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RESUMO
A pesquisa tem por objeto investigar a semântica da expressão “acesso à justiça” de forma a
identificar seu mais amplo alcance na sociedade pós-moderna. Em tempos de reformulação de
um novo Código de Processo Civil, a construção de uma teoria geral do processo não prescinde
do olhar sobre o que se entende por acesso à justiça hoje. Dentre todos os princípios processuais
constitucionais que formam a base do sistema jurídico, o acesso à justiça é síntese-fim de todo
este. Não obstante, observa-se que o sentido do princípio foi, de certo modo, apropriado por um
cenário judiciário, por um ethos social. Construções semânticas são apropriadas pelo tempo e
espaço. Hoje, a expressão está muito ligada a um cuidado estatístico de atendimento judicial.
Porém, num contexto de um constitucionalismo contemporâneo, a grande linha de pesquisa
“acesso à justiça” vislumbrada em seu núcleo semiótico é percebida a partir do dado de que
justiça não se liga necessariamente a judiciário. E, as teorias sobre a justiça ajudam a determinar
um parâmetro indicativo dessa linha de pesquisa, sendo possível até mesmo pensar no fenômeno
da desjudicialização como uma ferramenta de acesso à justiça. Do ponto de vista da justiçamoral ou do ponto de vista da justiça-pacificação, busca-se identificar o núcleo do que seja
acesso à justiça hoje. A desjudicialização é, portanto, marcada pelo movimento de reformulação
da função judiciária, minimizando seu papel em vista do pluralismo de instâncias. Concentra-se
o movimento na transferência de procedimentos antes judicantes para a alternância de meios. Ao
Judiciário passa a restar a condição de mais uma alternativa de processamento, a critério dos
interessados, ou mesmo, quando excluído da sua função, resta a de controle da legalidade dos
procedimentos outros. O enfoque aqui proposto passa pelo protagonismo do Judiciário e a
garantia do seu monopólio de dizer o direito, e ainda como isso afeta outra garantia, a do acesso
à justiça. Observa-se que a idéia de acesso à Justiça é ligada ao Estado, e não exclusivamente ao
Judiciário, ainda que este seja o órgão orientado finalisticamente a sua promoção. A
inafastabilidade do controle jurisdicional decorre do princípio constitucional de acesso à Justiça,
não excluindo, porém, outras fontes de garantia do justo. Inclusive essa é função do Estado. Vêse que acesso à justiça hoje, no Estado Contemporâneo de Direito, se consolida pela concepção
também fluida de justiça e de pacificação social. Em todos os meios alternativos e/ou
coexistenciais tem-se a possibilidade de acesso à justiça e do justo. Em todas as situações,
permanece e se fortalece o Poder Judiciário e seu núcleo fundamental de reserva da jurisdição
para a proteção do sistema jurídico, da segurança jurídica, da justiça valorada na norma e no
processo.
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA –TEORIAS DA JUSTIÇA – TEORIA GERAL
DO PROCESSO - ATIVISMO – DESJUDICIALIZAÇÃO

“Posto que primeiramente são as pessoas
(com todas as suas peculiaridades culturais,
econômicas, sociais), as instituições, os
processos, pessoas, instituições e processos
através dos quais o direito vive, se forma,
desenvolve e se impõe”.
Mauro Cappelletti
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INTRODUÇÃO
Num cenário de amplas reformas processuais, inclusive de reformulação da própria
codificação processual, torna-se imperioso voltar o olhar para as bases construídas de um Estado
de Direito pós-moderno, calcado na segurança jurídica e na proteção aos direitos fundamentais
do homem, o que implica em tornar a discutir e legitimar a própria teoria geral do processo.
O processo merece ser visto a partir de uma teoria geral realista, que é pensada a partir da
experiência, da experimentação, sem desconsiderar seus fins e bases fundamentais. Parte-se do
entendimento do processo como uma relação jurídica dinâmica estabelecida para a realização do
acesso à justiça.
A emancipação da sociedade e das pessoas em termos de consciência jurídica e de
participação proativa na definição de condições de direito propicia a formatação de um modelo
vivo de processo, não estigmatizado em códigos e em instituições estatais, o que consagra a
visão realista teoria geral do processo e reconstrói o papel da jurisdição estatal.
A linha argumentativa da presente pesquisa pretende examinar as modernas concepções
sobre o tema “Acesso à Justiça”, com o objetivo de encartar os movimentos de desjudicialização
no seu contexto atual. Afinal, se um determinado instituto deixa de ser apreciado pelo Poder
Judiciário como um imperativo da jurisdição, pode-se dizer que isso é uma consagração ou uma
ofensa do acesso à Justiça?
Observa-se que, tradicionalmente, a expressão “Acesso à Justiça” permanece ligada à
ideia de acesso ao Poder Judiciário, na resolução de conflitos. No entanto, hoje, não somente os
meios alternativos de solução de controvérsias – mediação, conciliação, arbitragem – bem como
a desjudicialização de alguns procedimentos – inventário, divórcio, execução fiscal –
representam fatos marcantes do contemporâneo Processo Civil (aqui designado como aquele que
não é Penal), revelado pela desburocratização e minimização do Judiciário em relação à
pacificação social. Destaca-se, ainda, a processualidade na Administração Pública, como fator de
desafogamento judicial por um devido Processo Administrativo, com o fortalecimento do
contraditório e da ampla defesa do administrado.
Neste cenário, contraditoriamente, a cultura do ativismo também revela um
agigantamento do Judiciário no que tange à definição de valores. Constata-se um centralismo do
Poder Judiciário na efetivação dos princípios fundamentais, com o monopólio da última palavra
em questões relativas à judicialização da política e dos direitos sociais, ao processamento dos

crimes que sensibilizam a sociedade e à disputa entre os gigantes Poderes do Estado que, enfim,
enchem os olhos da pós-modernidade nacional. Centralismo este que esgota em discussões
herméticas a moral jurídica, ensejando duras críticas sobre a ausência de legitimidade
democrática das decisões, reforçando, por outro lado, a busca de uma legitimidade racional, na
motivação das decisões e na melhor técnica jurídica.
Em termos de primeira instância e de processamento dos instrumentos técnico-judiciais,
nota-se um aumento de demanda gradual sem o acompanhamento de um aparato judiciário e
legal que dê vazão a esse inchaço nas fileiras da Justiça. A preocupação com a técnica é atual e
decisiva na observação da crise do acesso à Justiça hoje.
A valorização da forma é uma tendência contemporânea, considerando o processo como
instrumento que

visa atender a finalidades sociais. O desenvolvimento de fórmulas

extrajudiciais de solução de controvérsias que se intensificam diuturnamente, não traz consigo o
condão de eliminar a procura pelo órgão judicial. Ao contrário, a explosão de litigiosidade
aumenta com o passar dos tempos e com o amadurecimento da cidadania na sociedade. O
conhecimento dos direitos, as reformas processuais, os casos polêmicos sendo acompanhados

pela mídia, as políticas de informatização e de transparência, são todos pontos de discussão que
se intensificam na pauta de debate sobre o acesso à Justiça.
Cuida-se de uma discussão que envolve não somente a abertura do Poder Judiciário às
demandas sociais, numericamente falando, mas também, o modus operandi desse Judiciário, em
se tratando de sua organização ou da técnica processual. De outra ponta, sob novas concepções,
examina-se o acesso à Justiça pela ótica de meios coexistenciais de soluções de controvérsias,
seja pelas já consagradas técnicas de mediação e arbitragem, seja pelos procedimentos
desjudicializados, com a oportunização de outros focos de tratamento das lides e de construção
dos valores concretos. Ao que parece, tudo faz parte de um único cenário.
Para não perder de vista a efetividade dos princípios constitucionais processuais que
promovem o devido processo legal e o acesso à Justiça, busca-se o entendimento, seja sob o
ponto de vista da justiça-moral ou sob o ponto de vista da justiça-pacificação, sobre o núcle
central do que seja acesso à Justiça nos dias atuais. Portanto, faz-se necessário compreender,
numa primeira linha de argumentação, as concepções relacionadas ao termo “Acesso à Justiça”,
seu delineamento histórico e os sentidos experimentados, para então examinar o monopólio
jurisdicional e o ativismo atual, a ideia de justiça e a desjudicialização. O ponto de partida é a
identificação da concepção de acesso à Justiça. E o objetivo é verificar se os movimentos de
desjudicialização atendem ao princípio referido.
Escolheu-se uma metodologia teórico-analítica de pesquisa, pautada na revisão
bibliográfica daqueles que teorizam o acesso à Justiça e reflexionam acerca das variadas
concepções de justiça e de moral, buscando-se analisar o papel do Poder Judiciário num
neoconstitucionalismo contemporâneo, bem como a legitimidade de centros coexistenciais e/ou
excludentes de solução de controvérsias.
Dessa forma, no Capítulo 1 será trabalhada, inicialmente, a identificação do núcleo
essencial valorativo do princípio do acesso à Justiça, de forma a concebê-lo num contexto
sociocultural. Será investigado se o seu sentido está mesmo adstrito ao campo judicial. Mauro
Cappelletti será a referência central no que tange ao estudo da sua evolução histórica, através do
exame das ondas renovatórias do Processo Civil. Em especial, será também analisado o sentido
que é extraído da atual e comentada quarta onda do acesso à Justiça, onde o exame da técnica e
da diversidade de meios se concentra.

O Capítulo 2 tem por objeto a descrição de variados marcos teóricos jusfilosóficos que
buscaram analisar o sentido da justiça como valor social. Desde os filósofos clássicos da
Antiguidade, como Aristóteles e Platão, passando pela era moderna, com Thomas Hobbes, John
Locke, David Hume, Jacques Rousseau e Immanuel Kant, os quais se pautam na busca da
legitimação

da

soberania

estatal,

direitos

e

moral.

Concentram-se

também

na

contemporaneidade, os filósofos que teorizam a justiça como equidade. Serão examinadas as
perspectivas utilitarista, liberal, libertária, marxista e comunitarista da justiça, apenas em suas
linhas mestras, sem exaurir o tratamento dado por filósofos políticos contemporâneos. Uma
atenção especial será dada a Hans Kelsen que, com o rigor metodológico que lhe é peculiar,
trabalha a ideia de justiça como uma qualidade ou atributo que pode ser afirmada por diferentes
objetos, mas que é impossível de ser identificada numa regra universal sobre o seu sentido e
tratamento. Também, daremos atenção à observação sociológica de Niklas Luhmann, que vê no
Direito um sistema autopoiético que se destaca da moral a partir de um processo de diferenciação
funcional, mas que se relaciona com a justiça a partir dos programas suscitados no sistema. Em
suma, o Capítulo se propõe examinar essa variação de concepções históricas e locais acerca da
justiça como valor, critério de avaliação e decisão. Além disso, busca-se ligar ao contexto atual
de multiculturalismo e pluralismo jurídico, a noção de justiça e sua relação com o Direito.
Já o Capítulo 3 terá como objeto de análise o Poder Judiciário. Pretende-se conhecer um
pouco da história e evolução da instituição no tratamento das demandas propostas, a lógica da
separação de poderes e sua funcionalidade, o centralismo judicial em tempos de
neoconstitucionalismo, bem como a atuação presente de judicializar questões sociais e políticas.
Cuida-se das implicações dessa reorganização na efetividade de sua função primeira, qual seja,
promover a pacificação. Mais ainda, preocupa-se com a reafirmação do papel institucional do
Poder Judiciário e suas novas funções para adequar-se ao constitucionalismo contemporâneo,
independentemente de que sejam identificados novos focos de promoção do Direito por vias,
inclusive, de desjudicialização de processos.
Finalmente, o Capítulo 4 dedica-se aos movimentos de desjudicialização. Buscar-se-á
uma análise à luz do princípio da reserva de jurisdição, de modo a investigar a legitimidade da
exclusão do Judiciário do processamento de alguns interesses jurídicos - se a desjudicialização
pode significar numa coexistência de meios ou se importa em restrição na atuação judicial e,
neste caso, corresponder a uma afronta aos postulados de um processo justo. Concentrar-se-á os

estudos nos movimentos de transferência de procedimentos antes judicantes para a alternância de
meios, analisando o papel remanescente do Poder Judiciário. Assim, será levantada a evolução
dos movimentos de desjudicialização no Direito pátrio e alguma experiência de Direito
Comparado. Observar-se-á a legitimidade de se desjudicializar uma inteira fase do processo,
como por exemplo, com a execução. Também serão objeto de exame as técnicas extrajudiciais de
tutela coletiva já enraizadas em nossa cultura jurídica. E, obviamente, passar-se-á pelos
mecanismos tradicionais coexistenciais de solução de controvérsias, como a arbitragem e a
mediação. Em resumo, avalia-se a ampliação da processualidade nas variadas instâncias de
tratamento de interesses e direitos materiais.
À guisa de conclusão, pretende-se identificar a devida legitimidade nos movimentos de
desjudicialização a partir da expansão da processualidade e do respeito ao devido processo, como
uma onda renovatória do Processo Civil a indicar consagração do próprio princípio do acesso à
Justiça. O que objetiva-se é a defesa do justo processo na sociedade contemporânea,
evidenciando-se a Teoria Geral do Processo em suas bases neoconstitucionalistas.

CAPÍTULO 1
ACESSO À JUSTIÇA: CONCEPÇÕES
1.1. Ondas do acesso à Justiça e hoje
Um trabalho clássico e referencial sobre o acesso à Justiça foi o realizado por Mauro
Cappelletti e Bryant Garth, no conhecido e revolucionário projeto de pesquisa intitulado “Projeto
Florença de Acesso à Justiça”. Nesse projeto foram discriminadas experiências envolvendo
inúmeros países, as quais serviram de base para os movimentos reformistas processuais.
Esses autores, também, já de antemão, estabeleceram que a expressão “Acesso à Justiça”
é de difícil definição, podendo ser usada, num primeiro sentido, para designar o sistema estatal
de resolução de controvérsias igualmente acessível a todos ou, num segundo entendimento, que
produza resultados justos. A primeira ideia está muito mais ligada ao Judiciário, enquanto que,
na segunda visão, Acesso à Justiça já passa a ser examinado em relação aos resultados, à
efetividade, independentemente do locus operandi.
Neste contexto, o princípio do Acesso à Justiça é elevado à categoria de um direito
fundamental, haja vista se prestar a realizar o direito material, assegurado na ordem
constitucional e infraconstitucional, e a relação entre a técnica e a efetividade, os meios e os fins,
assume a condição de grande vetor para as pesquisas relacionadas ao tema.
No trabalho citado, foram examinados os principais obstáculos a serem superados para
que se mostre mais efetivo o acesso à Justiça, sendo identificados: a) o obstáculo econômico
(pobreza); b) o obstáculo organizador (relacionado à tutela coletiva); e c) o obstáculo
propriamente processual, através do qual certos tipos tradicionais de procedimentos são
inadequados aos seus deveres de tutela.
Nestes termos, o primeiro movimento foi pela defesa da assistência judiciária. O
obstáculo identificado estaria relacionado à pobreza, à condição hipossuficiente, o que
inviabiliza recursos materiais e impede a informação e a representação adequada, desembocando
em um não acesso à Justiça.
A segunda bandeira foi relacionada à defesa dos interesses de grupos, coletivos ou
difusos, um marco da organização da sociedade contemporânea. Trata-se de interesses
diferenciados que requerem um processamento especial, o que não é real na contemporaneidade
por terem sido identificadas falhas no sistema processual neste aspecto.

