

dor das graves violações aos direitos humanos, essen-

ciais à dignidade dos detentos. Decisões nessa seara

tem sido prolatadas em diversos países, dado o caráter

global dessa grave crise no funcionamento dos diversos

sistemas prisionais e a necessidade de ataque aos inú-

meros problemas oriundos da má gestão dessa estrutu-

ra prisional em países da Europa e de outros continen-

tes, e servem de parâmetro aos nossos julgadores, guar-

dadas as devidas proporções e as diferenças inerentes à

cada região.

Se a ascensão do Poder Judiciário na atual conjuntu-

ra social demonstra, por um lado, a busca dos cidadãos

pela efetivação dos seus direitos nem sempre bem defi-

nidos pela legislação ordinária ou atendidos pelas políti-

cas públicas discricionariamente adotadas, por outro

revela a importância do equilíbrio entre os poderes, cada

um cumprindo seu papel, para que não haja sobreposi-

ção do judiciário sobre a vontade do legislativo e do exe-

cutivo, pois a regra da prestação jurisdicional é de con-

tenção e não de ativismo judicial.

Entretanto, não pode o judiciário negar jurisdição

pelo fato de a demanda versar sobre situações que não

estão previstas no ordenamento jurídico, mas deve

atuar extensivamente e ainda interpretar expressões

ambíguas a fim de alcançar direito fundamental pleitea-

do pela parte. Diante de tais situações precisa o julgador

criar argumentativamente a norma, exercendo, assim,

sua função representativa, pois embora não eleito pelo

voto, detém o poder de interpretar e aplicar a lei.    

Como afirmou o Ministro Luis Roberto Barroso

(2015), do Supremo Tribunal Federal, em recente e bri-

lhante conferência no XXII Congresso Brasileiro de

Magistrados, realizado em Goiás, "[...] democracia não é

só produto da vontade da maioria, mas é também a

defesa dos direitos fundamentais [...]".

Nota

1 HTTP://WWW.STF.JUS.BR/ARQUIO/CMS/NOTICIANOTICIASTF/ANEXO/RE580252LRB.PDF
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1. Delimitação do paper

O estudo desenvolvido neste paper tem o escopo de

fomentar e delinear o debate acerca da improcedência

liminar do pedido prevista no art. 332, §1º, do Código de

Processo Civil de 2015, instituído pela Lei n.º

13.105/2015, o qual reflete, guardadas as devidas pro-

porções das inovações trazidas no novo texto legal, a

redação do art. 285-A do Código de Processo Civil de

1973, dispondo aquele que "nas causas que dispensem a

fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do

réu, julgará liminarmente improcedente o pedido [...]"1. 

Com esse norte, trataremos das implicações teóricas

e práticas do referido dispositivo na seara processual,

verificando e analisando os dissabores que a doutrina

vem destacando da chamada "improcedência prima

facie" do art. 285-A2,  bem como da improcedência limi-

nar proposta no art. 332, §1º, do Código de Processo

Civil de 20153,  problematizando o estudo com o enfoque

no contraditório como direito fundamental do autor e no

dever de consulta do magistrado imposto pelo art. 10 do

CPC/15, associando-nos, neste aspecto, a posição de

Daniel Mitidiero4,  para que não haja uma possível alega-

ção de inconstitucionalidade do dispositivo em questão. 

Tudo isso com o ideal de analisar as consequências

práticas e úteis oriundas das indagações em abstrato,

como forma de sempre tentar aperfeiçoar o discurso jurí-

dico5,  e garantir uma adequada interpretação e coerên-

cia do sistema processual.

2. Os dissabores teóricos da "improcedência

prima facie" do antigo art. 285-A e da impro-

cedência liminar proposta no art. 332, §1º, do

Código de Processo Civil de 2015

É de se ressaltar, por oportuno, que este estudo não

tem a intenção de esgotar os aspectos, ainda tão polêmi-

cos, das concepções sobre a denominada "improcedên-

cia prima facie"6, mas de experimentar determinados

fenômenos doutrinários verificados na práxis processual.

Sempre mantendo a posição que "valoriza a liberdade de

investigação, a diversidade dos investigadores e a expe-

rimentação7",  de sorte que não se vislumbra neste en-

saio a busca de "verdades" categóricas ou inquestioná-

veis, mas de posições que questionam e testam os fenô-

menos traçados como objeto de análise. 

Assim, pretende-se desenvolver o presente paper

com o ideal acima descrito, sob uma perspectiva de con-

duzir experimentalmente a proposta que tem como

objeto de investigação a correção de uma possível ale-

gação de inconstitucionalidade do dispositivo do art.

332, §1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Desta forma, partimos da premissa de que se o exer-

cício do contraditório em sua perspectiva substancial,

atualmente tão veiculada pela doutrina processual, que

consiste na informação e no oferecimento de oportuni-

dade às partes de influenciar na decisão judicial, ou seja,

"participação e poder de influência são as palavras-

chave para a compreensão desse princípio constitucio-

nal"8,  indaga-se: como compatibilizar esse entendimen-

to com a resolução do processo de conhecimento sem o

exercício de influência do autor para um possível forta-

lecimento e aprimoramento da sentença de improcedên-

cia do art. 332, §1º, do Código de Processo Civil de

2015? Desnecessário? E como compatibilizar tal possibi-

lidade com o preconizado no art. 109 do mesmo diploma

legal?

Um argumento teórico que nos faz começar a refletir

sobre a possibilidade de interferência do autor, no caso

de improcedência liminar sobre o argumento da prescri-

ção ou decadência, visualizada inicialmente pelo magis-

trado singular, seria o da prejudicialidade. 
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Pois, a doutrina processual justifica a possibilidade da

improcedência liminar quanto à ausência de manifesta-

ção do réu, uma vez que ele não seria prejudicado, pois

com a improcedência da demanda ele sairia vitorioso10.  

Assim, porque não estabelecer uma dialética proces-

sual11 e fortalecer o contraditório substancial, na pers-

pectiva do próprio texto do CPC/15 - art. 7º12 -,  uma vez

que estamos tratando de um provimento definitivo de

mérito e não de uma mera decisão provisória sob a

constatação de verossimilhança na alegação e do perigo

da demora, o qual o exercício do contraditório pode ser

postecipado.

Até mesmo para garantir o modelo cooperativo de

processo, o que parece ser implementado claramente

pelo texto do Código de Processo Civil de 201513,  e que

se caracteriza "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 contraditó-

rio volta a ser valorizado como instrumento indispensá-

vel ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas

como uma regra formal que deveria ser observada para

que a decisão fosse válida"14.  

Com isso, cria-se no processo civil uma verdadeira

"comunidade de trabalho"15,  que se efetivará suplantan-

do até as questões que o magistrado pode suscitar de

ofício, evitando-se as decisões de inopino16,  dando as

partes, independentemente do resultado do provimento,

o direito de influenciar e aprimorar a decisão judicial.      

Nesse contexto, podemos citar alguns dissabores

teóricos e práticos que foram identificados pela doutrina

processual desde a implementação do art. 285-A, do

Código de Processo Civil de 1973, tais como: a) o desco-

nhecimento do réu da demanda, o que poderia ensejar a

propositura de uma nova ação por parte do autor em

outro juízo e, por via de consequência, tiraria do réu o

direito de arguir, nesta nova ação, a coisa julgada como

matéria de defesa processual, em sede de contesta-

ção;17 b) a possibilidade de julgamento improcedente no

juízo de piso contrário aos precedentes dos Tribunais

locais e dos Tribunais Superiores, o que geraria uma

insegurança jurídica e quebraria a isonomia, porque

teríamos diferentes partes com casos semelhantes e

decisões díspares;18 e, c) a própria redação utilizada no

dispositivo, quando se refere à "matéria controvertida" e

a "casos idênticos", pois só há "matéria controvertida"

se o réu for citado e oferecer os seus contra-argumen-

tos, transformando a questão em um ponto controverti-

do, bem como para que haja "casos idênticos" se faz

necessário que os pedidos, as causas de pedir e as par-

tes sejam também iguais, ou seja, que se constate uma

exata litispendência.19

Estes dissabores, de certa forma, foram um tanto

aclarados e serenados pelo art. 332 do Código de

Processo Civil de 2015, pela doutrina processual e por

certos precedentes judiciais.20

No entanto, parece-nos que a questão nova que

poderá não encontrar conforto quanto ao exercício do

contraditório como direito fundamental do autor, perfaz

o caso de improcedência liminar quando se verificar a

existência de prescrição e decadência constatada inicial-

mente pelo magistrado (art. 332, §1º, do CPC/2015), o

que entra em colisão com a marca registrada deste

momento em que o direito processual vive atualmente,

seja sob a nomenclatura de neoprocessualismo21 ou for-

malismo-valorativo22. 

Nesse aspecto, merece atenção as lições de

Leonardo Carneiro da Cunha23,  ao destacar que "o Es-

tado democrático não se compraz com a ideia de atos

repentinos, inesperados, de qualquer dos seus órgãos,

mormente daqueles destinados à aplicação do Direito. A

efetiva participação dos sujeitos processuais é medida

que consagra o princípio democrático, cujos fundamen-

tos são vetores hermenêuticos para aplicação das nor-

mas jurídicas".

Assim, a princípio, nesta hipótese de improcedência

liminar do pedido (art. 332, §1º, do CPC/15), para que o

autor não seja pego de surpresa, acreditamos que a

norma que se deve extrair do texto legal é a seguinte:

verificando o magistrado, de início, a ocorrência de direi-

to prescrito ou decaído, deve intimar o autor para se

manifestar sobre a questão, em atenção ao contraditó-

rio efetivo e ao dever de consulta, com espeque no art.

10 do CPC/15. E, após a manifestação ou não do autor,

o magistrado pode realizar o julgamento inicial do méri-

to sob o fundamento da prescrição ou decadência. 

Desta forma, a leitura sem o devido raciocínio da

expressão "improcedência liminar", leva-nos a crer que

o julgamento deve ser sem a oitiva da parte, ou seja,

sem a provocação da parte. Contudo, ao nosso sentir, a

expressão "improcedência liminar" deve ser entendida

como de julgamento de início ou até outra hipótese de

julgamento antecipado do mérito, garantida a possibili-

dade de manifestação e exercício efetivo do contraditó-

rio do autor. 

Outra questão, que consideramos interessante e não

constatamos nos escritos que analisaram o tema, é se com

o julgamento de improcedência sem a realização da cita-

ção do réu o processo se torna válido, pois como a maioria

da doutrina processual entende a citação um pressuposto

processual de validade do processo e não de existência24,

como justificar um processo com a ausência deste pressu-

posto? Tanto é assim que o Código de 1973 e o texto pro-

jetado estabelecem modalidades de citação ficta, seja por
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hora certa ou por edital - arts. 227; 228 e 231, CPC/73 e

arts. 252 e 256 do CPC/1525 -, para validar o processo e

consequentemente todos seus atos processuais. 

A princípio, parece-nos que os dispositivos em

comento - o atual art. 285-A do CPC/73 e o art. 332 do

CPC/15 - criaram uma verdadeira exceção à citação

como pressuposto de validade do processo, expressa-

mente tipificado no novo texto processual26.  

Nesse contexto, podemos afirmar que há possibilida-

de de um processo passar pelos planos da existência,

validade e eficácia sem que haja citação, o que, por via

de consequência, implica analisar os possíveis efeitos

teóricos e práticos que a ausência do ato de citar pode

gerar no processo - art. 219, CPC/73

e art. 240, §1º, do CPC/1527.        

É sabido que, dentre os efeitos

da citação, a interrupção da prescri-

ção perfaz uma garantia de que o

lapso temporal da demanda não ani-

quile o direito pretendido. Assim,

indaga-se: a) com a ausência da

citação nos processos que envolvem

os dispositivos do atual art. 285-A e

do art. 332 do CPC/15, operam-se os

efeitos da citação?

Suponhamos que um magistrado

aplique o art. 285-A julgando impro-

cedente a demanda e o autor, insa-

tisfeito, apresente o recurso de ape-

lação e, posteriormente, o réu quan-

do citado para conhecer da deman-

da e apresentar suas contrarrazões,

perceba que durante o trâmite pro-

cessual - protocolo da petição ini-

cial; improcedência liminar; e

conhecimento do réu - operou-se a

prescrição do direito do autor.

Questiona-se: há possibilidade de o

réu alegar a prescrição do direito do

autor, utilizando o argumento de

que durante o trâmite processual o prazo prescricional

não teria sido interrompido? 

Ou, se o direito alegado pelo autor estiver prescrito

desde a propositura da ação e o magistrado tenha julga-

do improcedente pelo simples fato da demanda ser

repetitiva ou considerada demanda de massa,28 não res-

taria ai uma possibilidade também de violação do con-

traditório do réu como direito fundamental ao fortaleci-

mento e aprimoramento argumentativo da sentença

improcedência liminar?

Ressalte-se, por oportuno, que a doutrina processual

abalizada, sobre a interrupção da prescrição, assevera

que "cumpre advertir que não é qualquer despacho

liminar que interrompe a prescrição. É necessário que o

magistrado tenha feito um juízo positivo, ainda que pré-

vio/precário, da admissibilidade da causa (verificação

da existência das condições da ação e pressupostos

processuais), convocando o réu ao processo. Despacho

que determina a emenda da petição inicial, por exem-

plo, não interrompe a prescrição, tampouco a sentença

que indeferiu a petição inicial. Eventual extinção do pro-

cesso sem julgamento do mérito, após a citação, não

impede que se considere interrompida a prescrição -

deve o autor lembrar, no entanto, que a prescrição

somente se interrompe uma vez (art. 202, caput, CC-

2002)"29. 

Ademais, acreditamos que mesmo

se entendermos que no primeiro ou no

segundo caso acima descrito, com a

posterior realização da citação, os

seus efeitos se operam e retroagem

até o momento da propositura da

demanda - art. 219, §1º, do CPC/73 e

art. 240, §1º, do CPC/15 -, retira-se do

autor e do réu uma oportunidade e/ou

possibilidade de exercício efetivo do

contraditório substancial, na perspecti-

va de um direito fundamental ao forta-

lecimento argumentativo e aprimora-

mento da sentença improcedência

liminar, com fins de uma decisão justa,

ou seja, que garanta os direitos e

deveres processuais/constitucionais. O

que poderá gerar, neste contexto, até

uma possível alegação de inconstitu-

cionalidade dos dispositivos.   

3. O contraditório efetivo do

autor diante da improcedência

liminar do pedido, prevista no

art. 332, §1º, do CPC/2015

Como nova perspectiva do exercício do processo

civil contemporâneo, o modelo de cooperação proces-

sual "gera poderes-deveres parra o órgão jurisdicional

(seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b)

dever de consulta; c) dever de prevenção; d) dever de

auxílio"30. 

Nesse contexto, como corolário da cooperação e

do contraditório efetivo, o dever de consulta impõe

ao magistrado "o fomento do debate preventivo e a

submissão de todos os fundamentos (ratio deciden-

di) da futura decisão ao contraditório".31
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Ademais, verifica-se, ainda, "o dever de consulta,

de cunho assistencial. Não pode o magistrado decidir

com base em questão de fato ou de direito, ainda que

possa ser conhecida ex officio, sem que sobre elas

sejam as partes intimadas a manifestar-se".32

Outrossim, cumpre destacar que na perspectiva da

isonomia processual "o que se exige do juiz é que con-

fira às partes igualdade de oportunidades, para que,

exercendo o contraditório, possam ter a chance de

tentar participar do seu convencimento, trazendo os

elementos necessários e suficientes a demonstrar o

acerto da respectiva tese ou defesa".33

Desta forma, podemos chegar ao entendimento de

que, com base no próprio texto legal (art. 10 do

CPC/15), há necessidade de intimar o autor quando da

improcedência liminar disciplinada pelo art. 332, §1º,

do CPC/15, para que haja o efetivo

exercício do contraditório.

Ressalte-se ainda, também com

base nestes argumentos e como o

forma de acender e provocar o

debate, fazemos as seguintes inda-

gações: mesmo nos casos de impro-

cedência liminar, porque não citar o

réu? Desnecessário, pois com a

improcedência da demanda ele sai-

ria vitorioso. Mas como adequar o

momento cultural que passa o direi-

to processual - formalismo-valorati-

vo -, com a necessidade de uma

resolução de conflito em um tempo

razoável, não tendo que relativizar

as garantias históricas conquista-

das? Será que estabelecer a dialéti-

ca processual, mesmo nos casos

repetitivos, atrasaria o processo? 

Como vimos no tópico anterior, será que a celeri-

dade implementada pelos dispositivos em comento

não desnaturam institutos constitucionalmente garan-

tidos, com julgamentos definitivos de mérito sem a

participação e influência do réu?   

O direito processual passa por um momento de

concretização e aperfeiçoamento do que se entende

por Estado Democrático Constitucional, ou seja, de

uma nova fase que tem como leme a necessidade de

melhor justificar as decisões jurídicas, "faz-se mister

verificar que o processo democrático deve ser aplica-

do mediante os ditames do modelo constitucional de

processo, conjunto de princípios e regras constitucio-

nais que garantem a legitimidade e a eficiência da

aplicação da tutela".34

Com essa dinâmica, um princípio constitucional

vem ganhando bastante destaque, qual seja, o do con-

traditório, uma vez que "garante uma simetria de posi-

ções subjetivas, além de assegurar aos participantes

do processo a possibilidade de dialogar e de exercitar

um conjunto de controles, de reações e de escolhas

dentro desta estrutura".35

Desta forma, "não se pode mais na atualidade,

acreditar que o contraditório se circunscreva ao dizer

e contradizer formal entre as partes, sem que isso

gere uma efetiva ressonância (contribuição) para a

fundamentação do provimento, ou seja, afastando a

ideia de que a participação das partes no processo

possa ser meramente fictícia, ou apenas aparente, e

mesmo desnecessária no plano substancial".36

Neste sentido, Mitidiero37 destaca que "dentro de

um processo organizado a partir da necessidade de

colaboração é absolutamente indis-

pensável tenham as partes a possi-

bilidade de se pronunciar sobre

tudo que pode servir de ponto de

apoio para a decisão da causa,

inclusive quanto àquelas questões

que o juiz pode apreciar de ofício.

Vários ordenamentos, aliás, pre-

veem expressamente esse dever de

debate, de consulta do órgão juris-

dicional às partes".

Historicamente, do adágio "au-

diatur et altera parte", a qual se ali-

cerçava o princípio do contraditório,

tendo como "regra de aplicação a

compensação em relação às várias

formas de desigualdades existentes

no processo", constata-se, no térmi-

no do século XIX, "o exaurimento da

função axiológica do contraditório e

mesmo de qualquer referência com o direito natural,

ou seja, sua importância ético-ideológica. Foi o princí-

pio, desse modo, remetido a um papel secundário que

fez perder qualquer liame com a essência do fenôme-

no processual". Contudo, "após o segundo pós-guerra,

com a mais ampla constitucionalização de garantias

processuais o estudo destas e o interesse democrático

pela colaboração das partes proporcionaram novos

horizontes de análise para o princípio do contraditó-

rio".38

Desta maneira, não se vislumbra mais um contra-

ditório meramente formal de possibilidade de simples

participação das partes, mas com base nos novos

ideais constitucionais, busca-se uma participação mais

ativa efetiva das partes com o poder de influência cog-

nitiva na construção da decisão mais justa para o
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caso, mesmo que já haja um provimento judicial pré-

vio de mérito. 

Nessa perspectiva, cria-se "uma nova tendência e

uma nova leitura paritária entre os sujeitos proces-

suais, sem confundir seus papéis, mas, de modo a se

implementar uma participação real com a assunção da

corresponsabilidade endoprocessual por todos".39

Partindo destas considerações e do momento em

que o processo civil brasileiro se encontra, podemos

academicamente questionar e testar estas formas de

resolução de conflitos de massa, sob o manto do exer-

cício efetivo do contraditório substancial do autor e do

réu, pois se de um lado temos julgamentos céleres sem

importunar o réu e sem ouvir o autor, de outro há,

como vimos, várias questões teóricas e praticas para

nos preocupar, mas acreditamos que mudanças devem

existir a partir do momento em que constatarmos um

avanço e esperamos que estas mudanças processuais

possam nos garantir este avanço.

Por fim, porque não citar o réu? Fica a indaga-

ção.

Acreditamos que, talvez, citar o réu estabelecendo

a genuína relação jurídica processual, com o exercício

do contraditório e todas as garantias processuais, ata-

lharia o argumento de inconstitucionalidade passando

a improcedência liminar do pedido para uma forma de

julgamento antecipado do mérito, minimizando os dis-

sabores teóricos e práticos esculpidos no atual art.

285-A e art. 332, §1º, do CPC/15.

4. Considerações finais

Conforme estabelecido na delimitação do tema

proposto, este paper teve como escopo desenvolver

um esboço sobre as implicações teóricas e práticas

do atual art. 285-A e art. 332, §1º, do CPC/15, verifi-

cando e analisando os dissabores que a doutrina vem

destacando da chamada "improcedência prima

facie",40 problematizando o estudo com o enfoque no

contraditório como direito fundamental do autor e no

dever de consulta do magistrado, imposto pelo art.

10 do CPC/15.

Restou demonstrado que, a princípio, nesta hipó-

tese de improcedência liminar do pedido (art. 332,

§1º, do CPC/15), para que o autor não seja pego de

surpresa, defende-se que a norma que se deve

extrair do texto legal é a seguinte: verificando o

magistrado, de início, a ocorrência de direito prescri-

to ou decaído, deve intimar o autor para se manifes-

tar sobre a questão, em atenção ao contraditório efe-

tivo e ao dever de consulta, com espeque no art. 10

do CPC/15. 