Por fim, o terceiro obstáculo seria decorrente da insuficiência do Processo Judicial para a
solução de determinados litígios, surgindo então os mecanismos alternativos e coexistenciais de
solução de controvérsias. Assim, a busca é pela articulação do Processo Civil com o tipo de
litígio, utilizando-se da técnica, atores e instituições judiciais e até mesmo extrajudiciais.
Ressalta-se, em especial neste último obstáculo, a sugestão dos meios extrajudiciais. A
referência a mecanismos extrajudiciais e até coexistenciais, com o aprofundamento dos seus
contornos e seus limites, bem como da própria técnica adotada em procedimentos judiciais, com
vistas à sua efetividade, representa o aspecto fundamental dessa terceira onda de acesso à Justiça.
Os movimentos destinados a superar esses obstáculos apresentados, relacionados ao
acesso à Justiça, foram denominados “ondas renovatórias” do Direito Processual. E a cada novo
olhar que o Processo Civil assume em relação à questão do acesso à Justiça, somam-se novas
pautas de discussão, sem desconsiderar aqueloutras já identificadas. Da mesma forma que em
Direito Constitucional estuda-se as gerações de direitos e suas variadas formas de pensar na
jusfundamentalidade dos princípios, analogamente, a evolução do direito de acesso à Justiça
também passa a açambarcar novas dimensões, sem desconsiderar aquelas já conquistadas pela
promoção do Judiciário.
É importante destacar José Roberto dos Santos Bedaque que, neste aspecto, até propõe
uma ampliação das ondas renovatórias do Direito Processual, que inclui, especificamente, a
questão da técnica, diretamente relacionada ao instrumento – processo. A preocupação com o
obstáculo técnica seria um movimento específico, ao lado dos demais, merecendo maior atenção
para as reformas de simplificação do processo, preservando a forma e a segurança.
Do mesmo modo, também observa Mauro Cappelletti:
O processo, no entanto, não deveria ser colocado no vácuo. Os juristas
precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções
sociais; que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser
considerada; e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o
encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito
importante sobre a forma como opera a lei substantiva.

É nesse sentido que o autor italiano, em texto posterior, diz que os movimentos
renovatórios do acesso à Justiça estão associados a ideais políticos diversos, presentes nos

contextos reformadores. De certa forma, as propostas reformistas voltaram-se para melhorias
técnicas, desconsiderando a própria organização da administração da Justiça. Mas, com o
fortalecimento da filosofia de Estado, calcada no ideal de bem-estar social, insurgiu uma nova
onda renovatória: o quarto movimento de acesso à Justiça. Neste, o grande desafio é a
adequação de uma política reformista do Processo Civil ao direito no Welfare State. O paradigma
surge com a preocupação relativa às prestações do Estado aos interesses da sociedade. Um novo
universo de normas e de princípios surge e, com isso, regramentos em excesso e burocracia.
Nesse sistema, para que a Justiça seja verdadeiramente acessível a todos, é preciso uma
ação positiva e permanente do próprio Estado. O processo tem o olhar voltado para a efetividade
dos novos direitos, sendo alargado o campo de atuação do Poder Judiciário apenas para os
problemas e perspectivas de todo Estado-Providência.
Mantém-se, obviamente, a preocupação com o acesso real da população ao Poder
Judiciário. Na verdade, nem são coisas tão distintas assim; o acesso é maximizado com a melhor
técnica e o resultado justo só é alcançado se toda a demanda, numericamente falando, for
acolhida. Tanto no aspecto numérico quanto no qualitativo, o acesso à Justiça merece ser
estudado unitário e globalmente.
A revisitação ao tema Acesso à Justiça hoje, permite considerá-lo como um direito
fundamental, compreendido à luz da efetividade das técnicas processuais e das instituições. Mais
especificamente como um direito social, porque é garantia e realização da justiça vista como
igualdade, dignidade humana e moral jurídica. Se, por um lado, a ciência processual é distinta e
autônoma do direito material, por outro lado, o sentido do processo é a realização, a mais
fidedigna possível, deste direito material. E, neste campo, o pensamento sobre a forma e
formalismo começa a se fazer presente nas reformas processuais e nas discussões sobre acesso à
Justiça. O Direito Processual tem a preocupação em realizar o direito material – e isso hoje
representa acesso à Justiça.
Cappelletti aborda o Acesso à Justiça sob um aspecto sociológico, no que se refere à
efetividade dos resultados. Para ele, ao invés de uma visão unidimensional, restrita à norma, o
direito deve ser considerado sob uma visão tridimensional, a saber: primeiro, pela premissa ou
instância social que um dado setor do Direito entende resolver; segundo, pela resposta dada não
somente ao plano normativo, mas também ao institucional e processual; por fim, pelos

resultados no plano social (econômico, político, etc.). O processo, entendido como instrumento,
deve ser observado por este aspecto - como proposta de solução efetiva de dadas controvérsias.
A concepção tridimensional permite examinar os obstáculos reais ao acesso efetivo à
Justiça, como o tratamento das custas judiciais, em especial quando diante de causas de pequena
monta; a possibilidade judicial das partes, abordando aqui desde recursos financeiros escassos
até a aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa; a questão dos
interesses difusos e a necessária medida para atacar problemas decorrentes deste nicho; e a
instrumentalidade das formas.
O exame da efetividade do processo realmente passa pela aproximação cada vez maior
entre Direito Substantivo e Direito Processual e, para tanto, observam-se, até mesmo,
modificações no próprio Direito Substantivo “destinadas a evitar litígios ou facilitar sua solução
e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos litígios”. Outra tendência é a
inserção de instrumentos e procedimentos especiais mais acessíveis para determinados tipos de
causas de peculiar relevância social (os autores acima indicados chamam esse movimento de
desvio especializado). Ao variar da demanda, formam-se processos coexistenciais aos judiciais,
como mecanismos de viabilização da Justiça particular.
Essas vias alternativas são objeto de preocupação com a inafastabilidade do controle
jurisdicional:
Devemos, no entanto, ser cautelosos para que o objetivo de evitar o
congestionamento não afaste causas que, de fato, devam ser julgadas pelos
tribunais, tais como muitos casos que envolvem direitos constitucionais ou a
proteção de interesses difusos ou de classe.

O presente contexto parece ser o da identificação dos limites da Ação Judicial,
relacionados à atuação de outros centros oriundos da diversidade presente em um pluralismo
jurídico próprio da nova ordem democrática. A consideração pelo que seja efetivamente a
garantia de um acesso à Justiça precisa ser identificada em contornos gnoseológicos (a visão de
uma forma consciente pelo sujeito) a fim de se reconhecerem seus efeitos epistemiológicos
(pelas pesquisas científicas e todos os princípios e leis que as informam).
Como visto, a questão do acesso à Justiça, ora é tratada pela ótica da acessibilidade ao
órgão judicial ora a aplicação é vista pelo seu resultado, sua justiça. Ao que se observa, porém, a

terceira onda do acesso à Justiça somaria ambas as perspectivas, incluindo a temática da técnica,
buscando concentrar o exame também na ideia de pluralismo de normas, procedimentos,
instituições e pessoas teleologicamente desenvolvidos para as justiças-valores da sociedade
diversificada.
A evolução da abordagem desta temática reflete a evolução do próprio Estado, que sai de
uma preocupação apenas estrutural de atendimento às demandas, passando pelo acolhimento das
questões sociais e a coletividade, chegando à revisitação de sua finalidade e dos instrumentos
dispostos ao atendimento dos resultados propostos, dialogando agora com a sociedade sobre os
meios de resolução de conflitos. Os movimentos ou ondas do acesso à Justiça refletem o próprio
paradigma político que evolui do aspecto puramente liberal, passando pela ótica social, e
atingindo o pluralismo político e social. Com tamanhas modificações, surge uma necessidade
premente de se encontrar um núcleo fundamental para a expressão “Acesso à Justiça”, de forma
a ser mais bem assegurado nas tratativas estatais.
O contexto pós-social promove novas reduções do Estado na esfera social, donde se
projetam atores e instituições não-estatais a conduzirem temas públicos, num pluralismo jurídico
em prol do exercício dos direitos fundamentais. A reformulação do Judiciário não somente é
pensada como também se buscam meios coexistenciais de solução de litígios e promoção do
justo. Neste cenário, que é o presente, o núcleo material do acesso à Justiça é condição sine qua
non para a legitimação do agir estatal e da descentralização jusfundamental.

1.2 O núcleo essencial do princípio do acesso à Justiça
Acesso à Justiça é entendido na contemporaneidade como um princípio e, sendo assim,
trata-se de
uma norma imediatamente finalística, primariamente prospectiva e com
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido
e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.

Como base prospectiva de um sistema jurídico que demanda ações para a concretização
de um estado de coisas, o princípio do Acesso à Justiça merece ser investigado em seu núcleo
material.
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, reconhecendo que o sentido da expressão “Acesso à
Justiça” é bastante relativo a um contexto sócio-cultural, na sua obra Acesso à Justiça: juizados
especiais cíveis e ação civil pública, busca identificar um sentido principiológico ao tema,
apresentando quatro sub-princípios derivados, de modo a precisar um núcleo essencial
valorativo.
São eles: i) acessibilidade, relacionada à capacidade de estar em juízo sem qualquer
obstáculo – pressupõe direito à informação, a uma legitimação adequada, bem como à
possibilidade dos custos processuais; ii) operosidade, relacionada à atuação ética e técnica das
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade judicial, ou até mesmo, extrajudicial;
iii) utilidade, empregada no sentido de efetividade da prestação jurisdicional – reexamina-se,
aqui, temas como coisa julgada, nulidades processuais, utilidade na execução, enfim, a própria
temática da instrumentalidade do processo e a extensão da jurisdição sob o ponto de vista
subjetivo e objetivo; e, por fim, iv) proporcionalidade, com o imperativo de se empregar seus
sub-princípios com a maior precisão possível, de forma a harmonizar a atividade jurisdicional à
norma constitucional.
A sistematização desses princípios, derivados do núcleo Acesso à Justiça, nos permite
aferir que a sua ideia central está mesmo condizente com o terceiro movimento ou onda de
acesso à Justiça, preconizada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, posto que são somadas
características chaves que absorvem toda sua extensão, não podendo os estudos sobre o tema
desconsiderar qualquer desses seus aspectos. Também, as correntes filosóficas que preconizam o
acesso como efetividade da ordem jurídica e as que se detêm no tratamento da demanda, são
ambas albergadas com a sistematização destes sub-princípios.
Considerando a ordem neoconstitucional pelo tratamento das questões decorrentes de um
movimento atual de desjudicialização de processos e instituições, com o fortalecimento de
alternativas extrajudiciais de solução de controvérsias (não considerando apenas as
tradicionalmente já conhecidas – mediação e arbitragem), como também pelo fortalecimento de
procedimentos cartorários extrajudiciais e da processualidade administrativa nas esferas públicas
de poder, evidencia-se que o Estado Contemporâneo é policêntrico e o acesso à Justiça apresenta

certa polissemia, na medida em que se presta a funções variadas para o devido processo legal.
Em qualquer aspecto, o acesso à Justiça, para que seja afirmada a sua realização, merece ser
analisado

pelos

seus

desdobramentos

-

acessibilidade,

operosidade,

utilidade

e

proporcionalidade.
Em tema de acessibilidade, tem-se aqui a síntese da opinião de muitos doutrinadores
sobre o conceito de Acesso à Justiça. Por este aspecto, a sugestão de mecanismos alternativos de
solução de controvérsias, num primeiro exame, soa incompatível com o princípio do Acesso à
Justiça. Factualmente, o redirecionamento de lides a situações extrajudiciais retira do Judiciário a
apreciação de temas, o que pode significar uma restrição do acesso ao órgão judicial. A
concepção do princípio deve passar pelo alargamento de meios presentes numa sociedade plural,
para facilitar a produção de resultados mais próximos das variadas realidades sócio-culturaleconômicas presentes no país. Estado, público não-estatal, sociedade civil, empresas, indivíduos,
todos imbuídos na realização do justo, no agir comunicativo. E o Poder Judiciário se mantém
presente neste cenário, vigilante, como pelo resgate do emblema de guarda noturno, próprio de
um regime de laissez-faire liberal, porém voltado à guarda da isonomia material pressuposta na
norma formal, por uma defesa substantiva da ordem constitucional. Ou seja, o Judiciário como
órgão presente e atuante, ao lado das demais vias de promoção do justo, não mais como órgão
único, ou primeiro, mas ainda como órgão último da proteção dos princípios fundamentais.
A operosidade relaciona a melhor técnica, inclusive pelo aporte de mecanismos
extrajudiciais, com a ética na condução desses processos pelos atores envolvidos. O exame da
adequação dos procedimentos, inclusive pela própria razoabilidade - entendida como medida
empregada para atingir determinado fim – e a responsabilização dos agentes pela sua
improbidade processual são parâmetros que permitem determinadas mudanças processuais.
Atualmente, discute-se no Congresso Nacional a proposta de um novo Código de
Processo Civil, e questões como o excessivo número de demandas, a prodigalidade recursal, as
excessivas solenidades processuais, dentre outras, são enfrentadas para se assegurar um melhor,
e mais operacional, acesso à ordem jurídica justa.
De outra ponta, a desjudicialização também pode apresentar-se como melhor técnica,
sendo a medida encontrada em alguns procedimentos que desafogam o Judiciário e promovem a
pacificação social.

No aspecto da utilidade, vê-se que a prestação jurisdicional precisa promover o resultado
pensado pelo direito material, o mais fidedigno possível. Não raras vezes, o resultado prático é
alcançado por outras vias, não judiciais. Como sabido, pelas experiências travadas, a técnica da
mediação responde melhor à solução de conflitos de natureza continuada (família, vizinhança
etc), sendo mais efetivo, socialmente falando, do que a atuação judicial, sub-rogatória. Não
sendo útil a prestação judicial, não será crível o acesso à Justiça.
Com efeito, Boaventura de Sousa Santos já destacou que deve-se levar em conta que,
pelo fato de as sociedades contemporâneas serem jurídica e judicialmente plurais, sob o ponto de
vista sociológico, vários sistemas são presentes, “e o sistema jurídico estatal nem sempre é,
sequer, o mais importante na gestão normativa do quotidiano da grande maioria dos cidadãos”.
Finalmente, sob a ótica da proporcionalidade, a dosagem dos valores constitucionais
merece ser feita objetivamente, de forma que, ao se pensar na aplicação restritiva de algum
princípio, deve-se ponderar pela sua necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido
estrito. A abertura das vias pacificadoras e a multiplicidade dos espaços públicos de
processualidade na Administração Pública eliminam demandas antes da apreciação tradicional
do Poder Judiciário. Esses meios não retiram o controle jurisdicional da lesão ou ameaça de lesão
a direitos individuais. Portanto, são formas necessárias, pelo desafogar judicial e pela realização
efetiva do acesso à ordem jurídica justa; adequadas, assim concebidas sempre que promovem
mesmo a pacificação social; e proporcionais em sentido estrito, na medida em que a estas vias
alternativas não se elimina o acesso ao Judiciário, preservando-se essa instituição e consolidando
seu agir.
O tema envolve a efetividade social do acesso à Justiça, já que compreendido sob a ótica
do resultado da prestação jurisdicional; administrativa; ou mesmo conciliatória. O Estado
Contemporâneo, como dito, requer um acesso à Justiça-Judiciário e um acesso à Justiça–decisão.
Estes aspectos estão também inseridos na última “onda renovatória” do acesso à Justiça, que
almeja enfrentar a crise interna do procedimento judicial ao mesmo tempo em que vislumbra
outras possibilidades de realização do Direito, que não apenas o órgão jurisdicional estatal.
Cuida-se de dois pontos de vista a pedirem maior exame.