E, após a manifestação ou não do autor, o magis-

trado pode realizar o julgamento inicial do mérito sob

o fundamento da prescrição ou decadência. 

Desta forma, constatou-se que a leitura sem o

devido raciocínio da expressão "improcedência limi-

nar", pode levar ao intérprete a crer que o julgamen-

to deve ser sem a oitiva da parte, ou seja, sem a pro-

vocação da parte. 

No entanto, entendemos que a expressão "impro-

cedência liminar do pedido" deve ser compreendida

como de julgamento de início ou até outra hipótese

de julgamento antecipado do mérito (art. 335 do

CPC/15), garantida a possibilidade de manifestação e

exercício efetivo do contraditório do autor.

Por fim, partindo do momento processual que nos

encontramos, podemos compreender o contraditório

como direito fundamental das partes (autor e réu) ao

fortalecimento argumentativo da sentença de impro-

cedência, associando-nos, neste aspecto, a posição

de Daniel Mitidiero,41 quanto à futura alegação de

uma possível inconstitucionalidade dos dispositivos

em questão. 

De igual modo, verifica-se que este paper aten-

deu ao seu principal objetivo, o de realizar um expe-

rimento jurídico para um possível aperfeiçoamento

da doutrina processual ou, no mínimo, promover um

novo olhar sobre o tema. 
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Os fundamentos 
legais da adoção

A prática do Núcleo de Promoção 

da Filiação do TJ/AL

Ana Cláudia Acioli Lopes 
Ana Florinda Dantas

1. Introdução

À luz do Código Civil, a adoção unilateral legitima e

concretiza uma relação paterno-filial que já existe de

fato entre o adotante e o adotando, com o vínculo esta-

belecido por meio da convivência diária entre os mem-

bros de uma família, possibilitando que padrasto ou a

madrasta adotem o filho do cônjuge ou convivente.

Quando o adotando possui o registro civil comple-

to o processo será sempre litigioso, uma vez que será

necessária a destituição do poder familiar do pai ou

da mãe, conforme o adotante seja o padrasto ou a

madrasta, hipótese que não se enquadra nos casos

atendidos pelo Núcleo de Promoção da Filiação-NPF,

onde somente são processadas adoções unilaterais

de adotandos que não possuam o registro civil com-

pleto.

Direcionado inicialmente com o objetivo de possibili-

tar a unificação e simplificação dos procedimentos de

Averiguação de Paternidade, estabelecidos na Lei nº

8.560/92, assim como agilizar os processos de investiga-

ção de paternidade em andamento, reduzindo ao míni-

mo indispensável os trâmites burocráticos necessários

para o registro completo e o reconhecimento da paterni-

dade, em sua atuação a equipe do NPF passou a se

defrontar com situações atípicas, em que o pai ou mãe

biológica já se tornara uma figura distante e desconhe-

cida, e, mais que isso, já fora substituído por uma rela-

ção de socioafetividade marcante e de importância fun-

damental na vida do filho.

A comprovação dessa realidade motivou o desenvol-

vimento de projeto que passou a ser levado a efeito pelo

NPF, projeto esse inscrito pelo CNJ-Conselho Nacional de

Justiça e pelo Instituto INNOVARE como “boa prática”,

uma vez que não se limitou a adotar o rito processual

tradicional da adoção, mas resultou na criação de uma

metodologia que simplificou e deu mais relevância aos

aspectos da afetividade presentes nessa relação fami-

liar, humanizando os procedimentos e reduzindo os ris-

cos de abalo da harmonia familiar diante de ocorrência

que impeça a consumação da adoção.  

43Jul-Dez 2016 I LETRAS JURÍDICAS



44 LETRAS JURÍDICAS I Jul-Dez 2016

2. A estrutura familiar brasileira e a 

integração do pai socioafetivo pela 

adoção unilateral

Dentro da dinâmica própria das estruturas familiares,

a família brasileira incorporou novas práticas sociais que

influenciaram a sua conceituação, tornando-se mais plu-

ral e abrangente. Uma importante modificação foi a que,

a partir de textos supranacionais como a Declaração

Universal dos Direitos da Criança da ONU, de 1959, reco-

nheceu a igualdade de filiação, que

se tornou princípio constitucional

inserto na Constituição Federal de

1988, em seu art. 227, preconizando

ser dever da família, da sociedade e

do Estado assegurar à criança e ao

adolescente absoluta prioridade

quanto a seus direitos, e que os filhos,

havidos ou não da relação do casa-

mento, ou por adoção, têm os mes-

mos direitos e qualificações, proibidas

quaisquer designações discriminató-

rias relativas à filiação.

A igualdade de filiação também

encontrou no princípio da afetivida-

de uma resposta para a superação

da paternidade biológica como única

alternativa para a proteção dos fil-

hos, uma vez que os filhos nascidos

ou não do casamento passaram a se

igualar em direitos, priorizando

assim as relações qualificadas de

afeto no estabelecimento das rela-

ções parentais

Nos casos atendidos pelo NPF, a situação típica é a do

pai que pai foge de suas responsabilidades, começando

pelo não reconhecimento do filho perante o registro civil,

e, na maioria das vezes, a mãe passa, com o tempo, a

não ter mais contato nem a saber o seu paradeiro, fican-

do o filho desprotegido e sem acolhimento da figura pa-

terna. A adoção unilateral passa a ser indicada quando a

mãe dessa criança ou adolescente (ou mesmo adulto)

passa a viver um relacionamento bem estruturado, pelo

casamento ou pela união estável, e o seu marido ou con-

vivente aceita e acolhe este filho como seu, dando-lhe

socialmente um tratamento paternal e é correspondido

pelo enteado, e pelo que este passa a ser tratado como

verdadeiro pai.

Vê-se, portanto, que a deserção paterna nem sempre

é impedimento para que tenha uma pessoa tenha uma

família integrada, composta de pai e mãe, uma vez que

ao reconstruir a sua vida afetiva, a mãe dessa pessoa

pode formar novo núcleo familiar, e, inclusive, muitas

vezes vem a ter outros filhos dessa relação, ampliando

a rede de parentesco do filho anterior e suas perspec-

tivas de realização afetivo-familiar.

De acordo com Dantas (2010. p.3):

A existência dos vínculos entre o mãe

ou pai do adotando torna, portanto,

mais simples e fácil a adoção, especial-

mente na hipótese do desconhecimen-

to do pai biológico do adotando, que

dispensa o procedimento prévio de des-

tituição do poder familiar ou o consenti-

mento paterno (art. 1622, Parágrafo

Único, CC), assim como o período de

convivência prévia, sendo este o desejo

dos envolvidos, posto que a família

sociológica já existe, possibilitando

assim o processo de adoção consen-

sual, perfeitamente adequado ao nosso

sistema jurídico, embora sem a prática

adequada.

A adoção unilateral é, pois, o

reconhecimento da paternidade

socioafetiva pelo cônjuge ou compa-

nheiro, que já está presente no cres-

cimento do filho, acompanhando e

vivenciando com intensidade cada

momento da sua vida, mantendo

com ele uma relação de amor, carinho e cuidado.

3. A adoção unilateral como instrumento de 

prevenção da “adoção à brasileira”

A integração do filho anterior a essa união com o

cônjuge ou companheiro da sua genitora pode fazer

com que se estabeleça entre o enteado e o padrasto

uma verdadeira relação de paternidade e filiação

socioafetiva, nascendo para ambos o desejo de formar

uma família sob a perspectiva legal: para o padrasto

nasce o desejo de registrar a criança em questão como

se fosse seu filho, já que o laço de afetividade existe, e

o ato vai apenas se concretizar e regulamentar de direi-

O princípio da 

afetividade 

representa a 

superação da 

paternidade 

biológica como 

única alternativa 

para a proteção 

dos filhos 



45Jul-Dez 2016 I LETRAS JURÍDICAS

to o que de fato já existe. Para o filho, nasce o desejo de

ser legalmente reconhecido como filho desse pai que a

vida lhe proporcionou.

Muitas vezes essa relação passa a ser estabelecida

ilegalmente, através da “adoção à brasileira”, que na

verdade configura crime previsto no art. 242 do

Código Penal, onde é definida a falsa declaração de

paternidade como tipo penal passível de pena de

reclusão.

Trata-se, portanto, de uma “adoção” informal, e,

apesar de relevante, por acolher a criança, corre à

margem da lei das adoções, pois pessoas que regis-

tram como filho biológico uma criança sem que ela

tenha sido concebida pelo casal cometem, simulta-

neamente, outras infrações como o parto suposto,

presunção de rapto e falsidade ideológica. 

Por outro lado, por se tratar de comportamento

marginal à lei do país, tal procedimento sempre esta-

rá sujeito a contestação judicial e sua anulação pode

ocorrer, pois embora a jurisprudência tenha optado,

em muitos casos, por privilegiar o melhor interesse da

criança mantendo a filiação assim constituída, nem

sempre tal ocorre, especialmente quando o pai ou a

mãe biológica demonstra que a adoção se fez à sua

revelia ou pela utilização de maios fraudulentos.

Cabe, portanto, ao Estado Brasileiro, através do

Poder Judiciário, possibilitar e facilitar a integração do

padrasto ou da madrasta que passou a ser o pai ou

mãe socioafetiva no pai ou mãe adotiva do enteado,

que passa a ser seu filho para todos os efeitos legais,

através da adoção unilateral, evitando assim que esse

reconhecimento ocorra através de um procedimento

ilegal e penalmente punível, uma vez que através

desse expediente muitas situações efetivamente crimi-

nosas são acobertadas.

4.  A adoção unilateral e 

seus fundamentos legais 

A adoção unilateral pode ter como adotando não

só a criança e o adolescente, mas também o adulto,

tendo como fundamento o art. 1.626 Parágrafo Único

do Código Civil, aplicando-se no primeiro caso tam-

bém o art. 41, § 1º do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Esse tipo de adoção dispensa algumas formalida-

des, uma vez que a família de fato já existe, tanto

que a ela não se aplica o caput do art. 1.626 do

Código Civil, que determina o desligamento de qual-

quer vínculo do adotando com os pais e parentes

consanguíneos, salvo quanto aos impedimentos para

o casamento, uma vez que, se um dos cônjuges ou

companheiros adota o filho do outro, mantêm-se os

vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou

companheiro do adotante e os respectivos parentes,

fazendo com que o mandado de adoção encaminha-

do ao Registro Civil não cancele o registro original,

mas apenas averbe o nome do adotante.

Como no NPF somente são tratados casos de ado-

ção de adotandos que não tenham o registro civil com-

pleto, o processo possui caráter consensual, sendo

desnecessária a destituição do poder familiar do pai ou

da mãe a ter extinta sua relação de parentesco com o

filho, dispensando-se também o estágio de convivên-

cia, embora o estudo do caso seja indispensável, uma

vez que através dele será aferida a compatibilidade,

afetividade e decisão esclarecida que deve existir

entre as partes de uma adoção. 

Aplicam-se à adoção unilateral os princípios gerais

da adoção, a exemplo da capacidade do adotante e

das exigências da diferença de idade entre adotando e

adotante, que deve ser pelo menos 16 anos mais

velho, assim como a irrevogabilidade da medida e out-

ros pressupostos e requisitos do processo adotivo.

A Nova Lei de Adoção (Lei n. 12.010/2009), no seu

art. 50, dispensou a necessidade de prévio cadastro de

adotantes quando a adoção for unilateral, assim como

os demais tramites da adoção por parte da família subs-

tituta, pois a criança já vive no contexto familiar, já man-

tém vínculos com o marido ou companheiro de sua geni-

tora ou genitor, prevalecendo, assim, o direito a convi-

vência familiar e a agilidade em assegurar os direitos do

adotando.

5. A metodologia desenvolvida e adotada pelo

Núcleo de Promoção da Filiação (NPF) do

TJ/AL nas adoções unilaterais1

O Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Jus-

tiça de Alagoas (NPF), implantado por meio da Resolução

nº 36/2008 do TJ/AL, passou a funcionar, desde janeiro

de 2009, em parceria com o Curso de Direito do Centro

Universitário Cesmac, achando-se em atividade com

posto de atendimento no Fórum de Maceió e no
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Cesmac, tendo por objetivo promover o reconhecimento

da paternidade como direito de toda a pessoa a desfru-

tar do registro civil completo, e de uma família integra-

da. 

Dentro dessa perspectiva, desde 2010 o NPF vem

colocando em prática a adoção unilateral, promovendo

com simplicidade e agilidade a legitimação da filiação

socioafetiva que foi construída no convívio da criança e

ou adolescente com o companheiro e ou marido de sua

genitora. 

Como o NPF atende prioritariamente os casos de

Averiguação de Paternidade, em que as pessoas pos-

suem o registro civil completo, não constando o nome do

pai (ou da mãe) no registro de nascimento, sua priorida-

de é dar cumprimento à Lei 8.560 de 29 de dezembro de

1992, que visa regularizar a paternidade/maternidade

dos filhos havidos fora do casamento sem serem reco-

nhecidos pelos respectivos pais.

Contudo, em diversas situações verifica-se o desco-

nhecimento do paradeiro do suposto pai, informando a

genitora que já reconstruiu a sua vida com outra pessoa,

com quem muitas vezes já tem outros filhos em comum.

Quando em tais situações se verifica que seu marido ou

companheiro tem esse filho como seu, tratando-o igual-

mente aos demais, o NPF esclarece para essa família a

possibilidade de ser feita a adoção unilateral.

Revelando o pai afetivo desejo de adotar o filho do

cônjuge ou convivente, é iniciado o processo de adoção

unilateral, mas a metodologia desenvolvida não observa

rigidamente as etapas do processo de adoção conven-

cional, mas a seguinte ordem: 

Primeira Etapa: O primeiro passo para a adoção uni-

lateral no NPF é o estudo do caso. Com a colaboração da

equipe interdisciplinar que atua no NPF, foi elaborado

um protocolo contendo alguns requisitos que se enten-

deu necessário observar para que essas adoções sejam

encaminhadas, e somente quando preenchidos os esses

critérios, além dos já presentes na legislação, é dado iní-

cio ao procedimento. Esse protocolo visa primordialmen-

te aferir a existência da relação de socioafetividade

entre adotando e adotante, sendo os seguintes os prin-

cipais requisitos exigidos: a) A genitora (ou genitor) do

adotando não saber afirmar quem é o pai (ou mãe) bio-

lógico do adotando, ou desconhecer seu paradeiro; b)

Haver entre o adotante e a genitora (ou genitor) convi-

vência estável e duradoura, considerando-se o tempo

excelente o de no mínimo cinco anos; c) Comprovar-se

que o adotante já exerce a função de parentalidade de

forma ativa na vida do adotando; d) Quando existem

outros filhos do casal, aferir se o adotante dá ao adotan-

do tratamento igualitário.

A verificação desses critérios é realizada pela equipe

multidisciplinar, através do minucioso estudo do caso,

fazendo os devidos encaminhamentos e as avaliações

psicossociais, sendo os casos analisados criteriosamen-

te um a um. Verificada a presença da filiação socioafeti-

va já consolidada, as famílias são informadas acerca de

todo o procedimento a ser adotado, requerida a docu-

mentação necessária, e esclarecida acerca da irrevoga-

bilidade da adoção e da sua relevância jurídica. 

Por um período de aproximadamente um ano, todas

as famílias selecionadas são acompanhadas pela equipe

interdisciplinar do NPF, isto é, pelas psicólogas e assis-

tentes sociais, e somente são recomendados à adoção

aqueles efetivamente adequados.

O estudo de caso inclui visitas domiciliares psicosso-

ciais, nas quais são elaboradas entrevistas familiares com

Assistente Social e a Psicóloga, para que se observe a con-

vivência familiar, verificando de que forma o adotando é

tratado pelo padrasto, e se o tratamento é igual ao dado

aos demais filhos, quando existem outros irmãos, e, enfim,

é analisada a convivência entre os membros da família,

incluindo as entrevistas individuais ou Anamneses.

Como resultado desses procedimentos são emitidos o

Laudo Social e o Laudo Psicológico, nos quais são emitidos

pareceres favoráveis ou não à adoção.

A Segunda Etapa trata da discussão do laudo psicos-

social e a avaliação dos pareceres sociais e psicológicos,

quando será determinado se o encaminhamento do caso

para adoção é ou não adequado. 

A Terceira Etapa corresponde à formalização do pro-

cesso de adoção, que no processo convencional corres-

ponde à petição inicial, mas que no NPF somente tem

início após o estudo do caso e da sua discussão, evitan-

do-se desse modo que, verificando-se a ocorrência de

laudos desfavoráveis à adoção, este fato se constitua

fator de desestabilização dessa família, criando possibi-

lidades de desconfiança e desarmonia.

Se os laudos concluírem favoravelmente pela adoção,

o procedimento é encaminhado ao Ministério Público, que

emite parecer examinando todos os aspectos da questão

e, em seguida, à Defensora Pública, que elabora uma peti-

ção inicial que é apresentada à juíza coordenadora do NPF.

Vale salientar que os casos em que os pareceres são

negativos podem ser reavaliados posteriormente, mas a

experiência mostra que é necessário um estudo cuida-
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doso de cada uma das situações. 

Quarta Etapa: Toda a documentação é juntada a uma

petição inicial, e com os pareceres favoráveis e a manifes-

tação do Ministério Público é designada uma audiência

única, com a presença dos interessados, na qual a adoção

é concretizada, uma vez que todo o procedimento é con-

sensual. Atualmente a audiência de julgamento é coleti-

va, e nela é proferida a sentença de

adoção, que posteriormente será

publicada no Diário Eletrônico do

TJ/AL. 

Quinta Etapa: Decorrido o prazo

recursal, as partes recebem cópia da

sentença e do Termo de Adoção,

sendo encaminhados aos respectivos

Cartórios de Registro Civil, onde o

adotando foi registrado o Mandado

de Averbação ao Registro de Nasci-

mento, no qual consta a nova situa-

ção jurídica deste, acrescentando-lhe

o nome do pai, sobrenome do pai ao

seu nome, bem como dos avós pater-

nos, concluindo, assim, o procedi-

mento da adoção unilateral. 

6. Adoção unilateral consen-

sual: descrição de um caso

concreto

Durante ação desenvolvida pelo

NPF numa Escola da Rede Pública foram localizados qua-

tro irmãos (crianças e adolescentes de 14, 12, 10 e 9

anos, respectivamente), que haviam sido registrados

somente em nome materno. Durante o atendimento, a

genitora não soube informar os dados do(s) pai(s) bioló-

gico(s) das crianças, revelando que convivia com um

homem há aproximadamente nove (09) anos, com o

qual havia se casado civilmente há um (01) ano e seis

(06) meses, e que seu marido era a verdadeira referên-

cia paterna de seus filhos, uma vez que, quando foi

morar em sua companhia estava no nono mês de gesta-

ção do quarto filho.

Durante a entrevista, foi observado no ambiente

familiar que o adotante realmente assumira voluntaria-

mente o papel de pai, sendo atencioso, carinhoso e que

as crianças eram disciplinadas. Aplicada a anamnese

detalhada com a genitora da criança e o padrasto, foi

constatada uma estrutura familiar de responsabilidade

na criação e educação dos filhos. A estrutura socioeco-

nômica foi verificada revelando que os filhos estudavam

em escola da rede pública e que, apesar de ser uma

família simples, era provido o sustento da família, obten-

do o estudo social parecer favorável, nos seguintes ter-

mos:

Diante do estudo realizado, percebe-se nova configu-

ração familiar, denominada família

reconstituída (formada pelo padrasto

junto à genitora dos requerentes e

requerentes) oferece um ambiente

favorável e condições adequadas

para o pleno desenvolvimento dos

adotando, conforme o art. 226 da

CF/88 e o art. 25 e o caput do art.45

do ECA, que ressalvam, respectiva-

mente, sobre a família natural e a

autorização da genitora para este pro-

cesso. Considerando que a adoção de

fato já existe, faltando apenas a regu-

larização de tal situação.

Na elaboração do Laudo Psicológico, duran-

te entrevista com a genitora da criança, o

padrasto e os adotando no NPF, o padrasto

revelou o desejo de adotar os enteados,

visto que tinha um bom relacionamento

com a esposa, o que foi confirmado por ela.

A avaliação foi favorável, vez que esse

padrasto revelou ter uma grande importân-

cia na vida emocional dos enteados, fazen-

do questão de escolher quais seriam os novos nomes dos

futuros filhos após ser acrescentado o sobrenome paterno.

No parecer favorável, constou que o adotante é a

referência paterna para os adotandos, ele é o fator equi-

líbrio e suporte na vida dos adotandos, estando a pater-

nidade constituída de fato, trazendo segurança, afirma-

ção dos vínculos afetivos e consolidação de uma nova

configuração familiar. A adoção foi afinal deferida numa

audiência em clima de muita emoção, diante da alegria

manifestada pelas partes.  

7. Adoção unilateral: dados 

estatísticos do NPF

Trazemos por fim alguns dados estatísticos a respei-

to da atuação do NPF nos processos de adoção unilate-

ral, conforme dados coletados na pesquisa in loco, que

têm como fonte o NPF. 

O adotante 

é a referência 

paterna,

fator equilíbrio,

segurança e

suporte na vida

dos adotandos 



48 LETRAS JURÍDICAS I Jul-Dez 2016

Fonte: Dados coletados no NPF

O NPF iniciou a prática da Adoção Unilateral em 2010, aproveitando os processos já encaminhados ao Núcleo.