1.2.1 Acesso à Justiça sob o ponto de vista interno: técnica

A temática, como ressaltado, envolve variados aspectos. Observando “Acesso à Justiça”
sob o ponto de vista interno do Processo Civil, isto é, considerando o tratamento pelo Judiciário
das lides que lhe são submetidas, percebe-se que as reformas constitucionais e legislativas
tendentes a promover com maior efetividade um devido processo legal à população estão em
franca ascensão.
Já foi observado que o Processo Civil, pensado num contexto liberal de proteção do
indivíduo, sua propriedade e liberdade, tornou-se estagnado em razão justamente da mudança de
paradigmas e de demandas que lhe são inerentes.
A reforma começa pela Constituição Brasileira de 1988, que desenha um Estado
Democrático de Direito Social e, também, sob o ponto de vista processual, traça diretrizes e
estabelece princípios a serem observados pelo agir legislativo e judiciário. Em termos de
garantias processuais constitucionais, mister se faz a sua leitura com base nessa dogmática da
ordem política vigente. Assim, a técnica legislativa e a judiciária, cada uma a seu nível,
equacionalizam o estamento constitucional que hoje proclama com maior intensidade valores de
ordem plural, individual, coletivo e difuso em variadas esferas de proteção.
São princípios constitucionais lembrados por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro: a igualdade
material (art.3º); a garantia do direito à assistência judiciária aos necessitados (art.5º, LXXIV);
a previsão da criação dos Juizados especiais para o julgamento das causas cíveis de menor
complexidade e penais de menor poder ofensivo (art.98, I); a previsão da criação de uma Justiça
de Paz com competência para o processo de habilitação e celebração de casamentos, bem como
para atividades conciliatórias (art.98, II); o tratamento constitucional da Ação Civil Pública
para defesa de direitos difusos e coletivos (art.129, III); previsão do mandado de segurança
coletivo (art.5º, LXX); mandado de injunção (art.5º, LXXI); legitimação dos sindicatos (art. 8º,
III) e de entidades associativas (art.5º, XXI) para propositura de ações coletivas de seus
filiados; a reestruturação do Ministério Público, como órgão essencial à função jurisdicional
(arts. 127 e 129); a previsão da Defensoria Pública como instituição essencial à função
jurisdicional (art.134) etc.
Todas essas previsões são garantias assecuratórias de um processo justo, que é pautado,
por sua vez, na matriz de justiça cunhada pelo Direito. A Constituição implanta as regras
processuais e o Processo assegura a própria Constituição. Essa relação não pode ser perdida,

especialmente porque o processo traz um sentido de realização constitucional, em última análise.
É assim que ele deve ser pensado.
Com tamanha previsão constitucional, o contexto indica que os movimentos renovatórios
do acesso à Justiça tendem a tornarem-se mais efetivos. Afinal, o processo está recebendo mais
cuidados por parte do Estado. Por outro lado, diz José Roberto dos Santos Bedaque que os
empecilhos do acesso à Justiça estão muito ligados à própria ampliação do acesso, por mais
paradoxal que isso possa parecer. Explica o autor que a adoção de técnicas tendentes a facilitar o
acesso, como a previsão da assistência judiciária gratuita, dos juizados especiais, a ampliação da
legitimidade do Ministério Público, e outros acima já citados, enfim, fazem parte de um grupo de
medidas que visaram tornar a tutela jurisdicional mais acessível. Com essa evolução da técnica,
deu-se um aumento do número de distribuição de novos processos. E como a preocupação
também deve albergar o resultado eficaz, outras medidas passaram a ser incluídas na pauta de
reformas processuais.
Destaca-se a Emenda Constitucional 45/2004 que inseriu na Constituição temas
significativos como a garantia da duração razoável do processo, a federalização das violações aos
direitos humanos, a súmula vinculante, a repercussão geral da questão constitucional como
pressuposto para a admissibilidade do recurso extraordinário e os Conselhos Nacionais da
Magistratura e do Ministério Público. Observa-se que, na medida em que se reconhece uma
dialética entre o texto e as ações tomadas para que seja implementado o texto, novos textos, com
caráter modelador (ou aparador de pequenas arestas), são também inseridos no sistema. A
Emenda 45/04 é um exemplo dessa realidade, oriunda de uma necessidade de adequação do
sistema processual ao volume de demandas proporcionado pela própria Constituição.
É neste ponto em que se pensa no acesso à Justiça, além aspecto numérico, posto que
triagem processual não é acesso. O sentido da expressão “atendimento” vai desde a triagem, ou
distribuição do feito, até a realização efetiva do direito material, litigado com o respectivo
retorno à pacificação social. Ou ainda, desde que atendidos estes mesmos objetivos de pacificar,
pode-se então vislumbrar na instrumentalidade das formas, até mesmo estranhas ao Processo
Judicial, a realização do direito justo.
De qualquer modo, e do ponto de vista estritamente interno para a maximização da forma
processual, a partir das alterações no núcleo fundamental constitucional, as normas

infraconstitucionais vão surgindo para completar o ciclo de reformas tendentes à melhoria dos
resultados.
Analisando as inúmeras modificações introduzidas no âmbito infraconstitucional,
Humberto Dalla Bernardina de Pinho promove um inventário das inovações legislativas sob a
ótica processual dos últimos anos. Esse inventário é bastante interessante, pois proporciona
conhecimentos sobre o caminho que o legislador vem trilhando em vista de um apuro técnico
para o devido processo legal. Começa o autor em 1994, ano marcado por um ciclo de
significativa reforma processual, que trouxe novas sistematizações da tutela antecipada e da
tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, além do novo regime do recurso de agravo.
Em sequência, são arroladas as seguintes reformas, citadas sucintamente: em 2001 e 2002, leis
que limitaram os casos de reexame necessário; permitiram a fungibilidade entre as providências
antecipatórias e as medidas cautelares incidentais; reforçaram a execução provisória; permitiram
ao relator a conversão de agravo de instrumento em agravo retido; e limitaram os casos de
cabimento de embargos infringentes. Em 2005, lei que alterou o regime de agravo e a que deu
novo tratamento à execução por quantia certa fundada em sentença, consagrando o sincretismo
no sistema processual pátrio. Em 2006, leis que trouxeram nova hipótese de sentença liminar; a
inserção da súmula obstativa de recurso; a nova sistematização para a execução fundada em
títulos extrajudiciais; a previsão da informatização do Processo Judicial; o novo tratamento para
o procedimento de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Em 2007, lei que
atribuiu legitimidade à Defensoria para a propositura de Ação Civil Pública. Em 2008, a
regulamentação do julgamento pelo STJ dos processos repetitivos. Em 2009, novas disposições
sobre a retirada dos autos em cartório por advogado para cópia, independentemente de prévio
ajuste com o procurador da outra parte, pelo tempo máximo de uma hora; sobre a prioridade
concedida à pessoa idosa no trâmite processual; sobre o mandado de segurança coletivo; sobre a
organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios; sobre a
inclusão das causas de revogação de doação ao rol das causas de procedimento sumário; sobre a
ampliação do rol de legitimados a propor ações nos Juizados Especiais Cíveis no âmbito
estadual, admitindo também, como legitimados ativos, as microempresas e organizações de
sociedade civil de interesse público (Oscip‟s); sobre a dispensa da exigência de que o preposto
de pessoa jurídica no Juizado Especial não precisa ser empregado desta; sobre a previsão da

criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.
Além disso, novas emendas constitucionais (n.61 e 62,) em 2009, que trouxeram
alterações no art.103-B da Constituição Federal, modificando a composição do Conselho
Nacional de Justiça; alterando também as disposições sobre pagamento de precatórios.
Em 2010, alterações que possibilitaram nomear como inventariante o cônjuge casado sob
o regime da comunhão de bens, que estivesse convivendo com o outro ao tempo de sua morte, e
o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge supérstite.
Em 2011, a previsão de que a constituição do advogado na seara trabalhista, com poderes para o
foro em geral, poderá ocorrer mediante simples registro na ata da audiência, a partir de
requerimento verbal, desde que haja anuência da parte representada.
Todas essas são reformas que, do ponto de vista interno da processualística civil, visaram
promover melhor acesso, pelo melhor resultado. Ao lado de todas elas, destaca-se ainda um
projeto de lei sobre a Ação Civil Pública e outro de um novo Código de Processo Civil. Dois
grandes projetos que primam pela unidade principiológica e sistêmica do Processo Civil pátrio.
O fato de se referirem a códigos – um para dissídios individuais e outro para dissídios coletivos –
traz a lume essa proposta ampliada de movimento reformatório com vistas à sistematização das
suas normas dentro de um método que propicia maior visibilidade do ponto de vista externo, e
tende à efetividade, se, finalisticamente, levar em consideração o tratamento das demandas.
O acesso à Justiça sob o ponto de vista da técnica, voltada esta para o atendimento das
finalidades processuais, através das inúmeras reformas legislativas, enfrenta nova etapa, que
desembocará em breve num novo código.
Encontra-se diante do cuidado com a forma, vista sob a ótica de instrumento na
realização do Direito e sua justiça. É assim que o apuro técnico tem se revelado: mostrando
grande preocupação com o processo, que tem por escopo a realização mais perfeita possível do
direito material.
O enfoque dado à forma neste contexto é valorativo. São abandonadas concepções da
forma como um fim em si mesmo, e do Direito Processual independente do direito material –
pensado aqui não pelo ângulo da sua metodologia de compreensão, mas em prol de um
rompimento com seu verdadeiro escopo.

A abordagem sobre o formalismo-valorativo é especialmente construída por Carlos
Alberto Alvaro de Oliveira, segundo o qual a expressão remete a soluções para o conflito entre o
formalismo excessivo e justiça. A partir da célebre frase a forma é a inimiga jurada do arbítrio e
irmã gêmea da liberdade, o doutrinador pátrio Rudolf Von Jhering promove a defesa do
formalismo processual controlado, que veda um processo organizado discricionariamente pelo
juiz, mas que é orientado finalisticamente.
Ainda, uma consideração deve ser feita: o processo é cercado por valores culturais que
são empregues na ligação que se dá entre o ser e o dever ser, fazendo com que haja a
interferência do conjunto de modos da vida criados, apreendidos e transmitidos pelos membros
da sociedade, manifestando-se como expressão desta. Com efeito, destaca Carlos Alberto Alvaro
de Oliveira:
O processo não se encontra in res natura, é produto do homem e, assim,
inevitavelmente, da sua cultura. Ora, falar em cultura é falar em valores, pois
estes não caem do céu, nem são ahistóricos, visto que constituem frutos da
experiência, da própria cultura humana, em suma.
(...)
Daí a ideia, substancialmente correta, de que o Direito Processual é o Direito
Constitucional aplicado, a significar essencialmente que o processo não se
esgota dentro dos quadros de uma mera realização do direito material,
constituindo, sim, mais amplamente, a ferramenta de natureza pública
indispensável para a realização de justiça e pacificação social.

A forma, nascida culturalmente de uma escolha social, vincula-se a uma finalidade
processual. O formalismo exacerbado – formalismo estéril nos dizeres de Bedaque - contribui
para a demora no processo e inviabiliza a efetivação da tutela jurisdicional. Deve-se questionar o
número expressivo de processos que se encerram sem apreciação do mérito. Com isso, frustramse esperanças, além de desgastes de ordem material, como dinheiro e tempo.
Ainda é lembrado por Bedaque que, no Direito antigo, processo e forma eram tidos por
sinônimos, não existindo qualquer consideração pensada em termos de resultado, sendo essa,
uma preocupação mais recente, ligada ao desenvolvimento da sociedade com o crescimento e
complexidade das relações comerciais e das lides. E sintetiza:
Será que não está na hora de repensarmos o fenômeno processual, do ponto de
vista da técnica? Não existem ainda resquícios do tecnicismo, com
manifestações, muitas vezes inconscientes, de amor obsessivo aos valores do
próprio processo, que acabam prevalecendo sobre o fim pretendido e

representado pelo resultado produzido no plano substancial? Não estaria a
ineficiência do processo ligada – em grande parte, pelo menos – à má aplicação
das regras destinadas a regular seu desenvolvimento ordenado? Não há, por
parte do processualista, visão excessivamente formalista do fenômeno
processual, que outra coisa não é senão método destinado à solução de litígios?
Não estaríamos valorizando demasiadamente as formas e os meios, em
detrimento do objetivo visado?

Hoje, merecem destaque: o princípio da instrumentalidade das formas – para que haja o
máximo aproveitamento do instrumento – e o princípio da adaptabilidade. Este último, do ponto
de vista da atuação do magistrado, lhe permite amoldar o processo aos contornos reais da lide
posta em juízo, possibilitando, inclusive, a realização de atos diversos daqueles previstos na lei,
desde que haja constatada utilidade aos objetivos do processo. Ambos os princípios são
empregados no contexto de movimento renovador do Processo Civil que tem essa mesma
preocupação com a técnica e com a forma.
Luiz Guilherme Marinoni, em sentido aproximado, também defende o princípio da
adaptabilidade como sendo indispensável para analisar a realidade social. Portanto, a substância
sobre a qual o procedimento incide, é assim por ele arrematada:
Toma-se, aqui, a ideia de procedimento diferenciado em relação ao
procedimento ordinário – esse último instituído sem qualquer consideração ao
direito material e à realidade social. Existindo situações de direito substancial e
posições sociais justificadoras de distintos tratamentos, a diferenciação de
procedimentos está de acordo com o direito à tutela jurisdicional efetiva.

É bem verdade que esses princípios refletem uma mudança de paradigmas na seara
processual. O emprego do formalismo exagerado, por mais contraditório que possa parecer, está
ligado ao princípio dispositivo, que concebe plena liberdade às partes para atuarem em duelos
jurisdicionais.
O contexto atual prima pelo parâmetro publicista, no qual o Estado resgata sua função
jurisdicional de forma plena, não apenas com a palavra final nas questões processuais, mas
também no agir e conduzir o processo. Justifica-se, portanto, os princípios derivados da
instrumentalidade das formas, da adaptabilidade do procedimento e dos poderes instrutórios do
juiz.
Ao mesmo passo, neste novo cenário do magistrado, são redobradas as exigências
sistêmicas para demonstrar sua imparcialidade, agora envolta em uma atuação mais dinâmica na

esfera processual. Juiz imparcial não significa juiz neutro, e postulados antigos passam a assumir
importância capital, como o dever de motivação das decisões.
Além destas questões sobre a imparcialidade e sobre o juiz natural, não se pode deixar de
comentar que todo esse agir em prol da efetividade e da própria finalidade do processo, acaba
por retomar o acirrado debate que visa sopesar valores que importam à dinâmica processual.
Nessa discussão encontra-se, de um lado, a busca pelo resultado célere, encontrado em um
processo moldado para o caso concreto, e, de outro, a necessidade de se assegurar a segurança
jurídica, com o amplo acesso à Justiça, através das formas de realização da ampla defesa e do
devido processo legal.
Realmente, o discurso novo, voltado contra as formas exageradas e desprovidas de
finalidade, defende a eliminação dos excessos e a simplificação dos atos e fases do processo,
visando um resultado mais célere. Isso parece esbarrar na segurança jurídica, que exige cautela
no tratamento da questão processual e da prática dos atos assecuratórios do contraditório e da
ampla defesa.
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira faz importante digressão sobre os dois valores acima
citados e aparentemente conflitantes que, mais essa vez, vale à pena transcrever:

A efetividade e a segurança apresentam-se como valores essenciais para a
conformação do processo em tal ou qual direção, com vistas a satisfazer
determinadas finalidades, servindo também para orientar o juiz na aplicação das
regras e princípios. (...). Interessante é que ambos se encontram em permanente
conflito numa relação proporcional, pois quanto maior a efetividade menor a
segurança, e vice-versa. (...). Na verdade, garantismo e eficiência devem ser
postos em relação de adequada proporcionalidade, por meio de uma delicada
escolha dos fins a atingir.