Foram onze (11) processos para serem avaliados e, como se vê no gráfico acima, seis (06) foram favoráveis e cinco

(05) desfavoráveis; desses cinco (05), em dois (02) o pai biológico foi encontrado e houve o reconhecimento da

paternidade, em um (01) o Laudo Psicológico foi desfavorável em virtude de não constar os requisitos positivos

exigidos e em dois (02) a genitora da criança e o seu companheiro e ou esposo se separaram. 

Fonte: Dados coletados no NPF
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Como se pode observar, quase que triplicou o número de casos em 2011. Em 2012, não houve adoções unila-

terais, pois não houve tempo hábil para conclusão dos estudos de casos, e os procedimentos em andamento foram

incorporados ao acervo de 2013.

No ano de 2013, 41 (quarenta e um) casos foram encaminhados para análise, obtendo quinze (15) pareceres

favoráveis e dez (10) pareceres desfavoráveis. Outros casos deixaram de ser encaminhados a adoção pelos

seguintes motivos: separação do casal; reconhecimento da paternidade biológica; imaturidade no relacionamento;

padrasto residente em outro município; padrasto em regime prisional; Falecimento do padrasto. 

Fonte: Dados coletados no NPF

8. Conclusão

A família brasileira na atualidade é regida pelo princí-

pio do pluralismo e da afetividade, dentre outros, haven-

do incorporado novas práticas sociais e princípios univer-

sais como o da igualdade de filiação, que se tornou

princípio constitucional presente na Constituição Federal

de 1988, em seu art. 227, segundo o qual os filhos, havi-

dos ou não da relação do casamento, ou por adoção,

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quais-

quer designações discriminatórias relativas à filiação.

O princípio da afetividade representou a superação

da paternidade biológica como única alternativa para a

proteção dos filhos, priorizando assim as relações quali-

ficadas de afeto no estabelecimento das relações pa-

rentais e a adoção, como forma de paternidade socio-

fetiva, tornou-se uma alternativa adequada e legítima

para que os cônjuges passem a ter o status legal de pais

relativamente aos filhos da companheira ou esposa,

constituindo-se prioridade a transformação dessa rela-

ção fática em relação jurídica, desde quando o pai

biológico se esquivou dessa paternidade, passando a

afetividade a sobrepor-se ao vínculo consanguineo. 

A adoção unilateral também evita que essa relação

venha a ser estabelecida ilegalmente, através da

“adoção à brasileira”, que na verdade configura crime

previsto no art. 242 do Código Penal, onde é definida a

falsa declaração de paternidade como tipo penal passí-

vel de pena de reclusão, embora tolerada pela juris-

prudência em algumas circunstâncias.
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Ao desenvolver a promoção da filiação o Poder Ju-
diciário Alagoano, através do NPF, tem demonstrado que
vem cumprindo seus objetivos de atender aos jurisdi-
cionados dentro do princípio da responsabilidade social,
valorizando os valores familiares que são a base da
Sociedade, e, principalmente, trazendo efetividade aos
princípios constitucionais da igualdade de filiação e da
dignidade da pessoa humana, fundamento estruturante
da nossa democracia.

Nota

1 AS INFORMAÇÕES QUE SERÃO COLOCADAS NESTE ITEM FORAM RETIRADAS DOS ARQUIV-
OS DO NPF DO TJ/AL.
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Direito Constitucional
Direito Constitucional

Pós-positivismo e ética 

no Poder Judiciário:
Análise sobre a Súmula 

Vinculante nº 13 

José Cícero Alves da Silva

1. Introdução

As construções acadêmicas mais

recentes do direito convergem, cada

vez mais, para a questão de conferir

máxima efetividade às disposições

jurídicas normativas, formulando

concepções teóricas sobre herme-

nêutica constitucional, força normati-

va dos princípios, atuação positiva

do Poder Judiciário na aplicação e

integração das normas constitucio-

nais, entre outras formulações, cujo

aparato teórico resultante tem reper-

cutido nos mais diversos ramos da

ciência jurídica - seja material ou pro-

cessual.

De fato, as grandes preocupa-

ções de que se ocupam atualmente

os estudos da ciência jurídica gravi-

tam, em sua maioria, em torno da

questão sobre a efetividade das

normas jurídicas, em especial das

normas constitucionais.

Vale, a esse respeito, a transcri-

ção de passagem da obra do cons-

titucionalista Luís Roberto Barroso,

destacando o papel da atividade

jurisdicional na efetivação dos co-

mandos constitucionais:
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Normas constitucionais, portanto, contêm comandos. [...]

Ocorrida a violação, o sistema constitucional e o infraconstitu-

cional devem prover meios para a tutela do direito ou bem jurí-

dico afetados e restauração da ordem jurídica. Estes meios são

a ação, a jurisdição e o processo: tanto que ocorra uma lesão

ou ameaça de lesão a um direito (jurisdição contenciosa) ou

um obstáculo posto pela lei para que um direito possa ser exer-

cido (jurisdição voluntária), pode-se recorrer a um juízo para

exercer o seu direito (Observação: não existe apenas a juris-

dição contenciosa. Há, também, a voluntária. O CPC anterior

dizia, expressamente: “Art. 1o - A jurisdição civil, contenciosa e

voluntária, é exercida pelos juízes, em todo território nacional,

conforme as disposições que este Código estabelece”. A

matéria é doutrinária e, portanto, o CPC atual, que não repetiu

o dispositivo, não revogou o entendimento. Remete-se o leitor

para a obra de J. J. Calmon de Passos, “Comentários ao CPC -

anterior - vol. X - Tomo I - arts. 796 a

812, p. 25, RT. SP, 1984, p. 25).

Pode-se observar, na esteira des-

tas concepções, uma importância

crescente para concepções valorati-

vas, visto que os princípios gerais de

direito, em geral, tratam de previ-

sões mais genéricas, destinadas a

nortear uma filtragem valorativa na

aplicação do direito.

Neste contexto é que está situa-

do o presente trabalho, produzido no

intuito de investigar e discorrer sobre

a relação destas formulações teóri-

cas e acadêmicas mais atuais na

ciência jurídica, movimento que rece-

beu a denominação de pós-positivis-

mo, e sua relação com a inserção,

também crescente, também da preo-

cupação ética dentro do sistema jurí-

dico, inclusive ensejando a elabora-

ção de enunciados sumulares pela Corte Suprema do

País, a exemplo da Súmula Vinculante nº 13.

Buscando alcançar o fim a que se propõe, o trabalho

será estruturado com uma apresentação inicial do que

se convencionou denominar de "pós-positivismo", arca-

bouço doutrinário que alicerça as mencionadas constru-

ções acadêmicas, seguindo-se uma breve explanação do

conceito e principais contornos do estudo da ética no

cenário atual para, por fim, relacionar estes conceitos e

fundamentos entre si, e também com a elaboração da

Súmula Vinculante nº 13 pelo Supremo Tribunal Federal.

2. O chamado 

pós-positivismo

O atual estágio do estudo do direito recebe influên-

cia determinante de concepções valorativas, que bus-

cam superar o entendimento puramente positivista do

fenômeno jurídico, na forma como foi levado a extremos

nos contextos nazista e fascista, para compreender a

aplicação de suas normas como instrumento que são do

alcance de resultados, na esteira da crítica formulada

em célebre pronunciamento do jurista Gustav Radbruch:

A lei vale por ser lei, e é lei sempre que,

como na generalidade dos casos, tiver do

seu lado a força para se fazer impor. Esta

concepção da lei e sua validade, a que

chamamos Positivismo, foi a que deixou

sem defesa o povo e os juristas contra as

leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais cri-

minosas. Torna equivalentes, em última

análise, o direito e força, levando a crer

que só onde estiver a segunda estaria

também o primeiro2 (Gustav Radbruch, na

obra “Filosofia do Direito”, tradução e pre-

fácios do Prof. L. Cabral de Moncada, Ar-

mênio Amado - Editor Sucessor - Coimbra,

1979, 6a ed. revista e acrescida dos últi-

mos pensamentos do autor, p. 174.)

A partir de reflexões como esta se

pode caminhar para a compreensão do

sistema constitucional como uma

ordem objetiva de valores, um todo

harmônico em que estão veiculadas as

escolhas axiológicas subjacentes, que

deverão informar toda a criação e apli-

cação do direito. Destaca-se o caráter

objetivo-valorativo dos direitos fundamentais, e não ape-

nas sua condição de direitos subjetivados (perspectiva

jurídico-subjetiva)3.

Descabe, portanto, nos dias atuais, uma aplicação do

direito positivo dissociada de uma filtragem constitucio-

nal, pois os valores fundamentais apontados pelo siste-

ma constitucional têm observância obrigatória, os prin-

cípios que os veiculam possuem vinculação normativa4.

Dentro desta concepção a que se tem chamado neo-

constitucionalismo, também relacionada ao designado

pós-positivismo, conforme destaca Humberto Ávila,
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como aliás previsto no art. 1o do CPC em vigor: O proces-

so civil será ordenado, disciplinado e interpretado con-

forme os valores e as normas fundamentais estabeleci-

das na Constituição da República Federativa do Brasil,

observando-se as disposições deste Código. Deve-se

atentar primordialmente a:

princípios em vez de regras (ou mais princípios do que regras);

ponderação no lugar de subsunção (ou mais ponderação do que

subsunção); justiça particular em vez de justiça geral (ou mais

análise individual e concreta do que geral e abstrata); Poder

Judiciário em vez dos Poderes Legislativo e Executivo (ou mais

Poder Judiciário e menos Poderes Legisla-

tivo e Executivo); Constituição em subs-

tituição à lei (ou maior, ou direta, aplica-

ção da Constituição em vez da lei)5.

Sendo assim, surge a necessida-

de de uma análise detida acerca de

quais são exatamente estes valores

e reivindicações essenciais, alçados

ao mais alto nível de tutela jurídica,

por representarem mandamento

constitucional impositivo, que devem

informar toda a atuação normativa e

judicial, para a sua correta aplicação

nas situações particulares e concre-

tas, para funcionarem como critérios

de ponderação.

A força vinculante e influência

determinante dos valores alçados ao

nível fundamental no estudo e apli-

cação do direito, impõe, portanto, constante e minucio-

sa análise de quais são e de como se projetam cada um

destes valores dentro do sistema, mormente tendo-se

em conta a mutabilidade destes valores no tempo6,

posto que deverão ser cada vez mais utilizados dentro

destas perspectivas concretas de interpretação e aplica-

ção do direito.

Por esta razão é que se encontram na doutrina jurí-

dica, especialmente na seara da filosofia do direito, os

mais diversos entendimentos em busca de um funda-

mento teórico que justifique a existência e a eleição de

determinados valores a este mais alto nível, de direitos

humanos e fundamentais.