Defende-se a busca pela razão prática da forma, sempre aliada ao referencial do princípio
maior do devido processo legal. Neste sentido, devem ser empregados os meios para evitar a
morosidade sem comprometer a segurança. Inclusive, lembra Bedaque, até mesmo o uso das
tutelas de urgência passa a ser mitigado, já que o resultado útil é proporcionado pela cognição
exauriente da decisão final de mérito, em pronto atendimento ao princípio do contraditório e da
ampla defesa. Ou seja, a celeridade aqui vista em consonância com o garantismo processual.
Percebe-se o cuidado com os princípios já há tempos assegurados pelo regime
constitucional. Conforme orienta Cândido Rangel Dinamarco, desrespeitar o devido processo é

desrespeitar o próprio modelo de democracia que a Constituição desenhou, porque aquele é um
microssistema deste:
Falar em acesso à ordem jurídica justa, por exemplo (ou na garantia de
inafastabilidade do controle jurisdicional), é invocar os próprios fins do Estado
moderno, que se preocupa com o bem-comum e, portanto, com a felicidade das
pessoas; valorizar o princípio do contraditório equivale a trazer para o processo
um dos componentes do próprio regime democrático, que é a participação dos
indivíduos como elementos de legitimação do exercício do poder e imposição
das decisões tomadas por quem o exerce; cuidar da garantia do devido processo
legal no Processo Civil vale por traduzir em termos processuais os princípios da
legalidade e da supremacia da Constituição, também inerentes à democracia
moderna; garantir a imparcialidade nos julgamentos mediante o estabelecimento
do juiz natural significa assegurar a impessoalidade no exercício do poder
estatal pelos juízes, agentes públicos que não devem atuar segundo seus
próprios interesses, mas para a obtenção dos fins do próprio Estado etc.

Especialmente, é o agir estatal diante do processo que se destaca. Sob o ponto de vista
interno, a grande preocupação é com a técnica, tanto da que é possibilitada pelas inovações e
reformas legislativas, como pela instrumentalidade manuseada pelo órgão julgador e pelas partes
no processo. Em todos estes aspectos, a prioridade está no resultado – abrem-se as portas do
Judiciário, adota-se o melhor caminho procedimental, atuam as partes de maneira ética e em
cima dos valores processuais constitucionais, e o resultado é proporcionalmente justo ao que foi
pedido e ao que foi tratado. O ponto de vista interno é o da maximização do sistema processual.

1.2.2. Acesso à Justiça e policentrismo processual
Visto que o direito à tutela jurisdicional efetiva integra a compreensão do acesso à
Justiça, numa abordagem interna da processualística, passa-se a concentrar a análise em outro
aspecto também da terceira onda renovatória do acesso à Justiça, a saber, a abertura a meios
alternativos e coexistenciais de solução de controvérsias.
Esse movimento se fortalece com a conhecida crise do Poder Judiciário, vivenciada a
partir da segunda metade do século XX com a crescente judicialização da política e das questões
sociais com seus conflitos cada vez mais complexos.
Os chamados Métodos Alternativos de Solução de Conflitos – MASC‟s surgem como
forma de tutela jurisdicional diferenciada, em oposição aos procedimentos clássicos do Processo
Civil tradicional. A grande bandeira desses métodos é lastreada na técnica que incentiva e

promove a conciliação, pela defesa da pacificação social efetiva. De outra ponta, porém no
mesmo sentido, os MASC‟s também promovem a autonomia dos indivíduos e a diminuição da
intervenção estatal nas lides. Em conformidade com o pensamento de Boaventura de Sousa
Santos, esses meios alternativos têm por unidade de análise o litígio (e não a norma) e por
orientação teórica o pluralismo jurídico. Portanto, são instrumentos próprios das sociedades
contemporâneas e complexas, refletindo a democratização da sociedade, correspondendo a
outras opções face ao direito estatal e aos tribunais oficiais.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho, pesquisador dessa temática, traça os principais
aspectos dos MASC‟s: “caracterizam-se pela ruptura com o formalismo processual; pela
possibilidade de juízos de equidade, (...) bem como pela celeridade e confidencialidade” .
Certo é que os MASC‟s não geram uma ruptura jurisdicional, do ponto de vista formal,
haja vista a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional estatal. Assim, a palavra
“alternativos” está mais para a autonomia do indivíduo em relação às suas escolhas pela
resolução de conflitos.
O modelo brasileiro de jurisdição estatal reflete esse monopólio da última palavra, de
forma a contarmos com o controle do órgão judicial sobre as questões de Direito que perpassam
pelas tratativas humanas, inclusive quando se opta por essas vias alternativas de soluções de
controvérsias. Da mesma forma, a existência de tribunais não-jurisdicionais não significa dupla
jurisdição, permanecendo o controle judicial dos atos privados, administrativos e legislativos.
Neste sentido, também esclarece Rodolfo de Camargo Mancuso:

...por opção jurídico-política de remota tradição, entre nós, a distribuição da
justiça (i) é monopolizada pelo Poder Judiciário, e nesse sentido se diz que
nossa justiça é unitária, não dividindo espaço com o contencioso
administrativo, como ocorre alhures; (ii) é exercida exclusivamente pelos
órgãos arrolados em numerus clausus no art. 92 da CF, implicando, a contrario
sensu, que os demais órgãos decisórios (Tribunais Arbitrais, de Impostos e
Taxas, de Contas, Desportivos, Juntas, Comissões e Conselhos diversos), se é
verdade que decidem os processos de sua competência, todavia não o fazem de
modo a agregar a tais decisões a auctoritas rei iudicatae, sendo esta nota (a
estabilidade endo e panprocessual) o que singulariza a função judicante,
propriamente dita.

Ao mesmo tempo, apesar dessa constatação organizacional da Justiça brasileira, o fato
social, e também jurídico, de um pluralismo, acaba por desembocar numa diversidade de meios,

também na esfera processual, a apontar variáveis de jurisdição que atendem ao escopo de
pacificação social igual ou melhor que a via estatal.
A constatação das novas vias de ação para a solução de problemas do Estado
contemporâneo, bem como a identificação de outros focos de poder emergindo dos núcleos
sociais, nos dizeres de Valentin Thury Cornejo, habilita a busca de novas soluções pontuais,
numa aplicação das relações entre casuísmo e sistema, próprias da metodologia científica
contemporânea.
Daí, uma questão apontada por Delton Ricardo Soares Meirelles merece destaque. Em
relação ao debate sobre os fundamentos desses meios alternativos, identifica-se a questão sobre
qual seria o papel dos MASC‟s: “garantir uma maior legitimidade da jurisdição estatal ou
satisfazer aos objetivos de redução do Estado?” . O autor destaca que, sob uma perspectiva
weberiana, “os Estados modernos somente puderam construir sua dominação política a partir da
apropriação do poder decisório” . O que poderia vir a significar uma diminuição do poder estatal
com a legitimação dos meios alternativos de solução de controvérsias, podendo representar,
inclusive, o berço de um sistema opressor.
Obviamente, o volume de processos, o inchaço do judiciário e a morosidade
procedimental acabam por contribuir com movimentos que defendam alternativas à jurisdição.
Nascem, a partir daí, núcleos privados de conciliação que integram um contexto amplo de
“privatização” das funções estatais que, inclusive, se pauta em critérios de equidade – não
somente direito positivo –, para a condução das conciliações.
Convém destacar que, para José Carlos Barbosa Moreira, esse entendimento sobre a
privatização das funções estatais deve ser reconsiderado. O processo não se privatiza, ao
contrário, cuida de atividades privadas que são agora revestidas de um manto publicístico – “o
caso é antes de publicização da função exercida pelo particular que de qualquer tipo de
privatização” .
Em sentido semelhante, Diogo de Figueiredo Moreira Neto infere que este novo contexto
afasta de vez “a confusão persistente entre monopólio da jurisdição, de sentido coercitivo, e
monopólio da Justiça, no qual a força do consenso das partes em conflito é que conduz à fórmula
de composição”.
Não se pode deixar de considerar que a garantia do acesso ao Judiciário é compreendida
como a melhor opção para os litígios travados entre indivíduos que estejam em posição

processual desigual, haja vista a própria condição fática de ordem social e econômica, como as
lides das relações empregatícias, consumeiristas, locatícias, dentre outras que somam a
hipossuficiência na balança. Para estas, na maioria das ocasiões, não se recomenda alternativas à
jurisdição, somente para aqueloutras em que a igualdade dos pólos é identificável.
A inovação do ordenamento jurídico para os métodos alternativos foi dada com a Lei
n.9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. O juízo arbitral, hoje
identificado como jurisdição não-estatal, importa renúncia à via judiciária, mas a ela se equivale.
As partes confiam a solução da lide a pessoas desinteressadas, mas não integrantes do Poder
Judiciário. É, portanto, um procedimento voluntário.
O mecanismo de arbitragem se fortaleceu especialmente após o reconhecimento de sua
legitimidade pelo próprio Poder Judiciário. Legitimidade reconhecida no sentido de exclusivo
meio de decisão de mérito, uma vez eleito entre as partes pela autonomia da vontade. Em certas
ocasiões, manobras das partes que se sentiam contrariadas tentaram desqualificar a arbitragem
buscando a instância judicial sobre o argumento da “inafastabilidade do controle jurisdicional”
(art.5º, inc. XXXV, CF/88).
Não obstante, a Lei 9.307/96 possibilita o controle jurisdicional da validade da cláusula
compromissória e até o processamento do compromisso arbitral para que se dê continuidade à
arbitragem, uma vez que é um negócio firmado entre pessoas capazes e sobre questões de
direitos patrimoniais disponíveis. O Poder Judiciário compreende bem os MASC‟s e é
importante difusor destas práticas, por reconhecer a legitimidade de suas práticas, sendo contido
em relação ao exame do mérito dos processamentos. A súmula 485 do STJ representa bem essa
ideia: “A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que
celebrados antes de sua edição”.
Hoje, muito usada em atividades empresariais, a arbitragem representa segurança
jurídica, o que acaba por fortalecer investimentos no país. Busca-se com ela uma solução célere e
eficaz, alternativa ao Judiciário.
Outro mecanismo sempre associado à arbitragem, mas que dela se distancia em termos de
natureza jurídica e processamento, é a mediação. Embora não haja um veículo legal específico
sobre o tema, a mediação é uma técnica antiga, sendo aqui lembrada a Constituição do Império,
de 1824, como o primeiro marco da mediação. Trata-se de composição voluntária de conflitos
onde os interessados buscam a necessária intervenção de um terceiro imparcial, sem interesse

direto na demanda. Esse terceiro, o mediador, não tem poder jurisdicional, portanto sua tarefa
maior é o auxílio na composição voluntária.
Pode-se pensar em mediação extra ou endoprocessual. Neste segundo aspecto está mais
relacionada ao termo conciliação, tal como previsto nos procedimentos do juizado especial (art.
98, I, da CF/88) e com as Juntas de Conciliação da Justiça do Trabalho (CLT, Decreto-Lei
5.452/43, arts. 650-653), além da previsão genérica no próprio Código de Processo Civil, ao
mencionar o dever do juiz de buscar a conciliação (art. 125, II, do Código de Processo Civil).
Especificamente cuidando da expressão mediação, cita-se a lei que regula o direito de
participação nos lucros dos empregados (Lei 10.101/2000), que a prevê ao lado da arbitragem.
A conciliação está mais para um agir finalístico, ao passo que a mediação é verdadeiro
instituto autônomo que tem por objeto a conciliação, mas de uma forma destacada de outros
meios de solução de controvérsias. O mediador, como o árbitro e o juiz, é pessoa dotada de
imparcialidade, mas não há investidura nem função jurisdicional de dizer o direito a par da
vontade dos litigantes, como ressalta Humberto Dalla Bernardina de Pinho:

O papel do interventor é ajudar na comunicação através da neutralização de
emoções, formação de opções e negociação de acordos. Como agente fora do
contexto conflituoso, funciona como um catalisador de disputas, ao conduzir as
partes à suas soluções, sem propriamente interferir na substância destas.

O instituto vem se fortalecendo a cada dia, especialmente nos casos em que as relações
são duradouras e envolvem trato continuado, como questões de vizinhança e de família. A
mediação é prática, típica de uma sociedade pluralista e complexa.
Os citados e tradicionais institutos de solução de controvérsias, alternativos à jurisdição
estatal, estão inseridos num fenômeno jurídico maior acontecendo na contemporaneidade e que
incide na reformulação de todo o Processo Civil em torno do valor de pluralismo jurídico. O
cenário reflete num policentrismo processual com o descobrimento de nichos de realização do
Direito que não integram a estrutura do Poder Judiciário. Não apenas arbitragem e mediação –
meios clássicos em sua alternatividade, e de suma importância no pioneirismo das técnicas
processuais extrajudiciais.
Observa-se uma ampliação da diversidade dos focos de processamento jurídicos,
considerando a mesma ampliação do sentido do princípio do devido processo legal. Em termos
de pluralismo, o Judiciário se contém, ao passo que o processo se expande. Por isso, entende-se

equivocado o uso da expressão “extraprocessual” quando se faz referimentos a procedimentos
“extrajudiciais”. Definitivamente, não são termos sinônimos.
Partindo dessa premissa plural das variadas ordens jurídicas, todas justas do ponto de
vista particular de um nicho social, Acesso à Justiça deixa de ser uma questão de acolhimento
por um determinado órgão estatal com poder jurisdicional para tornar-se uma questão de
diversidade de locus e procedimentos e, mais ainda, de possibilidades de realização efetiva de
valores.
A cultura do policentrismo está disseminada em toda ordem. Dentre os tipos de
processos, destaca-se o Administrativo. No sistema de Direito Público, o estudo do ato
administrativo cede lugar ao Processo Administrativo. Neste sentido, registra Odete Medauar um
novo eixo do próprio Direito Administrativo, no qual o desenvolvimento da dialética vem
contribuir como propulsor do fortalecimento de uma processualidade administrativa.
Em se tratando de processualidade administrativa, já se estabeleceu uma diferença entre
órgãos de Justiça, órgãos judicantes e órgãos jurisdicionais. Dentre os primeiros estão todos
aqueles que têm por função a aplicação objetiva da lei, com imparcialidade, visando à realização
do interesse público; em relação aos segundos, acrescenta-se que são órgãos com especialização
funcional, no sentido de uma competência ligada à revisão de atos; e por fim, os órgãos
jurisdicionais são aqueles integrados ao Poder Judiciário, com a devida independência orgânica.
Para Alberto Xavier, a natureza de órgão judicante conferida à autoridade administrativa
já implica numa imparcialidade que torna o Processo Administrativo triangular, do ponto de vista
das partes, tal qual o Processo Judicial. A visão da Administração Pública, como parte e
autoridade julgadora ao mesmo tempo, é assim desmistificada, pois que passa a ser “autoridade
recorrida”.
O

cenário

é propício

ao estabelecimento de um

movimento chamado de

desjudicialização, onde temas são subtraídos da apreciação judicial para serem entregues a
instâncias administrativas.
Há um sentido lato da expressão desjudicialização que se relaciona a todo esse contexto
de vias alternativas a solução de controvérsias. Mas, num sentido estrito do termo,
desjudicialização significa sair do Judiciário, retirando, portanto, da sua apreciação, temas que
antes eram de sua competência exclusiva, transferindo o processamento a outros atores.