A busca por uma justificação racional para a existên-

cia destes direitos, considerados como dignos de prote-

ção especial e indispensável pela ordem jurídica, percor-

re um fundamento jusnaturalista (seja religioso ou racio-

nal), em que os direitos humanos decorreriam de uma

"ordem jurídica natural", superior às ordens jurídicas

positivas e existindo independentemente do reconheci-

mento por esta ordem; passando por um fundamento

historicista, em que os direitos seriam variáveis e relati-

vos a cada contexto histórico em que surge, resultado

da evolução sobre as necessidades humanas e possibili-

dades de satisfazê-las dentro de uma dada sociedade

(origem social), sendo objeto, ainda, de outras teorias

sobre o seu fundamento filosófico, além destas princi-

pais expostos7. 

E posição interessante, por fim, é

trazida por Eusebio Fernández, de-

fendendo uma fundamentação ética

para o reconhecimento de certos

direitos como humanos fundamen-

tais. Afastando as fundamentações

anteriores8, aduz o autor que

La fundamentación ética o axiológica de

los derechos humanos fundamentales

parte de la tesis de que el origen y fun-

damento de estos derechos nunca

puede ser jurídico sino previo a lo jurídi-

co. El Derecho (me refiero siempre al

Derecho positivo) no crea los derechos

humanos. Su notable labor, sin la cual el

concepto de derechos humanos no ten-

drá plena efectividade, está em recono-

cerlos, convertirlos em normas jurídicas

y garantizarlos también jurídicamente.

[...] Por tanto, uma vez supuesta la idea anterior, entiendo por

fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos

la idea de que este fundamento no puede ser más que um

fundamento ético axiológico o valorativo, em torno a exigên-

cias que consideramos imprescindibles como condiciones

enexcusables de uma vida digna, es decir, de exigências deri-

vadas de la idea de dignidad humana.9

De onde se nota não ser necessário buscar em uma

ordem superior, pretensamente jurídica e transcenden-

tal, a justificação para o dever de reconhecimento de

certos bens jurídicos como fundamentais.

A fundamentação ética alça ao nível de funda-

mentais aqueles direitos com relação mais estreita à

idéia de dignidade humana, ou seja, que o homem

possui pelo fato de ser homem, que devem ser

garantidos e consagrados, decorrendo de uma
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exigência ética ou moral de que sejam como tais juri-

dicizados, desvinculadamente de qualquer transcen-

dentalidade jurídica.10

A modificação do contexto histórico vivenciado, com o

incremento das relações sociais, dos interesses, necessida-

des humanas e até mesmo dos bens da vida ofertados, que

se tornam cada vez mais complexos, modifica, em conse-

quência, os valores a serem tomados como necessidades

essenciais, relacionadas à noção de dignidade humana, o

que pode ser feito, como defende o autor, a partir da análise

de uma exigência ética.

O chamado pós-positivismo aponta como para os

profissionais do direito, especialmente o órgão julgador,

a necessidade de realizar uma filtra-

gem de valores, a partir dos princí-

pios gerais e direitos de caráter fun-

damental no ordenamento, sobre as

regras do sistema jurídico.

Porém aqueles valores e bens da

vida considerados imprescindíveis,

condições para que se considere como

digna uma vida humana, se modifi-

cam juntamente com a modificação

do contexto social - e o fundamento

ético, como sugere Fernandéz, pode

ser uma ferramenta a mais para guiar

a tarefa do julgador na sua identifica-

ção e fundamentação no ordenamen-

to, podendo funcionar, inclusive, como

critérios de argumentação.

3. A ética como preocupação crescente no

poder judiciário: O Pós-positivismo e a Súmula

Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal

Questão tormentosa é a busca por uma definição ou

conceito do que seja ética. Em conceito do Dicionário

Michaelis, tem-se as seguintes definições:

1 Parte da Filosofia que estuda os valores morais e os princípios

ideais da conduta humana. É ciência normativa que serve de

base à filosofia prática. 2 Conjunto de princípios morais que se

devem observar no exercício de uma profissão; deontologia. 3

Med Febre lenta e contínua que acompanha doenças crônicas.

É. social: parte prática da filosofia social, que indica as normas

a que devem ajustar-se as relações entre os diversos membros

da sociedade11.

Segundo Leonardo Boff, a origem etimológica da pala-

vra deriva de "ethos", que para os gregos significaria casa,

devendo ser entendida, atualmente, como a ordenação do

ambiente em que habitam todos os seres humanos, abran-

gendo todo o planeta12.

Trata-se, na realidade, de sistematização teórica que

busca estudar os valores que informam os relaciona-

mentos interpessoais, a forma como as pessoas convi-

vem e buscam se comportar para permanecer em har-

monia com as demais.

A doutrina busca deixar nítida a distinção entre ética

e moral.

O mesmo autor citado acima leciona que enquanto

ética é parte da filosofia, busca orien-

tar pessoas e sociedades a partir de

concepções de fundo, princípios e

valores; a moral se revela na vida

concreta, expressando-se pelos cos-

tumes, hábitos e valores aceitos

como válidos e valorosos em uma

determinada comunidade, e em uma

determinada época, salientando, a-

liás, que uma pessoa pode ser

moral, por seguir os costumes da so-

ciedade em que vive, mas não

necessariamente ética, por haver

costumes que eventualmente são

questionados pela ética.13

Também sempre se buscou dife-

renciar a ética e a moral do que se

pode enquadrar e definir como sendo parte do direito e

da ciência jurídica. Em que pese a semelhança de que

tanto a moral como o direito estabelecem preceitos vol-

tados à disciplinar o convívio social, uma distinção fun-

damental é a coercibilidade estatal das regras e san-

ções jurídicas, que podem ser forçosamente aplicadas

ao indivíduo pelo Estado, independente de sua vontade,

enquanto as regras exclusivamente morais permane-

cem apenas no campo da sanção social14.

No entanto, a aproximação cada vez maior da teoria

geral do direito e das teorias da argumentação com con-

cepções valorativas e o incremento na importância dos

princípios, defendida cada vez mais pela doutrina, ao

mesmo tempo em que é fundamentada por uma concep-

ção ética dos direitos humanos, como sugere Eusébio

Fernandez, é também retrato da própria preocupação

ética crescente, afastando-se de uma aplicação irrefleti-
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da e puramente positivista do direito - afastando-se, por-

tanto, de uma separação tão rígida destes ramos como

ocorreu no auge do movimento positivista puro.

Desta forma, concepções como estas vêm lastrean-

do, cada vez mais, decisões e atitudes dentro do Poder

Judiciário no momento da aplicação do direito, impondo

uma filtragem constitucional e valorativa para evitar

interpretações de determinadas condutas como legais, a

despeito de se mostrarem notadamente antiéticas.

Além disso, esta crescente preocupação ética vem

também informando, de maneira crescente, a noção de

se exigir das autoridades e agentes públicos de pauta-

rem suas próprias relações, pessoais e

administrativas, entre si e com outras

instâncias de Poder, não apenas pela

estrita legalidade, mas também por

conduta que se possa identificar e

enquadrar como ética - visto ser notó-

ria a possibilidade de que algumas

condutas legais revelarem-se descon-

formes com os parâmetros éticos.

Nesta esteira é que, em agosto de

2008, o Supremo Tribunal Federal,

numa aplicação valorativa e pós-pos-

itivista do direito constitucional,

entendeu que viola a Constituição

Federal a nomeação de parentes, até

o terceiro grau, de membros da

Administração Pública para cargos

em comissão ou função gratificada -

inclusive mediante designações recí-

procas, que nada mais é do que o

chamado "nepotismo cruzado". Veja-

mos a redação da Súmula:

Súmula Vinculante nº 13. A nomeação de

cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclu-

sive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa

jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramen-

to, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,

ainda, de função gratificada na administração pública direta e

indireta em qualquer dos poderes da união, dos estados, do dis-

trito federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante

designações recíprocas, viola a constituição federal.

Não há dificuldade em perceber que a conduta regu-

lada pela Súmula, antes da sua edição, tratava-se de

exemplo de postura, dentro da Administração Pública,

que não era objeto de regra legal específica e, portanto,

poderia ser considerada conforme o ordenamento jurídi-

co. De fato, inexistindo vedação legal expressa, numa

visão puramente positivista, poderia ser considerada

uma conduta conforme o ordenamento.

Por outro lado, numa análise valorativa, principiológi-

ca, levando em consideração as imposições que decor-

rem das finalidades constitucionais em relação à

Administração Pública, em especial princípios basilares

como a impessoalidade e o próprio princípio da moralida-

de, ambos previstos no artigo 37,

caput, da Constituição Federal, certa-

mente a concessão de privilégios a

pessoas exclusivamente em decor-

rência de seu parentesco com agen-

tes públicos não poderia ser conside-

rada conduta conforme o sistema jurí-

dico como um todo.

Destarte, em decorrência de uma

aplicação, interpretação e argumen-

tação valorativa e pós-positivista do

Supremo Tribunal Federal sobre as

disposições constitucionais já exis-

tentes acerca da matéria, tornou-se

positivada a concepção de que este

preceito, anteriormente apenas ético,

inegavelmente passou a ter caráter

também jurídico, sob qualquer das

visões adotadas, pois passou a ter

aplicação vinculada pelos demais

órgãos do Poder Judiciário e de obser-

vância obrigatória também no âmbito

da Administração Pública. 

4. Considerações finais

Estabelecendo uma relação entre as concepções

doutrinárias e acadêmicas mais atuais da ciência jurí-

dica, as quais buscam conferir máxima efetividade às

disposições jurídicas normativas, mediante instituição

de concepções teóricas sobre hermenêutica constitu-

cional, força normativa dos princípios, atuação positi-

va do Poder Judiciário, buscou-se demonstrar que vem

existindo uma aproximação crescente da aplica-
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ção e integração das normas constitucionais e infra-

constitucionais com a ética.

A ética busca estudar os valores que informam os

relacionamentos interpessoais, a

forma como as pessoas convivem e

buscam se comportar para permane-

cer em harmonia com as demais, for-

necendo uma sistematização teórica

sobre estas questões.

Pois bem, na medida em que as

formulações teóricas e acadêmicas

mais atuais na ciência jurídica tam-

bém destacam a importância de uma

aplicação e interpretação do direito

posto mais atenta às concepções valo-

rativas que estão subjacentes ao orde-

namento jurídico, em especial por

força da vinculação aos princípios

gerais de direito, denotam uma aproxi-

mação com o âmbito da ética na apli-

cação do direito aos jurisdicionados

em geral.

De fato, tendo em vista que os

princípios tratam de previsões mais

genéricas, destinadas a nortear uma

filtragem valorativa na aplicação do

direito, é inegável que o crescimento

de sua presença nas decisões judiciais representa esta

aproximação, sendo até mesmo defendida por alguns

teóricos da filosofia do direito a existência de um funda-

mento ético, e não jusnaturalista, dos direitos humanos

fundamentais, a exemplo de Eusébio Fernandez.