O nome ganhou notoriedade com a Lei n.º 11.441, de 04 de janeiro de 2007, a qual
possibilitou a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por
via administrativa. Esse desafogar do Poder Judiciário provocou, de certa maneira, uma
revolução nos procedimentos e nas discussões sobre o tema. Afinal, o que até então contava
somente com o método judicial passou também a ser admitido na via extrajudicial.
A proposta de simplificar o procedimento, buscando uma maior economia processual, é
inerente ao devido processo legal. O uso da técnica, de modo a valorar a forma para uma
aplicação finalística, como visto, integra as grandes preocupações dos reformistas em termos de
lei processual civil. O sistema de recursos, o uso das liminares e o julgamento antecipado da lide
não deixam de estar inseridos neste contexto de enxugamento do procedimento, com vistas a um
melhor resultado e a uma duração razoável.
Em determinados setores, como nos litígios coletivos, técnicas extrajudiciais já fazem
parte do seu processamento, sendo destaque as audiências públicas e os compromissos de
ajustamento de conduta.
A novidade de agora, porém, está no fato de não se tratar de uma fase, mas de todo o
procedimento sendo subtraído do exame judicial, e ainda, para ser transplantado para a esfera
administrativa. Deve-se pensar, sempre, no princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional.
O princípio do devido processo legal é também merecedor de análise nesta discussão,
quando se levanta a hipótese de desjudicializar toda uma fase de execução do processo, haja vista
ser considerada uma etapa material, sem cognição, repleta de atos administrativos, executórios
apenas. A par do reconhecimento da presença do contraditório nesta etapa, este estaria mais
relacionado à observância da estrutura da execução, e não ao conhecer o direito. Fala-se em
desjudicializar a execução fiscal, existindo mesmo um projeto de lei neste sentido e, assim,
discute-se a aplicação do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição de 1988, o qual assegura que
“niguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Com estas hipóteses de desjudicialização, o debate que se sobressai é o de identificação
dos limites da exclusividade da função judicial. Qual seria o cerne da separação de poderes e da
função judicante? O que é opção legislativa e o que é impositivo constitucional?
Essa inovação chama a atenção para o papel do Judiciário em termos principiológicos.
Devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional e acesso à Justiça são princípios

consagrados constitucionalmente e voltados ao Processo Civil. O contexto e o princípio do
pluralismo jurídico fazem expandir o próprio alcance da processualidade, que não se resume aos
procedimentos do Código de Processo Civil – retoma-se o entendimento de que Processo Civil é,
por exclusão, o que não é Processo Penal.
Em sentido aproximado é a lição de Dierle José Coelho Nunes e Flaviane de Magalhães
Barros, que pensam no processo como mais um instrumento da democracia, independentemente
do locus de processamento, in verbis:

O processo começa a ser percebido como um instituto fomentador do jogo
democrático eis que todas as decisões devem provir dele, e não de algum
escolhido com habilidades sobre-humanas. Com o fortalecimento do
constitucionalismo, alguns teóricos começaram a perceber no processo algo
além de um instrumento técnico neutro, uma vez que se vislumbra neste uma
estrutura democratizante de participação dos interesses em todas as esferas de
poder, de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito público.
Passa, então, o processo a servir de baliza e garantia na tomada dos provimentos
jurisdicionais, legislativos e administrativos, chegando, mesmo, a normatizar os
provimentos privados.

A exemplo da processualidade administrativa, dos mecanismos de desjudicialização e dos
tradicionais meios alternativos de solução de controvérsias, identifica-se na contemporaneidade o
policentrismo das decisões juspolíticas, o que passa a compor o núcleo fundamental de acesso à
Justiça nesta atual onda renovatória do processo.

1.3. Pluralismo jurídico como valor fundante do acesso à Justiça
Por pluralismo jurídico compreende-se a diversidade de realidades no campo normativo,
no campo institucional, em termos de procedimentos e de práticas. Considera a geografia, a
economia, comunidades, culturas etc., de tudo, legitimando cada realidade, como ideologia
própria.

Assim, o conceito elaborado por Antônio Carlos Wolkmer sobre pluralismo jurídico é
bastante pertinente, na medida em que para ele representa a “multiplicidade de práticas jurídicas
existentes num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser
ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais ou culturais”.
O pluralismo vai de encontro ao conceito de uma única ordem jurídica para uma dada
sociedade, sendo um movimento que contesta o monopólio de juridicidade pelo Estado que,
tradicionalmente, recusou a qualidade de direito às ordens jurídicas vigentes sociologicamente na
sociedade, porém não-estatais.
O tema não é recente. Essa realidade remonta a período anterior à Idade Moderna.
Segundo Nicola Picardi, o processo era tido por expressão de uma razão prática e social, e que se
realizava com a colaboração dos tribunais. A partir da formação dos Estados modernos foi-se
afirmando o princípio da estatalidade do processo, ou seja, o monopólio da legislação em
matéria processual, com efeito ab-rogativo em relação à praxe.
Por isso, pluralismo é oposto a estatismo, assim como a de individualismo, ambas as
posições extremistas em relação a um fenômeno que pressupõe autonomia e heterogenia.
Muito embora haja inúmeros desdobramentos sobre a teorização do pluralismo jurídico,
com doutrinas mais liberais, outras conservadoras, progressistas ou radicais, conforme aponta
Antônio Carlos Wolkmer, há, independentemente dessa derivação, certos princípios presentes na
ideia de pluralismo, dentre os quais a autonomia, a descentralização, a diversidade e a
tolerância. E estes princípios convergem para a proposta de que “o pluralismo é a negação de
que o Estado seja a fonte única e exclusiva de todo o Direito”.
A complexidade social contemporânea traz latente as iniciativas normativas – pluralidade
policêntrica infrajurídica – que se materializam pela emergência de atores coletivos voltados à
necessidade humana, tornando imperativo a reordenação do espaço público mediante a
construção de processos para uma racionalidade emancipatória.
O esvaziamento do monopólio jurisdicional, de um ponto de vista interno do postulado
do due process, pode ensejar um posicionamento de combate ao pluralismo na medida em que se
pensa em atingir o corolário da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, a tutela estatal
assegurada constitucionalmente. Tal situação não acontece, pois o Judiciário detém a
prerrogativa de salvaguarda dos direitos, especialmente diante de abusos, pressões e

interferências indevidas. Contudo, não deve ser considerada a sua exclusividade. A coexistência
de instâncias de promoção da ordem jurídica justa é fato social, que merece acolhida jurídica.
Lembra Mauro Cappelletti, mais uma vez, que essa diversidade de meios deve possibilitar
não uma justiça de segunda classe, mas a realização de uma justiça mais idônea a determinadas
situações. Na lógica do pluralismo, as justiças coexistenciais concorrem com a justiça judicial
em termos de qualidade, podendo superar esta em eficácia, considerando a informação ampla e a
possibilidade de resolução definitiva do dissabor do ponto de vista conciliatório.
Esse debate sobre o pluralismo jurídico inclui o tema do acesso à Justiça no plano da
sociologia jurídica, o que, conforme bem observa Fernando Luís Coelho Antunes, promove a
superação do discurso meramente processualista no trato do acesso à Justiça. Hoje, complementa
Luiz Guilherme Marinoni, não basta mais raciocinar em termos de iguais oportunidades de
acesso à Justiça, “é fundamental verificar a partir de que lugar o procedimento deve ser
formatado, e assim, qual é a origem da sua legitimação”.
Segundo Fernando Luís Coelho Antunes, o pluralismo jurídico destaca a relevância da
participação, sendo essa também a preocupação do acesso à Justiça hoje, pela democratização
do sistema de justiça, o que permite aos jurisdicionados serem agentes na construção de um
conceito de acesso à Justiça. Se analisado ainda sob a ótica dogmática da processualidade
codificada, o acesso à Justiça é compreendido, nas palavras desse autor, como um apêndice do
Direito. Mister se faz a ampliação da acepção do tema voltado, agora, para o sentido de “método
de pensamento”, conforme enfatizou Cappelletti, de forma a albergar o aspecto sociológico do
acesso à ordem jurídica justa.
Nesse sentido, segundo Cappelletti:
A velha concepção, „tolemaica‟, consistia em ver o Direito sobre a única
perspectiva dos „produtores‟ e de seu produto: o legislador e a lei, a
Administração Pública e o ato administrativo, o juiz e o provimento judicial. A
perspectiva de acesso consiste, ao contrário, em dar prioridade à perspectiva do
consumidor do Direito e da Justiça: o indivíduo, os grupos, a sociedade como
um todo, suas necessidades, a instância e aspirações dos indivíduos, grupos e
sociedades, os obstáculos que se interpõem entre o Direito visto como
“produto” (lei, provimento administrativo, sentença) e a Justiça vista como
demanda social, aquilo que é justo.

A reformulação do estudo sobre o acesso à Justiça, passando a considerar sua efetividade,
portanto, pelo aspecto social, não significa, a priori, uma crise do Processo Civil, conforme
importante observação de Ovídio A. Baptista Silva. Segundo ele, neste contexto, não se trata,
propriamente, de uma crise do Direito Processual, entendido como técnica de condução de
conflitos sociais, mas, sim, a forma tradicional de processo. Esse autor cita a tendência à
chamada socialização dos conflitos que se caracteriza pela passagem dos conflitos
interindividuais em conflitos de grupos. Daí a necessidade de olhar de fora o processo e a
processualidade para encontrarmos melhores subsídios e axiomas para o fortalecimento do
acesso à Justiça.
Obviamente, a questão do apuro técnico do Processo Civil também é matéria atual a ser
considerada, especialmente pelas ondas reformistas do procedimento judiciário, como aqui
mesmo tratado sob o manto do protagonismo judiciário e da instrumentalidade; além da
necessidade de simplificação do procedimento e do sistema de recursos; e o fortalecimento da
satisfação na execução; dentre outros. A par de tudo isso, a abordagem aqui é direcionada ao
policentrismo processual, a identificar variados nichos de subsistemas sociais a tratarem das
controvérsias e lides.
Como se buscou deixar claro, esse novo contexto não significa ruptura com o sistema
processual, pelo contrário, está nele consagrado. A observância das garantias processuais está
presente nesses centros de realização de conciliações e de institucionalização dialética de
culturas. Ao fim, tem-se a própria promoção da Constituição.

CAPÍTULO 2
ACESSO À JUSTIÇA: O QUE É JUSTIÇA?
Nos estudos sobre acesso à Justiça a expressão aparece quase sempre relacionada à
instituição Poder Judiciário. As obras científicas que cuidam do tema geralmente tratam da
abertura dos portões da Justiça ao maior número de pessoas possível. Justiça-instituição e a

acolhida aos jurisdicionados formam o sentido mais comumente encontrado pela análise das
obras doutrinárias. As pesquisas analisam o atendimento ao público, a apuração técnica, a
escolha adequada do meio e o processamento. Acesso à Justiça é interpretado como Acesso ao
Judiciário. Portanto, Justiça como instituição, e não como um valor. Assim está na práxis
doutrinária.
Ocorre que o grande risco desta premissa está na aceitação do processamento das
controvérsias jurídicas em outras arenas, diferentemente da presidida pelo Estado-juiz. E, ainda,
se Acesso à Justiça corresponde a Acesso ao Judiciário, então quaisquer mecanismos
alternativos – o nome já é sugestivo neste sentido –, bem como qualquer tentativa de se
desjudicializar procedimentos, antes exclusivos do Poder Judiciário, poderiam ser, desde já,
considerados completamente inconstitucionais por ferirem o princípio do devido processo legal e
do acesso à Justiça.
Esta precipitada conclusão é até bastante compreensível, haja vista a linguagem ser
considerada a fonte para uma ordem empírica. Acontece que, em algumas situações, a cultura
geral pode provocar um distanciamento dessas tais ordens empíricas, posto que é inato o
sentimento que vem de ordens espontâneas e que promove esse rompimento com o que está
estabelecido. Interessante destacar trecho do pensamento de Michel Foucault:
Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem,
seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia
de suas práticas – fixam, logo de entrada, para cada homem as ordens empíricas
com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar. Na outra extremidade
do pensamento, teorias científicas ou interpretações de filósofos explicam
porque há, genericamente, uma ordem, à qual a lei geral obedece, que
princípio pode justificá-la, por qual razão é
esta a ordem estabelecida e não outra. Mas, entre essas duas regiões tão
distantes, reina um domínio que, apesar de ter, sobretudo, um papel
intermediário, não é menos fundamental: é mais confuso, mais obscuro e, sem
dúvida, menos fácil de analisar. É aí que uma cultura, afastando-se
insensivelmente das ordens empíricas que lhes são prescritas por seus códigos
primários, instaurando uma primeira distância em relação a elas, fá-las perder
sua transparência inicial, cessa de se deixar passivamente atravessar por elas,
desprende-se de seus poderes imediatos e invisíveis, libera-se o bastante para
constatar que essas ordens não são talvez as únicas possíveis nem as melhores:
de tal sorte que se encontre diante do fato bruto de que há, sob suas ordens
espontâneas, coisas que são em si mesmas ordenáveis, que pertencem a certa
ordem muda, em suma, que há ordem.

Entendo que há, em termos de Acesso à Justiça, um signo pré-estabelecido. E há variadas
discussões doutrinárias e científicas sobre o assunto, que justificam a visão de mundo que
examina o tema à luz do aparelhamento estatal. Mas há, a par dessa realidade, uma cultura que
busca o valor contido na expressão, que é protegido constitucionalmente como direito individual.
Acesso à Justiça é direito-garantia individual, não podendo ser desconhecido ou ter seu sentido
desvirtuado. Há uma ordem natural que precisa ser identificada para melhor tratamento do
princípio.
O cuidado com o tema e com o sentido que deve ser considerado ao ler a expressão
“Acesso à Justiça” é, pois, de maior relevância à ciência jurídica, posto que envolve a
consideração sobre a legitimidade dos instrumentos que buscam a pacificação social. Portanto, o
presente estudo propõe um passo atrás. Tratar de acesso à Justiça como se fosse o mesmo que
acesso ao Judiciário condiciona o exame do justo ao exame de uma decisão judicial. Esta
limitação do olhar crítico fulmina a consideração de quaisquer mecanismos alternativos de
solução de controvérsias como promoção do acesso à Justiça, ao pensar que somente o Poder
Judiciário legitima o justo. Seria levantar uma bandeira de apoio a algo que não se sabe bem do
que se trata.
E o que é a Justiça do acesso à Justiça? Uma questão aparentemente banal é fundamental
para a análise de questões de pluralismo jurídico e de garantia dos valores constitucionais
estabelecidos. Por isso, voltar um passo, partir das premissas que formam o conceito tão assente,
mas pouco refletido como “Acesso à Justiça” é o caminho mais legítimo para se pensar em
evoluções e melhor tratamento das questões processuais. Antes de se passar ao estudo do que é
mais adequado em termos de acesso à Justiça hoje, é melhor que seja discutido o que sejam os
conceitos extraídos dos signos linguísticos da expressão.