Mas não é só. A aproximação da ética com a ciência

jurídica se revela, ainda, na interpretação e aplicação do

direito aos próprios membros e integrantes do Poder

Público, inclusive do Poder Judiciário, exigindo-lhes

padrões éticos de comportamento entre si, e com outras

instâncias de Poder, guiados não apenas pela estrita

legalidade - visto ser notória a possibilidade de que algu-

mas condutas legais revelarem-se desconformes com os

parâmetros éticos.

Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal decidiu

positivar, através da  Súmula Vinculante nº 13, preceito

que anteriormente tinha apenas caráter ético, porque

não tratado por qualquer regra jurídica específica, mas

decorrente apenas de interpretação valorativa e princi-

piológica dos preceitos aplicáveis à Administração

Pública.

Passou, assim, a ostentar caráter

indiscutivelmente jurídico a concep-

ção considerando que viola a

Constituição a nomeação de paren-

tes, até o terceiro grau, de membros

da Administração Pública para car-

gos em comissão ou função gratifi-

cada - inclusive mediante designa-

ções recíprocas.
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A
obra "Justiça - o que é fazer a coisa certa", de Mi-

chael J. Sandel, é uma compilação das aulas minis-

tradas pelo autor em um de seus cursos proferidos

na Universidade de Harvard. A isso se atribui o formato

didático aportado no livro, que trabalha com as lições -

densas em sua maioria - de diversos autores clássicos e

filósofos políticos, diante da experiência angariada ao

longo dos anos em seu mister acadêmico, tornando a

matéria tratada, que versa sobre teorias de justiça, aces-

sível, inclusive, aos que não estão com ela habituados.

Para o autor, "meditar sobre a justiça parece levar-

nos inevitavelmente a meditar sobre a melhor maneira

de viver" (SANDEL, 2016, p. 18). Com essa perspectiva,

Michael J. Sandel aborda os conteúdos, associando-os a

situações do cotidiano que nos levam a dissensões, o

que, para o autor, é essencial, pois "a reflexão moral e

política nasce da divergência" (SANDEL, 2016, p. 30).

Como exemplo da tratativa dos conflitos travados

na obra, temos a seguinte situação: após uma forte

tempestade, toda uma cidade fica devastada e, conse-

quentemente, o preço dos produtos fundamentais à

sobrevivência aumenta. Em cenários emergenciais,

como o descrito, o correto a se fazer é cobrar livremen-

te ou o governo necessita controlar a situação e insti-

tuir uma conduta mais virtuosa dos cidadãos? Em

outras palavras, as legislações e os juízes devem per-

manecer neutros, deixando que cada pessoa seja livre

para decidir, ou deve haver algum tipo de controle, ao

fundamento de preservação da dignidade? (SANDEL,

2016, p. 11-18).

Esses e outros dilemas morais são abordados cons-

tantemente no livro ora estudado, onde inúmeros ques-

tionamentos relacionados à justiça e às atribuições do

governo são apontados pelo autor. Focalizando em

diversos saberes de perspectivas distintas, o autor per-

corre os pensamentos de Aristóteles, Jeremy Bentham,

John Rawls, Robert Nozick, John Stuart Mill, Immanuel

Kant, dentre outros filósofos que buscaram uma respos-

ta para o delicado questionamento: "o que é justiça?".

O autor finaliza cada um dos dez capítulos apresen-

tando as ideias centrais de outro filósofo estudado, que

será trabalhado no capítulo subsequente, e que contra-

põe ou complementa a vertente que se estava a traba-

lhar, em verdadeiro exercício dialético. Desse modo, a

obra em foco não consiste em um apanhado de concei-

tos, mas sim em um percurso de reflexões morais e

políticas.

Nessa linha, talvez os leitores terminem o livro com

mais incertezas do que certezas. Os que pensam ter

resultados fáceis para os problemas morais podem até

acabar espantando parte da aflição que segue todas as

pessoas que se dedicam à matéria, porém isso não sig-

nifica que, de algum modo, a verdade estará mais perto

(CONSTANTINO, 2012).

Esta resenha possui o objetivo de realizar uma aná-

lise crítica e sistemática sobre o livro referenciado, sob

a ótica da visão central do autor estudado, com uma

abordagem reflexiva de seu conteúdo, consolidando

toda a sua fundamentação a partir das duas articula-

ções primordiais, quais sejam, a do autor da obra e a do

autor da resenha crítica.

O processo metodológico para a elaboração desta

resenha compreende-se na utilização do texto original,

resumindo a sua ideia central, com o seu posterior

desenvolvimento estrutural baseado na percepção sóli-

da do seu referencial teórico, onde foram analisados

seus diferentes aspectos fundamentais para a composi-

ção de todo o seu conteúdo.

Resenha
Resenha

Justiça - O que é 
fazer a coisa certa,
de Michael J. Sandel

Nigel Stewart Neves Patriota Malta
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1. A visão do autor sobre as três concepções

de justiça

Michael J. Sandel busca esclarecer o que é realizar as

coisas certas perante os enunciados que a vida demons-

tra atualmente, o que é certo fazer e defender, de que

modo realizar justiça. O autor introduz, assim, cada capí-

tulo, por determinados acontecimentos onde cada indi-

víduo deve raciocinar e tomar um posicionamento. Esses

acontecimentos consistem em: serviço militar, sistemas

de cotas, desigualdade de renda, aborto, casamentos

homossexuais, tortura de suspeitos

de praticar terrorismo, células-tron-

co embrionárias, estimativas dos

ricos e das altas riquezas, se des-

contos para idosos são justos, se

indivíduos em leitos de morte

podem se casar, entre outros.

Além das asserções serem con-

temporâneas, elas provocam posi-

cionamentos distintos, o que gera,

ou teria que gerar, discussões rela-

cionadas às justificativas de cada

posicionamento. Referindo-se à

caverna de Platão, o autor defende

que se a filosofia não possui relação

com as sombras nas paredes, ela  (a

filosofia) apenas irá fornecer uma

visão utópica e estéril (SANDEL,

2016, p. 39). Assim, a proposta do

autor é implementar o estudo das

questões morais com base na filoso-

fia política.

Quando as reflexões morais se

tornam políticas e quando é pergun-

tado quais legislações precisam

administrar a vida coletiva, é neces-

sário ter uma conexão com a angús-

tia da sociedade e com os questionamentos e as circuns-

tâncias que incomodam as mentes públicas (HAGUETTE,

2012).

Tais ancoragens das reflexões morais nos cenários e

nas complicações da vida cotidiana atual são, possivel-

mente, o motivo que leva os acadêmicos a procurarem

os cursos oferecidos pelo autor e é, sobretudo, a grande

atração da obra estudada, isto é, a contemplação sobre

os conflitos morais que a vida contemporânea apresen-

ta. Outro fator instigante é que Michael J. Sandel norteia

as reflexões sobre os filósofos antigos e contemporâ-

neos, dissertando sobre os casos analisados na obra.

Decerto, o maior aspecto do livro se revela como o

de compreender as discussões morais como um diálogo

entre o nosso ponto de vista em determinados aconteci-

mentos e os preceitos que sustentamos nessa reflexão.

No decorrer dos capítulos, o autor constata três prin-

cípios básicos que justificam os pontos de vista morais

na política: a utilitarista, a concepção liberal e a concep-

ção de justiça associada à virtude.

Primeiramente, o utilitarismo - trabalhado nos capí-

tulos 1 e 2 - afirma que justiça é o mesmo que potencia-

lizar o bem-estar ou a oportunidade (o máximo de satis-

fação para a maior quantidade de pes-

soas). Sandel (2016, p. 55), ao debru-

çar-se sobre a visão do principal

expoente dessa concepção, Jeremy

Bentham, expõe que:

o utilitarismo procura mostrar-se como

uma ciência de moralidade baseada na

quantificação, na agregação e no cômpu-

to geral da felicidade. Ele pesa as prefe-

rências sem as julgar. As preferências de

todos tem o mesmo peso. Essa proposta

de não julgamento é a origem de grande

parte de seu atrativo.

Com efeito, o pressuposto da moral

utilitarista consiste em pesar custos e

benefícios, esperando uma avaliação

mais ampla das consequências sociais

(SANDEL, 2016, p. 47).

A concepção liberal - trabalhada nos

capítulos 3 a 6 -, por sua vez, afirma

que justiça é o mesmo que respeitar as

liberdades de escolha. Em verdade, ao

introduzir o princípio central das ideias

de John Stuart Mill, Sandel aduz que as

pessoas são livres para fazerem o que

quiserem, desde que não façam mal aos outros (SAN-

DEL, 2016, p. 64).

A terceira, defensora de que a justiça englobaria a

cultivação do valor e a preocupação com os bens

comuns, é a concepção de justiça associada à virtude -

trabalhada nos capítulos 7 a 10 (HAGUETTE, 2012).

Esses três princípios e suas variáveis interiores estão

frequentemente discutidos no decorrer dos capítulos. O

autor expõe uma situação-problema na metodologia,

que é discutida através de cada teoria.

Na conclusão das problemáticas morais e, ainda,

“O autor constata 

três princípios 

básicos que 

justificam os 

pontos de vista 

morais na política: 

a utilitarista, a 

concepção liberal 

e a concepção 

de justiça 

associada 

à virtude”
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na contestação das teorias de acordo com a situação-

problema, o autor não é imparcial. Michael J. Sandel

debate e rejeita fundamentos e argumentos teóricos e

críticos dos muitos posicionamentos, conservando um

ponto de vista próprio. Desse modo, ele procede ao

maior objetivo da obra, que é chamar os leitores para

submeterem seus próprios conceitos sobre justiça à aná-

lise crítica.

2. O utilitarismo e o liberalismo

O utilitarismo, assim como as outras concepções de

justiça acima expostas, é dissertado no desenrolar da

obra. O conceito de que se deve favo-

recer à maior quantidade de indiví-

duos abre portas para inúmeras

situações que poucos iriam defender

de forma aberta. Contudo, algumas

situações provocam verdadeiros

questionamentos morais.

Como exemplo, podemos citar

uma situação hipotética de um bonde

desgovernado onde o condutor pode

salvar quatro indivíduos mudando a

direção, mas de modo que mate uma

pessoa inocente. Isso seria algo

justo? E caso não sejam quatro pes-

soas, mas quatro mil? E se alguém,

sendo externo (espectador), pudesse

jogar uma pessoa, também externa,

na direção do maquinário para salvar

outras centenas? E se essa pessoa

fosse um criminoso? Algo faria dife-

rença? Quais os critérios mais justos?

(SANDEL, 2016, p. 30-33).