2.1. Justiça como valor
Compreender o que é justiça não é uma necessidade que diz respeito somente à
atualidade. Talvez essa seja uma das questões mais antigas da filosofia. E, até na
contemporaneidade, a questão ainda parece estar em aberto. Há uma ampla variedade de sentidos
para a palavra. Em Hart, nos identificamos com uma crítica do sentido de justo ligado tanto ao
termo jurídico quanto à moral:

Os termos usados com mais frequência pelos juristas para elogiar ou condenar o
Direito ou a administração dele são as palavras “justo” e “injusto” e, muitas
vezes, eles escrevem como se os conceitos de justiça e de moral coincidissem.
De fato, existem razões muito fundadas para atribuir à justiça uma posição
bastante proeminente na crítica das instituições jurídicas. Todavia, é importante
perceber que ela é um setor separado da moral e que as normas jurídicas e a
administração destas podem ser aprovadas ou desaprovadas de maneiras
diferentes. Uma reflexão bastante breve sobre alguns tipos comuns de juízo
moral é suficiente para mostrar esse caráter especial da justiça.

A complexidade do tema é percebida no próprio dicionário popular. Numa pesquisa
rápida, encontramos sinônimos sugeridos para a palavra “justiça”, tais como:

1. Conformidade com o Direito; 2. Vontade permanente de dar a cada um o que
é seu; 3. Ato de dar ou atribuir a cada qual o que por direito lhe pertence: fazer
justiça a alguém; 4. Faculdade de premiar ou punir, segundo o Direito; 5.
Direito escrito; 6. Alçada; 7. Magistratura, conjunto dos magistrados e pessoas
que servem junto deles: a respeitabilidade da justiça; 8. Inocência primitiva,
antes do pecado do primeiro homem. (Lat. justitia).

Optou-se mesmo por indicar um dicionário geral, não-jurídico, para indicar os
inumeráveis sinônimos da expressão “justiça”, haja vista assim ser melhor percebida, sem
pretensão acadêmica, a amplitude semântica estabelecida. Certamente, um dicionário de política
ou de filosofia fará a devida conformação dos sentidos à esfera estatal-jurídica. Parte-se, então,
de um leque variado de concepções neutras para, através do funil do Direito, construir o tema
jurídica e processualmente.
Como se está a dizer, a palavra sugere desde um valor (inocência primitiva) a uma
instituição (magistratura), passando por ordenamento jurídico (direito escrito) e por instâncias
de recurso (alçada). De certa forma, estes pontos de vista serão aqui examinados. O sentido de
justiça como um valor, relacionado à moral e à virtude é o mais discutido no campo da filosofia,
e ainda aqui há uma variedade enorme de opiniões. Vale destacar a observação de Chaïm
Perelman:
Se nos dissermos que faz milhares de anos que todos os antagonistas, nos conflitos
públicos e privados, nas guerras, nas revoluções, nos processos, nas brigas de
interesses, declaram sempre e se empenham em provar que a justiça está do seu lado,
que se invoca a justiça todas as vezes que se recorre a um árbitro, perceberemos

imediatamente a incrível multiplicidade dos sentidos que se atribuem a essa noção, e a
confusão extraordinária que é provocada por seu uso.

Os significados Direito, Poder Judiciário, procedimentos são usados como premissas
para outras discussões, mas não são investigados primariamente como sinônimos do termo
“justiça”. Obviamente, estes serão também examinados no capítulo seguinte, posto que é junto à
instituição Judiciário com o processamento do direito que o ideal de justiça é em grande parte
concretizado.
Não obstante o termo “Acesso à Justiça” ter um sentido bem ligado a esse tratamento
judicial do bem da vida, a expressão unitária “justiça” já se vincula muito mais à ideia de um
valor fundamental, surgindo, para tanto, inúmeras teorias sobre o tema (justiça como equidade;
bem-estar; reconhecimento).
São comuns, por exemplo, os seguintes standards relacionados ao ideal de justiça:
•

a cada qual a mesma coisa;

•

a cada qual segundo seus méritos;

•

a cada qual segundo suas obras;

•

a cada qual segundo suas necessidades;

•

a cada qual segundo sua posição;

•

a cada qual segundo o que a lei lhe atribui.

Em cada diretiva uma questão de fundo que é pressuposta, sendo descrita em termos
relativos a uma época, uma cultura, uma ideologia.
Apesar da variedade de tratativas, um consenso existe na contemporaneidade e é o que
remete a noção de justiça à ideia de igualdade. Este seria o valor-base, inalterável da justiça
abstrata, geral, que, como alguns teorizaram, convive com uma noção particular sobre a
aplicação da premissa maior. Chaïm Perelman, por exemplo, expõe um sentido formal ou
abstrato e um sentido concreto ou particular de justiça. O primeiro seria a fórmula comum – os
seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma – e, posto que esta
fórmula contém um elemento indeterminado, uma variável – como se reconhece a igualdade? –
abre-se espaço para diferentes concepções particulares e gera as infindáveis controvérsias.

A partir de cada uma dessas teorias, deparamo-nos, ainda, com outras variáveis,
relacionadas ao uso da justiça, tal como identifica Guilherme Figueiredo Leite Gonçalves, ou
seja, pode ainda significar:

a) um parâmetro para a tomada de decisões;
b) um critério para a produção de normas;
c) um critério para a aferição da legitimidade e da validade de normas e
decisões;
d) um princípio norteador da organização e da ordenação da sociedade; e
e) um parâmetro para a definição, elaboração e consecução de políticas
públicas.

Seja qual caminho percorrer, é de se concordar com Chaïm Perelman, onde se lê que
“dentre todas as noções prestigiosas, a de justiça parece uma das mais eminentes e a mais
irremediavelmente confusa”. Nestes termos, o que há de seguro é a pluralidade de
entendimentos.
Em seguida serão abordadas as concepções filosóficas sobre a justiça. Não se pretende
discutir as teorias com profundidade e examiná-las criticamente, haja vista extrapolar os campos
de análise do presente trabalho. A pretensão é de relatá-las, em suas linhas-mestras, de forma
simples e clara o suficiente para que se compreenda os seus fundamentos. A proposta é,
especialmente, identificar o intenso debate que houve e permanece vivo sobre a justiça, numa
tentativa de legitimá-la como parâmetro avaliativo do Direito e da sociedade.
Abre-se espaço para o debate que posiciona a justiça no contexto pós-liberal e
multicultural, e que alberga a validade dos movimentos sociais e do pluralismo das instituições
no fazer o Direito e promover a sociedade.
A partir de então, buscar-se-á ampliar o entendimento sobre “Acesso à Justiça”,
especialmente de acordo com o entendimento de Michael Walzer, para o qual “a justiça é relativa
aos significados sociais”.
Com efeito, o debate é amplo. Felix Oppeheim esclarece que a justiça é um fim social de
natureza normativa. Sendo desta forma, a questão é defini-la em termos descritivos, já que os
princípios de justiça, expressos no sentido normativo, são, como dito, vazios e tautológicos.

2.1.1. Justiça no período clássico

A discussão começa a ser travada na Antiguidade Clássica. E é com as teorias como as de
Platão e Aristóteles que o debate se intensifica. Ambos identificam a justiça como virtude.
Platão, em A República, faz alusão à justiça como uma virtude. Ele apresenta o debate
travado por seu protagonista Sócrates e outros sobre qual seria o verdadeiro sentido do justo.
Levantam hipóteses como a que corresponda a dizer a verdade, bem como a de devolver o que se
recebe. Todas refutadas pela astuta retórica de Sócrates, como por exemplo, quando o filósofo
comenta a ética de uma situação hipotética de um amigo que se vê num estado de insanidade e
reclama a devolução de armas que tenha emprestado. Segundo ele, não se deveria devolver o
que foi recebido e, muito menos, dizer toda a verdade a este homem sobre seu estado. Outra
hipótese levantada discutida é a de fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Sócrates
demonstrou que a justiça é praticada porque a pessoa é justa e não em vistas a quem ela é
direcionada. Surge, ainda, a concepção da conveniência do mais forte, prontamente refutada pelo
argumento de não ser justo para um o que o mais forte me impõe. Assim também em relação ao
standard da conveniência do governante, considerando, por outro lado, que o bom governante
tenderia a promover a conveniência dos cidadãos, e não de si mesmo.
Em Platão, Sócrates conclui por proclamar a justiça como o dever de cada um fazer
aquilo que lhe cabe na sociedade.
Vem, então, Aristóteles, que afirma a justiça como a completa virtude e a injustiça o vício
inteiro. É assim porque aquele que possui a virtude pode exercê-la não somente sobre si mesmo,
mas também sobre o seu próximo. Além disso, Aristóteles aponta para dois tipos de justiça, uma
geral e outra particular. Esta última não se confunde com aquela virtude plena, sendo
compreendida mais como padrão de avaliação de condutas e decisões. Nesse sentido singular, o
justo estaria ligado a uma lógica de proporção.
A concepção aristotélica apresenta, ainda, uma subdivisão emblemática. A justiça pode se
manifestar nas distribuições de honra, dinheiro, bens etc – sendo considerada justiça distributiva
– e, também, pode desempenhar um papel corretivo nas relações entre indivíduos – cuidando-se,
aqui, da justiça reparadora.
No primeiro caso (justiça distributiva), o mérito é um critério usado na distribuição dos
bens e direitos. O tratamento justo pode significar expedição de normas que estabeleçam
benefícios (cargos, promessas, salários) ou ônus (taxas, multas) a classes de indivíduos. Não fica
claro que tipo de mérito é aplicado. Aristóteles diz que os democratas o identificariam com a

condição de homem livre; já os que promovem a oligarquia o relacionariam à riqueza ou à
nobreza; e os defensores da aristocracia, fariam referência à excelência.
A face corretiva da justiça estaria relacionada à injustiça instalada. Assim, o magistrado
busca resolver o tratamento igualitário naquilo que sofreu desigualdade, sendo a correção
realizada por meio da pena, que retira do injusto o ganho que obteve sobre o injustiçado. Como
explica Felix Oppenheim, as normas da justiça reparadora são ainda subdivididas em normas
compensativas e corretivas. As primeiras têm como escopo reabilitar o equilíbrio mediante
compensação para com a parte ofendida; e as segundas infligem uma punição ao culpado. “A
Justiça reparadora pode ser considerada, assim, uma subclassificação da Justiça distributiva; por
ela os benefícios e os encargos são representados por recompensas ou punições”.
O conceito aristotélico acabou por relacionar a figura do juiz ao que é justo, neste aspecto
da correção. Senão, vejamos:
Eis aí porque as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e recorrer ao juiz é
recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser uma espécie de justiça animada; e
procuram o juiz como um intermediário, e em alguns Estados os juízes são
chamados mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o
meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um meio-termo já que o
juiz o é.

Outra observação interessante! Esse conceito de justiça também é intrinsecamente ligado
à lei – justiça legal – posto que esta existe para homens nos contextos de injustiça, de forma a
corrigi-la. A lei dita a concepção do justo. O conceito aristotélico também é relacionado à
legitimação do procedimento legislativo, pois considera ele:

Uma vez que aquele que viola a lei é injusto e aquele que respeita a lei é justo, é
evidente que todas as ações legítimas são, em certo sentido, justas, pois que
'legítimo' é o que o Poder Legislativo definiu como tal e nós chamamos 'justo' a
todo o procedimento legislativo particular.

Destaque para a afirmação de que se a lei for deficiente em razão da sua universalidade ,
podendo isso acontecer já que seria um erro supor o caráter absoluto da lei, a sua correção
também se opera, para se adequar ao justo (não ao justo absoluto; abstrato). Neste caso, usa-se o
critério do equitativo. Perelman tem um raciocínio semelhante:

Poderá a Justiça opor-se ao direito? Haverá um direito injusto? Formular a
questão dessa maneira só é possível se não se fizer caso algum da distinção que
estabelecermos ente a justiça formal e a justiça concreta. Com efeito, querer
julgar o direito em nome da justiça só é possível em virtude de uma confusão:
julgar-se-á o direito por intermédio, não da justiça formal, mas da justiça
concreta, ou seja, de uma concepção particular da justiça que supõe uma
determinada escala de valores.

O período clássico foi marcado pela alusão à justiça como uma virtude, a mais completa
das virtudes. E, ainda, pela separação desta justiça em relação àqueloutra que é tida por medida,
por proporção. A filosofia contemporânea herda a concepção de Platão sobre a conduta reta e a
subdivisão aristotélica da justiça distributiva e corretiva. Ambas ligadas ao conceito de justiça
como parâmetro de decisão política e jurídica.

2.1.2. Justiça no período moderno
Seguimos examinando autores clássicos do pensamento político moderno, como Thomas
Hobbes, John Locke, David Hume, Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Para esses grandes
pensadores, a justiça também é pauta das respectivas filosofias políticas, pensadas pela justa
organização estatal, e autonomia moral. Novamente, a substância é pensada, não sendo o valorjustiça ligado propriamente a instituições, embora processado por alguma delas. As teorias sobre
a justiça surgem agora mais voltadas para contextos relacionados à legitimação da soberania
estatal, direitos e moral.
Como bem observou Salvatore Veca e Sebastiano Maffettone, os pensadores aqui citados,
excetuado Rousseau, trazem um ponto em comum ao cuidarem da passagem da sociedade
natural para a sociedade civil, e respectivo surgimento da obrigação política e consolidação das
instituições, que se resume em relacionar justiça e estabilidade. Rosseau, ao contrário, refere-se
a esse processo de surgimento da sociedade civil como um estado de decadência.
Thomas Hobbes, e sua obra, Leviatã, refere-se à natureza humana e faz sugestão das
causas principais das contendas, sendo apontadas a rivalidade, a desconfiança e o orgulho. O
que mantém os homens sob controle é o chamado poder comum, imperativo sem o qual nasce a
guerra – quando o homem se volta contra outro homem. A partir da institucionalização do poder,
com o surgimento do Estado, vem, também a constituição/validade da propriedade privada e, por
conseguinte, a da própria injustiça.

Dizem que a justiça é a vontade constante de dar a cada um o que é seu. Por
isso, não existe seu, ou seja, onde não existe propriedade, não existe injustiça; e
não existe propriedade onde não existir um poder coercitivo instituído, ou seja,
onde não existir Estado, pois [nesse caso] todos os homens têm direito a todas
as coisas. Portanto, onde não existe Estado, nada é injusto.