Torna-se evidente que exis-

tem algumas doutrinas heterogêneas

que geram tais questionamentos

morais. É muito importante salvar

vidas, mas também é importante não

prejudicar pessoas alheias à situa-

ção. Nenhum argumento é simples nesses momentos,

essencialmente em análises abstratas. É óbvio que usar

situações extremas para considerar uma hipótese de

justiça não é o mais apropriado. No entanto, esses con-

ceitos servem exatamente para comprovar que não

existem teorias de justiça que sejam perfeitas, absolutas

ou ideais para todas as situações imagináveis (CONS-

TANTINO, 2012).

Há, na obra estudada, a hipótese da cidade da felici-

dade, que fulmina a concepção utilitarista. Nela, propõe-

se a existência de uma cidade, denominada Omelas,

onde não há reis ou escravos, onde impera a felicidade

e a celebração cívica. Ocorre que, para que essa situa-

ção se sustente, existe uma criança trancafiada, aban-

donada e em sofrimento extremo (SANDEL, 2016, p. 54-

55). Tem-se, pois, as seguintes premissas (2016, p. 55):

Todos sabem que ela está lá, todas as pessoas de Omelas [...]

Sabem que ela tem que estar lá [...] Todos acreditam que a pró-

pria felicidade, a beleza da cidade, a ternura de suas amizades,

a saúde de seus filhos [...] até mesmo a abundância de suas

colheitas e o clima agradável de seus céus dependem inteira-

mente do sofrimento abominável da criança [...] Se ela for reti-

rada daquele local horrível e levada para a luz do dia, se for

limpa, alimentada e confortada, toda a pros-

peridade, a beleza e o encanto de Omelas

definharão e serão destruídos. São essas as

condições.

Sandel questiona, portanto, se

tais condições seriam moralmente

aceitáveis. A partir desse contexto,

não há como subsistir, em termos

morais e legais, a ideia de que uma

pessoa passe por sofrimentos horripi-

lantes, para que uma quantidade

indeterminável de pessoas possa

viver a felicidade plena, por contra-

riar frontalmente a concepção con-

temporânea de direitos naturais, indi-

viduais e humanos fundamentais.

Outro exemplo trazido na obra diz

respeito às Forças Armadas. A segu-

rança contra possíveis adversários

externos é, e sempre será, indispen-

sável em qualquer corpo social.

Existem, essencialmente, três formas

para manter as Forças Armadas: alis-

tamento obrigatório, convocações

com probabilidade de empregar subs-

titutos e alistamento voluntário. Qual

destes seria o modo mais justo ou efi-

caz? (SANDEL, 2016, p. 104-106).

Pelo ponto de vista utilitarista, o alistamento voluntário

apresenta-se como o melhor modo, uma vez que as pes-

soas irão servir de acordo com sua felicidade e vontade. Os

libertários acreditam que este é o único modo justo.

Todavia, algumas pessoas podem contestar que escolher

entre servir, ou não, não é algo tão voluntário conforme as

circunstâncias existentes (CONSTANTINO, 2012).

Michael J. Sandel diz que em locais onde existe difi-

culdade econômica, o ato de se alistar pode puramente

“Michael J. Sandel

apresenta uma 

proposta 

comunitarista 

ao dizer que não 

é possível 

conseguir um corpo

social justo apenas

potencializando a 

utilidade ou 

promovendo as 

liberdades 

de escolha 

irrestritamente”.
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representar a ausência de opções. Seria, de acordo com

o autor, uma situação de coibição implícita. Tal fato pode

proporcionar situações injustas, onde quem tem poder

para decidir entre estar ou não em guerras encontra-se

completamente distante dos que mais irão se sacrificar

por ela. Para comprovar isso, Sandel expõe que somen-

te 2% dos integrantes do congresso americano possuem

filhos no serviço militar (SANDEL, 2016, p. 106-109).

O autor ainda compara o júri popular com o serviço

militar. O conceito que surge com isso é de que todas as

pessoas são obrigadas a desempenhar esta função cívi-

ca para conservar o relacionamento entre os cidadãos e

os tribunais. Por esta perspectiva, alterar o serviço mili-

tar para que se dê de forma voluntária, de acordo com

Sandel, deteriora as ideologias cívicas que deveriam

estar governando. Se o serviço militar consiste em um

trabalho como quaisquer outros, onde a legislação de

demanda e oferta prevalece, não existem argumenta-

ções contrárias ao emprego de mercenários estrangei-

ros. A relação entre serviço militar e cidadania acaba

completamente (SANDEL, 2016, p. 109-116).

Mas qual é a posição de Sandel? O autor pretere o

comportamento utilitário por distinguir que ele possui

duas irregularidades: trata os direitos e a justiça não

como princípio, mas sim como questão de cálculo. Em

seguida, ao procurar visualizar os bens humanos apenas

em um único padrão de valor, ele os aplana e não leva

em consideração as dessemelhanças qualitativas que

existem entre eles (HAGUETTE, 2012).

Sandel também não se mostra adepto da segunda hi-

pótese. Ele afirma que as hipóteses fundamentadas na li-

berdade solucionam apenas o primeiro problema. Esses

tratam os direitos de forma séria, e enfatiza que a justiça

vai além do que meros cálculos. Os valores morais das me-

tas perseguidas e o significado, o sentido, o caráter e a

qualidade da vida são situados fora da alçada da justiça.

3. Algumas propostas comunitaristas de Sandel

Como já exposto, o livro em foco trabalha com três

abordagens a respeito da justiça. A primeira delas busca

maximizar a utilidade ou o bem-estar do maior número

possível de pessoas (utilitarismo).

A segunda se subdivide entre as visões liberais e igua-

litárias liberais. Para a primeira, cada pessoa é dona de seu

corpo e pode desfrutar do que elabora. Por sua vez, os igua-

litários liberais dizem que a perspectiva liberal é injusta,

visto que possibilita que as divisões de bens sejam indevi-

damente influenciadas por condições arbitrárias do concei-

to moral, de modo a ocorrer uma organização definida pela

decorrência de uma loteria natural (sorte).

Portanto, a visão igualitária liberal defende a liberda-

de "quanto às escolhas hipotéticas que as pessoas deve-

riam fazer na posição original de equanimidade" (SAN-

DEL, 2016, p. 321).

Nessa esteira, para se chegar a terceira abordagem,

Michael J. Sandel pondera diversas situações concretas e

hipotéticas. Confronta as ideias libertárias, onde o pró-

prio autor diz, ao se debruçar sobre os conceitos morais

de Immanuel Kant, que o filósofo não se fundamenta na

ideia de que somos donos de nós mesmos, mas sim sob

o prisma da racionalidade, dignidade e respeito (SANDEL,

2016, p. 135-172).

Perpassa algumas visões teóricas que visam refletir

sobre os esforços e os méritos, como a do filósofo John

Rawls, que indica inúmeras condições aleatórias na defi-

nição dos resultados (SANDEL, 2016, p. 177-205).

Para além, o autor argumenta com questões semelhan-

tes ao tratar da visão de Aristóteles, ao tempo em que pro-

põe análises a partir da questão da equidade - com Rawls,

objetivando abordar situações onde o questionamento cen-

tral é: quem merece o quê? (SANDEL, 2016, p. 231-256).

Com isso, Michael J. Sandel apresenta uma proposta

comunitarista ao dizer que não é possível conseguir um

corpo social justo apenas potencializando a utilidade ou

promovendo as liberdades de escolha irrestritamente.

Isso se dá com a necessidade de raciocinar em conjunto

sobre o sentido de vida e de instituir culturas públicas

que aceitem os dissentimentos que ocorrem em face da

própria natureza humana (SANDEL, 2016, p. 321-323).

Sandel enuncia, então, que apenas posturas políticas

que considerem os bens comuns e as virtudes podem ser

críticas e, adequadamente, resolver as perplexidades

morais contemporâneas. Ele instrui a moral política na

procura de um bom corpo social e não se limita somente

à procura de acúmulo de bem material, liberdades indivi-

duais e felicidade (SANDEL, 2016, p. 323-325).

Portanto, o autor interpela como as políticas de bens

comuns poderiam ser, e debate a favor de um corpo

social de serviço, sacrifício e cidadania. Uma política de

bens comuns deve achar formas de se distanciar dos

conceitos de boa vida estritamente individualistas e pre-

servar a virtude (SANDEL, 2016, p. 325-326).

Uma política de bens comuns observa as barreiras

morais dos mercados e o objeto da solidariedade, igual-

dade e virtude patriótica precisa ser de grande preocupa-

ção política (SANDEL, 2016, p. 327-329).

Em suma, Michael J. Sandel propugna por uma forma

de política do bem comum, onde fazer a coisa certa, isto

é, de forma justa, não seja apenas concretizar a correta

distribuição de coisas, mas também a correta avaliação

das coisas (SANDEL, 2016, p. 323).
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4. Considerações finais

O livro "Justiça - o que é fazer a coisa certa" propor-

ciona ao leitor a sensação de estar dentro de uma sala

de aula. Talvez tenha sido esta a intenção do autor, que

trouxe para as páginas a experiência do curso, que tem

a mesma nomenclatura, lecionado na Universidade de

Harvard há quase três décadas.

O autor, Michael J. Sandel, deixa de lado as questões

legais para analisar cientificamente o que seria moral-

mente admissível. Em verdade, são reflexões afetas aos

próprios fundamentos do Direito, isto é, o substrato filo-

sófico das normas e dogmática jurídicas.

O conteúdo textual analisado foi formatado na utili-

zação de uma linguagem simples e objetiva, porém sem

deixar de seguir os parâmetros fundamentais de padro-

nização de um texto científico, processando todos os

aspectos necessários para a sua compreensão e enten-

dimento aprofundado.

A concepção comunitarista teleológica do autor, com

vistas a formar uma nova política justa, conciliando o

hábito da solidariedade e o senso de comunidade, se

mostra, de certa maneira, altruísta, no que diz respeito

à fraternidade social, imperativo no que visa impor

àqueles que não detêm tal sentimento de comunidade,

uma obrigação para com os outros.

Sandel incentiva um pensamento onde é válida uma

justiça comunitária desde que os direitos individuais

sejam respeitados e, com isso, sejam garantidas a

ascensão e a prosperidade social, o respeito mútuo e a

busca por uma virtude cívica, no afã de enaltecer e

fomentar o bem comum.

A obra em sua perspicácia possui um elemento bem

específico no que tange a justiça, a fim de possibilitar a

construção de normas em que a sociedade esteja disposta

a trabalhar em sua conceituação, trazendo ao leitor uma

postura lógica e racional, pautada em diversos filósofos,

conforme a estrutura consolidada no conteúdo apresentado.

A partir dessa obra, ficamos diante das reflexões

mais profundas que culminaram na formatação dos

direitos naturais, individuais e humanos fundamentais

que, na atualidade, já estão, em grande parte, regula-

mentados. Todavia, a discussão filosófica não se encer-

ra, de modo que a obra representa um apanhado dos

posicionamentos favoráveis e contrários ao que se

entende por Direito, em busca da reflexão intelectual

sobre qual o verdadeiro significado da Justiça.
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