A justiça surge, assim, como um princípio que significa a aderência aos pactos
estabelecidos, não obstante a validade dos pactos só existir a partir da constituição de um poder
civil de coerção sobre os homens. A justiça surge, pois, com o próprio Estado. Hobbes afirma
que a noção de justiça é desprovida de sentido, caso não seja considerada à luz da soberania.
Ao examinar a hipótese de rebeliões para violação dos pactos, Hobbes refuta a
legitimidade das mesmas, não sendo possível a conquista de soberania por este meio com base
no argumento da razão, já que a justiça – manutenção dos pactos – é preceito da razão e, sendo
assim, vai de encontro a qualquer coisa que promova lesão à vida, donde se conclui que a justiça
é uma lei natural.
Contudo, essa lei natural pode ser interpretada de maneiras distintas, quando os termos
justo e injusto forem atribuídos aos homens e quando forem atribuídos às ações. No primeiro
caso, temos o sentido em conformidade ou não com os costumes, com a razão. Aqui, a justiça
dos costumes é a tida por virtude. Um homem justo seria um homem honesto, na concepção de
Hobbes. Já na segunda hipótese, significaria que uma ação justa é aquela em conformidade com
as ações individuais, conforme estabelecidas no pacto. Aqui, a relação se dá entre o indivíduo e
o pacto, sendo o justo aquele que é inocente; e o injusto, o culpado.
Nessa correlação de sentidos, um significado não se confunde com o outro, podendo, por
exemplo, ser considerada a hipótese de um homem justo-honesto praticar uma ação injusta e,
nem por isso perder a sua condição de justo. E vice-versa.
Na análise das injustiças das ações, o pacto revela importância, e o Estado alberga o
dever de penalizar o homem culpado. Hobbes destaca que a ação praticada por um pode provocar
a interferência estatal, ainda que não tenha sido dirigida contra o Estado, uma vez que, segundo
ele, “o roubo e a violência são injúrias feitas à pessoa do Estado”.
A justiça das ações costuma ainda ser dividida em comutativa e distributiva. Aquela, para
Hobbes, seria a justiça dos contratantes; vale dizer, o cumprimento do pacto na compra e venda,
no aluguel e no empréstimo para quem dá e recebe. A justiça distributiva, ou de equidade, por
sua vez, é a justiça do árbitro; vale dizer, o ato de definir o que é justo.

Justiça como virtude, justiça como ação legitimada pelo pacto, justiça no cumprimento
dos pactos individuais, justiça de dizer o Direito. Em Thomas Hobbes os sentidos estão, de
alguma forma, ligados à soberania e ao agir conforme o pacto.
Outro pensador clássico da filosofia moderna, John Locke, com seu Tratado sobre o
governo civil, também desenvolveu uma teoria sobre justiça política. Ela foi baseada na
legitimidade da propriedade através do trabalho. Locke se propõe explicar como os homens
conseguiram propriedade de porções. Segundo o pensador, “Deus deu a terra e tudo o que ela
contém ao gênero humano” e isso sem nenhum pacto explícito de todos os membros da
comunidade. O “pacto original” pensado por Locke cuidava de certo tipo de contrato social feito
entre os homens que concordavam em se unir em uma sociedade civil. Não era como o contrato
original entre o rei e o povo.
Novamente o uso da razão é citado. Locke parte de uma análise dos homens quando num
estado de natureza. Nesta situação, o homem, sendo senhor de si mesmo, trazia consigo o grande
fundamento da propriedade. Com seu trabalho, foi conquistado o direito de propriedade sobre os
bens da natureza, que antes eram comuns a todos – “sempre que ele tira um objeto do estado em
que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe
pertence, por isso tornando-o sua propriedade”. Essa modificação introduzida pelo trabalho é o
que legitima a propriedade, retirando a fração individual do direito comum dos outros. É uma lei
natural. No exemplo dado pelo pensador, se o indígena mata o cervo, é de se concordar que o
animal pertence a ele, já que dispensou trabalho para pegá-lo, embora até então fosse direito
comum de todos.
E os limites dessa apropriação foram sendo dados pelo consumo. Segundo Locke, direito
e utilidade eram, no período indicado, institutos relacionados, uma vez que o homem exercia
direito sobre tudo aquilo que trabalhava para alcançar, não havendo trabalho para além do que
lhe seria útil. Nesse estado de natureza, para Locke, não havia disputas – “a parte que cada um
talhava para si era facilmente reconhecível; era tão inútil quanto desonesto talhar uma parte
grande demais ou tomar mais que o necessário.”
Ainda na época atual, contemporânea de Locke, vige o mesmo princípio, a mesma lei
natural originária, afinal os que são considerados mais civilizados na humanidade acabam por
criar e multiplicar leis positivas para destacar a propriedade individual do todo com base no
esforço. O governante que souber assegurar, com base nas leis de liberdade, o trabalho dos

homens contra a opressão do poder, segundo Locke, logo se tornará o mais forte entre os
príncipes.
Essa proteção à propriedade conquistada pelo trabalho individual, segundo o pensador,
não diminui os recursos naturais, ao contrário, aumenta as provisões comuns da humanidade:
...as provisões que servem para o sustento da vida humana, produzidas por um
acre de terra cercado e cultivado, são dez vezes maiores que aquelas produzidas
por um acre de terra de igual riqueza, mas inculta e comum. (...) Eu aqui estimo
o rendimento da terra cultivada a uma cifra muito baixa, avaliando seu produto
em dez para um, quando está muito mais próximo de cem para um. Porque eu
gostaria que me respondessem se, nas florestas selvagens e nas terras incultas da
América, abandonadas à natureza sem qualquer aproveitamento, agricultura ou
criação, mil acres de terra forneceriam a seus habitantes miseráveis uma
colheita tão abundante de produtos necessários à vida quanto dez acres de terra
igualmente fértil o fazem em Devonshire, onde são bem cultivadas?

Locke revela-se um defensor da propriedade, da liberdade e, por conseguinte, do Estado
abstencionista. A justiça está na conquista da parcela da propriedade comum através do esforço
feito pelo trabalho individual. Essa é, segundo ele, uma lei natural e, portanto, divina. A
concepção justiça é de um valor que mede a legitimidade das liberdades individuais.
Uma terceira obra, com David Hume, no clássico Tratado sobre a natureza humana, são
apresentadas as chamadas circunstâncias de justiça. O filósofo afirma que a justiça é uma
virtude que tem um sentido natural, qual seja o de produzir prazer e aprovação graças a artifícios
ou invenções que nascem das condições e das necessidades da humanidade. Ela está relacionada
às convenções humanas, sendo fundamento das leis da sociedade. Não é, pois, uma lei natural,
mas moral.
A compreensão da natureza da justiça é pré-requisito para compreensão de institutos
legais, como propriedade, direito e obrigação:
Aqueles que usam as palavras propriedade, direito ou obrigação, antes de
explicar a origem da justiça, ou que até mesmo as usam justamente para
explicá-la, são culpados de um grave erro e nunca podem raciocinar sobre uma
base sólida. A propriedade de um homem é um objeto em relação com ele; essa
relação não é natural, mas moral e baseada na justiça.

Para Hume, a justiça encontra sua origem nas convenções humanas e sua razão de ser está
em inconvenientes das qualidades da mente humana (egoísmo e generosidade limitada) e da

situação de objetos externos (mudança rotineira de possuidor e escassez das necessidades e
desejos). Segundo ele, bastaria aumentar a benevolência dos homens ou a abundância da
natureza e seria inútil a justiça.
O senso de justiça pode ser modificado com base nas relações e nas ideias, haja vista ele
estar entrelaçado às condições e temperamentos da humanidade, o que confirma que a justiça não
está ligada ao eterno, ao imutável e ao universalmente obrigatório.
A concepção parece estar bem relacionada à justiça como padrão de correção das
distorções humanas a partir do que é estabelecido em sociedade. A superação da metafísica
representa um grande avanço desta teoria.
Jacques Rousseau, na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade
entre os homens, teoriza sobre a conjectura das desigualdades. Ele as relaciona com a fundação
da lei e do direito de propriedade, assim também à instituição da magistratura e, por último, à
degeneração do poder legítimo em poder arbitrário, em franco processo de agravamento – “de
tal sorte que a condição de rico e de pobre foi autorizada pela primeira época, a de poderoso e
de fraco pela segunda, e pela terceira a de senhor e a de escravo, que é o último grau de
desigualdade.
Apesar da crítica ao surgimento das leis, o seu papel é de fundamental importância,
porque tem o condão de frear os homens na tendência de estabelecer e exacerbar as
desigualdades. Em sentido aproximado de Hume, Rosseau destaca que se ninguém burlasse as
leis ou abusasse da magistratura, não precisaria nem de magistrados, nem de leis. E não haveria
desigualdades, nem injustiças.
Esse dado é importante na medida em que se percebe a evolução social (a mudança de
natureza da alma e das paixões humanas) e a consequente desnecessidade de normas antigas e
obsoletas sobre justiça:

O homem selvagem e o homem policiado diferem de tal modo no fundo do
coração e nas inclinações, que o que faz a felicidade suprema de um reduziria o
outro ao desespero. O primeiro só respira o repouso e a liberdade; só quer viver
e ficar ocioso, e a própria ataraxia do estóico não se aproxima da sua indiferença
profunda por qualquer outro objeto. Ao contrário, o cidadão, sempre ativo, sua,
agita-se, atormenta-se sem cessar para buscar ocupações ainda mais laboriosas;
trabalha até à morte, corre mesmo em sua direção para se pôr em estado de
viver, ou renuncia à vida para adquirir a imortalidade.

Rousseau aponta que o homem originário vai sendo dissipado ao mesmo tempo em que a
sociedade se modifica com aumento de homens artificiais e paixões fictícias, o que não encontra
respaldo verdadeiro na natureza. Nesse sentido é que se deve pensar na validade do direito
positivo, que autoriza a desigualdade moral. Segundo Rousseau, essa desigualdade será medida
pela proporção que é tomada em relação a uma desigualdade física:
É manifestamente contra a lei de natureza, de qualquer maneira que a
definamos, que uma criança mande num velho, que um imbecil conduza um
homem sábio, ou que um punhado de pessoas nade no supérfluo, enquanto à
multidão esfomeada falta o necessário.

Nesta obra, cuida-se de pensar na evolução da razão humana e nos conceitos de justiça e
de desigualdade. Rousseau diz que “da cultura das terras resulta necessariamente a sua partilha,
e, da propriedade, uma vez reconhecida, as primeiras regras de justiça, porque, para dar a cada
um o seu, é preciso que cada um possa ter alguma coisa”. Fala sobre o desenvolvimento do
direito positivo e das concepções de justiça com base na separação entre direito de propriedade e
desigualdades sociais e fala sobre sua justa medida, em direito natural.
Por último, nesta parte, utiliza-se da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes de
Immanuel Kant para apresentar o tratamento dado pelo filósofo à questão moral entre os homens,
fundamentando sua teoria sobre a justiça. Entende Kant que os princípios morais devem existir
por si mesmos a priori e que a partir deles devem surgir regras práticas válidas para toda natureza
racional. Deve-se isolar a moralidade de injunções externas, como a antropologia, a teologia, a
física, enfim, as influências que a experiência possa fornecer. A metafísica dos costumes deve
ser analisada pela razão, de forma completamente isolada, pura, pois, para Kant, a concepção de
moralidade não pode derivar de exemplos:

De quanto precede ressalta que todos os conceitos morais têm sua sede e origem
completamente a priori na razão, na razão humana mais comum tanto quanto na
razão que se eleva ao alto grau de especulação; que eles não podem ser
abstraídos de nenhum conhecimento empírico, e, por conseguinte puramente
contingente que a pureza de sua origem é justamente o que os torna dignos de
servirem de princípios práticos supremos; que quanto mais se lhes acrescenta de
empírico, tanto mais diminui sua verdadeira influência e o valor absoluto das
ações; que não é só exigência da mais premente necessidade, do ponto de vista
teórico, em que se trata tão-somente de especulação, mas que é ainda da maior
importância prática criar estes conceitos e estas leis, tirando-os da razão pura,
sem mescla de qualquer espécie; e mais ainda, determinar o âmbito de todos

estes conhecimentos racionais práticos ou puros, isto é, determinar todo o poder
da razão pura prática, abstendo-se, contudo (na medida em que a filosofia
especulativa o permita e mesmo, por vezes, encontre necessário) de fazer
depender tais princípios da natureza especial da razão humana; mas, antes já que
as leis morais devem ser válidas para todo ser racional em geral, deduzindo-as
do conceito universal de um ser racional em geral.

A moral é compreendida a partir da concepção de boa vontade e de dever. A boa vontade
seria a premissa da felicidade, e deve ser praticada por si mesma e, não, como um meio para se
atingir interesses outros. Deve-se, por isso, buscar a felicidade não por inclinação, mas por
dever, pois, segundo ele, “uma ação cumprida por dever tira seu valor moral, não do fim que por
ela deve ser alcançado, mas da máxima que a determina”. O dever, para Kant, é a necessidade de
cumprir uma ação pelo respeito à lei.
Kant percebe como pode ser complicada a análise empírica do agir conforme o dever,
bem como saber se uma ação possui efetivamente valor moral. Daí ele destaca a necessidade de
deveres estabelecidos a priori, como regras universais capazes de orientar o comportamento de
um modo imperativo.
A regra fundamental seria o ser racional. Segundo Kant, os seres racionais estão sujeitos
à lei, em virtude da qual cada um nunca deve tratar-se a si e aos outros como puros meios, mas
sempre e simultaneamente como fins em si. E, assim, nasce uma união sistemática de seres
racionais por meio de leis objetivas comuns, as quais têm por escopo a relação entre todos estes
seres, como fins e como meios.
Esta relação entre seres racionais, onde cada indivíduo é um fim em si, sendo elemento
apriorístico das relações humanas, coloca a moralidade como relação de todas as ações com a
legislação, a qual possibilita um reino dos fins. A dignidade não encontra equivalente. E,
segundo afirma o filósofo, “a moralidade, bem como a humanidade, enquanto capaz de
moralidade, são as únicas coisas que possuem dignidade”. E, de acordo com Kant, a autonomia é
o princípio da dignidade da natureza humana, bem como de toda natureza racional.
O filósofo constata que a liberdade é a chave do conceito de autonomia de vontade.
Todos os indivíduos devem ter liberdade de agir subjetivamente, da mesma forma que as
máximas objetivas preceituam, conduzindo-se para ações racionais boas, donde se infere que a
lei moral deve ser um imperativo para condutas racionais. A contribuição de Kant para a filosofia
jurídica está no marco conhecido por “virada kantiana”, onde a relação entre a moral e o direito
se estabelece no sistema jurídico.

Kant e os demais pensadores aqui registrados marcaram o período moderno pelo debate
da justiça ligado a valores fundamentais – propriedade, igualdade, dignidade, autonomia. As
relações entre os homens e destes com o poder estatal foi o foco de atenção na definição de
justiça, muito ligada à concepção moral e de dever. Apesar de se mencionar o poder do Estado e
as instituições públicas, como a magistratura, ainda não se vê referências, até então, ao
tratamento da justiça pelo órgão judicial.

2.1.3. A filosofia política contemporânea: justiça como equidade
Passa-se adiante. Nos deteremos, agora, com algumas das mais destacadas teorias da
justiça surgidas nas últimas décadas. Chegamos às perspectivas utilitarista, liberal, libertária,
marxista e comunitarista de justiça. Passamos a expor as linhas mestras dessas visões, sem
exaurir o tratamento dado por filósofos políticos contemporâneos. Alguns nomes serão citados
por representarem o cerne de cada perspectiva sem que seja nossa proposta a defesa de tais
renomados pensadores.
A primeira teoria que se apresenta é a que aborda a justiça sob uma perspectiva utilitária
e que relaciona justiça ao pragmatismo da maior felicidade possível para os membros da
sociedade, portanto, ao bem-estar. Os indivíduos são alçados à condição primeira e a moralidade
tem importância justamente porque os seres humanos são importantes.
Alia-se ao utilitarismo a técnica de análise conhecida por consequencialismo, segundo a
qual uma coisa só será aceita como moralmente boa se tornar melhor a vida de alguém, o que
impõe o exame dos procedimentos que visam algum bem. Will Kymlicka realiza importante
trabalho no qual destaca ser esta teoria um verdadeiro avanço social se compararmos ao método
antigo de ver as questões morais sob o critério espiritual ou de tradições:

O consequencialismo também parece oferecer um método direto para solucionar
questões morais. Encontrar a resposta moralmente correta torna-se uma questão
de medir mudanças no bem-estar humano, não de consultar líderes espirituais
ou de recorrer a tradições obscuras. Historicamente, o utilitarismo, portanto, foi
bastante progressista. (...) Na melhor forma, o utilitarismo é uma poderosa arma
contra o preconceito e a supertição, fornecendo um padrão e um processo que
desafiam os que reivindicam autoridade sobre nós em nome da moralidade.

Observa-se com Kymlicka que o utilitarismo é “essencialmente um „padrão de
correção‟, não um „processo de decisão‟”, e estaria associado ao lema “o máximo de felicidade
para o maior número de pessoas”, do qual decorrem, porém, distintas correntes de
interpretações acerca da felicidade.
Nestes termos, há os que identificam no prazer o principal bem humano. Assim, Jeremy
Bentham, um dos fundadores do utilitarismo, diz que “a insignificância é tão boa quanto a
poesia” se oferece a mesma intensidade e duração de prazer;

de outra ponta, há os que

relacionam bem-estar a tipos diferentes de experiência e de estados mentais valiosos; há a
concepção de felicidade na satisfação de preferências, segundo a qual aumentar a utilidade das
pessoas significa satisfazer suas preferências, sejam quais forem; e por fim, especificando e
corrigindo a última concepção, mas pecando pela vagueza, há a corrente utilitarista que relaciona
bem-estar à satisfação de preferências “racionais” ou “informadas” – aquelas fundamentadas nos
julgamentos corretos.
A concepção utilitarista revela-se falha quando não oferece parâmetros seguros para
definir a felicidade. Conforme bem analisa Will Kymlicka, “como sabemos o que se deve
promover, o amor, a poesia, ou a insignificância, se não há nenhum valor supremo, como a
felicidade, pelo qual medi-los?”. E ainda, “os recursos disponíveis para satisfazer as preferências
das pessoas são limitados. Além disso, as preferências das pessoas podem entrar em conflito”.
Daí surgem mais correntes. Tem a que defende a “igual consideração dos interesses”,
segundo a qual, pelo fato dos indivíduos terem preferências distintas e potencialmente
conflitantes, é necessário um padrão para identificar quais acordos poderiam ser moralmente
aceitáveis para as pessoas cujo bem-estar está em jogo. E, geralmente, o acordo mais apontado é
que os interesses de cada pessoa devem receber igual consideração.
Há, ainda, a corrente do “utilitarismo teleológico” que não considera as pessoas, num
primeiro lugar, mas um estado de coisas valiosas ou a maximização do bem, ainda que os
indivíduos possam ficar em situação pior se comparados a outra situação.
Em análise última, o utilitarismo é também uma concepção de justiça pautada no valor
igualdade, pois que considera com igual peso moral as preferências das pessoas, sendo todas
calculadas. Para tanto, adota-se a teoria das parcelas equitativas, uma evolução do
consequencialismo, pois que exclui preferências preconceituosas ou egoístas que ignoram
direitos alheios legítimos.

Contudo, o utilitarismo não especifica diretamente uma posição política distinta. Da
mesma forma que justifica o sacrifício dos fracos pelo bem-estar da maioria, também é teoria que
fundamenta o combate aos privilégios arbitrários à custa da maioria.
Dando continuidade, uma segunda teoria contemporânea de justiça que se destaca é a da
igualdade liberal, que tem em John Rawls, crítico do utilitarismo, seu principal teórico. A
concepção utilitarista, tida por igualitária, não foi a fundo na abordagem das parcelas equitativas.
Por isso, Rawls busca teorizar uma concepção de justiça que ofereça uma alternativa sistemática
para o utilitarismo, apresentando uma ideia central, a saber:
Todos os bens primários sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e
as bases do respeito de si mesmo – devem ser distribuídos igualmente, a menos
que uma distribuição desigual de qualquer um ou de todos estes bens seja
vantajosa para os menos favorecidos.

Há uma importante evolução nesta concepção geral de justiça desenvolvida por Rawls,
haja vista o imperativo da igualdade se condicionar a uma correção das desigualdades.
A injustiça das circunstâncias decorrentes de sorte bruta, por se tratar de circunstâncias
moralmente arbitrárias, deve ser combatida pelo princípio da diferença. Para Rawls, o pluralismo
implica na impossibilidade de um acordo sobre uma concepção absoluta do bem, mas há alguns
pontos fundamentais e indispensáveis a uma descrição de justiça, como o foco no princípio da
diferença.
Inicialmente, e para explicar os possíveis confrontos entre os vários bens que estão sendo
distribuídos, Rawls propõe dividir a sua concepção geral de justiça em três partes, ordenadas em
dois princípios com base numa prioridade léxica. Primeiramente, há uma hierarquia dos
princípios de justiça e a liberdade ocupa o topo, podendo ser restringida apenas e tão-somente em
nome da liberdade. Em seguida, está a prioridade da justiça ante a eficiência e da maximização
das vantagens.
Quando se trata de diferença, a oportunidade equitativa é anterior à diferença.
Em outras palavras, as liberdades iguais precedem a igualdade de oportunidades, que
precede, por sua vez, a igualdade dos recursos. Em tudo, porém, mantém-se o fundamento de que
uma desigualdade só é sustentada se beneficiar os que se encontram numa condição pior. Assim:

Primeiro princípio – Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema total mais
extenso de liberdades básicas compatíveis com um sistema de liberdade similar
para todos.
Segundo princípio – As desigualdades sociais e econômicas devem ser
ordenadas de modo que sejam:
• para o maior benefício dos que têm menos vantagens, e
• vinculadas a cargos e posições abertos a todos sob condições de igualdade de
oportunidades equitativas.

Para Rawls, a sua teoria de justiça é intuitivamente mais correta se comparada com as
teorias pautadas no conceito distributivo que prezam pelo axioma da igualdade de oportunidade,
sendo seus ideais mais voltados para a equidade. Ele ainda contrapõe sua teoria com base na
justificativa de que ela é derivada de um contrato social hipotético, no qual as pessoas, numa
posição original, teriam maior interesse em adotar os apontados princípios de justiça. Esta noção
de estado de natureza não é usada para explicar uma condição originária da sociedade e das leis
de justiça, mas, conforme esclarece, para indicar uma modelagem do sentido de igualdade moral
entre os homens. A ideia básica é que, numa posição original, os indivíduos não saberiam supor
qual posição ocupariam na sociedade, não havendo objetivos determinados. Ainda assim, haveria
ali certos interesses que já seriam fixados sobre o que seria preciso para conduzir uma boa vida.
Segundo a teoria de Rawls, estas coisas almejadas são chamadas de “bens primários” e
que se agrupam basicamente em:

bens primários sociais – bens que são diretamente distribuídos pelas instituições
sociais, como renda e riqueza, oportunidades e poderes, direitos e liberdade;
bens primários naturais – bens como a saúde, a inteligência, o vigor, a
imaginação e os talentos naturais, que são afetados pelas instituições sociais,
mas não são diretamente distribuídos por elas.

A visão prevalecente da igualdade de oportunidades isoladamente considerada é tida por
inadequada, pois negligencia fatores sociais graves, como a condição dos bens/talentos naturais,
diferenças que independem das decisões tomadas pelos indivíduos. Essa posição original pode
ser arbitrária se a decisão política não considerá-la em sua natureza diferente, e o sistema
distributivo em si não soluciona tal desigualdade, sendo importante considerar as demais
variáveis da sua teoria da justiça. Assim:

Somos levados ao princípio da diferença se desejamos estabelecer o sistema
social de tal maneira que ninguém ganhe nem perca com seu lugar arbitrário na
distribuição dos bens naturais ou na sua posição inicial na sociedade, sem dar
nem receber vantagens compensatórias em troca.

Há uma simplificação do tema justiça ao se considerar apenas o critério da igualdade de
oportunidades. Isso porque há latente uma discordância quanto ao que seria necessário para
assegurar uma justa igualdade de oportunidade às pessoas. Uns prezariam o mínimo (a nãodiscriminação), enquanto outros reclamariam programas socioeconômicos de auxílio aos
desfavorecidos.
A ordenação das desigualdades sociais e econômicas é feita pelo governo e os liberais
tomam a governança na medida das incertezas e escassez da vida social, sem renunciar a sua
igualdade moral. A existência de governo é compatível com a igualdade moral porque o poder só
se justifica em confiança para proteger e promover os interesses dos indivíduos. Ponto
interessante: ao tratar das desigualdades que resultam do uso da liberdade individual, Rawls
sustenta que sua concepção de justiça está ligada a corrigir desigualdades que afetam as
oportunidades, apontando para as desigualdades decorrentes dos bens primários sociais, e não as
desigualdades decorrentes das escolhas, bens primários naturais, que são da responsabilidade do
indivíduo.
Neste ponto, Ronald Dworkin busca corrigir distorções na teoria liberal de Rawls,
desenvolvendo uma teoria sobre um esquema de seguro equitativo, segundo o qual na posição
primeira os indivíduos, na sua incerteza original, contariam com medidas de compensação caso
sofressem com a condição social, econômico ou cultural futuras. As injustiças das escolhas
seriam excluídas e o indivíduo se pautaria por uma conduta “sensível à ambição” e “insensível à
dotação”. Cuida-se de um esquema que prioriza a igualdade moral, compensando circunstâncias
desiguais, bem como considerando os indivíduos responsáveis pelas suas escolhas.
A justiça vista como equidade é pautada no imperativo de exclusão das arbitrariedades
decorrentes da posição inicial na distribuição das oportunidades em relação aos bens primários
sociais. Reconhecimento da diferença é o ponto central de discussão. Como teoria que prima pela
liberdade, a diferença que é originada das escolhas feitas por homens livres e iguais é
desconsiderada.

Neste aspecto, tem-se uma derivação da concepção liberal de justiça que seria a
perspectiva libertária e que defende as liberdades de mercado, tido por naturalmente justo,
exigindo fortes limitações à atuação do Estado em relação a uma política social. Apesar de outras
perspectivas filosóficas em dados momentos até defenderem a abstenção estatal, esta concepção
libertária se apoia nesta condição. Conforme destaca Chandran Kukathas et all:
Os libertários aceitam apoiar, no máximo, um Estado mínimo, especificamente
„o Estado guarda-noturno da teoria liberal clássica, que se limita a funções de
proteção de todos os cidadãos contra a violência, o roubo e a fraude e o não
cumprimento dos contratos etc‟ (Nozick). Afirmamos que, no máximo,
defendem o Estado mínimo, porque alguns libertários rejeitam qualquer
concepção de Estado.

Por exemplo, há o combate à tributação como ferramenta de redistribuição de
oportunidades e posições. Cuida-se de uma teoria de liberdade como premissa moral
fundamental, criticada por muitos como uma teoria que preza pela igualdade, sendo estes valores
antagônicos.
No entanto, e como aduz Will Kymlicka, “ao decidir quais liberdades devem ser
protegidas, os teóricos igualitários situam estas teorias em uma descrição de igual preocupação
com os interesses das pessoas”.
A questão que individualiza essa percepção igualitária de justiça é a especificação de uma
liberdade que se ajusta ao interesse das pessoas. E aqui, é apontado o mercado livre como valor
fundamental de liberdade e de justiça.
Nessa concepção radical, o libertarismo é derivação da igualdade liberal na medida em
que afirma um compromisso com o respeito pelas escolhas individuais, mas, se distancia dessa
sua origem ao passo que rejeita a correção das desigualdades.
A perspectiva marxista vai de encontro a esta última exposta. Sua base teórica está na
defesa da socialização dos meios de produção de maneira que cada pessoa tenha igual
participação nas decisões coletivas. Esse ideal de justiça está ligado à máxima: “a cada um
segundo suas necessidades”.
Para os marxistas, a injustiça está numa luta de classes, em que se opera a exploração do
trabalhador pelo capitalista. Os trabalhadores teriam direito ao produto do seu trabalho e a
negação desse direito torna o capitalismo injusto. Aqueles seriam os principais agentes da
mudança social com poder para desafiar todo o império da injustiça capitalista.

Essa perspectiva é considerada uma teoria também radical, justamente por condenar a
injustiça do capitalismo. As outras teorias aqui já expostas, de certo modo, também condenaram
essa injustiça, porém com uma retórica mais suave.
Modernamente, e segundo Will Kymlicka, os marxistas contemporâneos buscam evitar a
premissa libertária inicial, especialmente ao se considerar a ajuda aos dependentes, que poderia
ser considerada no mínimo suspeita. Abandona-se, parcialmente, a retórica da exploração e
alienação do trabalho, que pode contradizer e até mesmo opor-se às necessidades de pessoas em
condições desfavoráveis que sejam não-trabalhadoras.
E, também, ao se manifestarem no sentido de que nem toda exploração técnica é injusta,
acabam por se aproximar dos princípios rawlsianos de igualdade. “Nas suas novas formas, a
teoria marxista da exploração parece aplicar princípios igualitários liberais em vez de competir
com eles”. O autor ainda destaca que a visão marxista tradicional é difícil de ser sustentada hoje
em dia em razão de outros valores também fundamentais que são clamados pela sociedade:

É cada vez mais difícil aceitar esta visão marxista tradicional a respeito da
centralidade do trabalho para a política progressista. Muitas das mais
importantes lutas contemporâneas pela justiça envolvem grupos que não são, ou
não são apenas, oprimidos pela relação assalariada – por exemplo, grupos
raciais, mães solteiras, imigrantes, gays e lésbicas, incapacitados, idosos. (...)
Em outras palavras, embora a teoria marxista se baseie no trabalho, sua prática
foi baseada nas necessidades, e as incompatibilidades evidentes foram ocultadas
pela suposição de que os necessitados são também os explorados.

O desenvolvimento da sociedade marxista em alguns lugares mostrou que houve um
distanciamento entre teoria e prática. Há, ainda, uma centralidade do trabalho como alvo das
desigualdades.
A filosofia política contemporânea ainda conta com a perspectiva comunitarista de
justiça, que parte da base teórica segundo a qual o Estado neutro é injusto. Com ela, há a defesa
de uma política do bem comum - que difere do utilitarismo, no ponto em que o doutrina
comunitarista entende o bem-estar como um critério de avaliação das preferências das pessoas, e
não como a própria preferência.
A concepção nasce de uma realidade calcada nas omissões em assegurar que todos
tenham acesso significativo às conquistas culturais e deliberações coletivas da comunidade. Parte

de uma crítica às teorias liberais, segundo a qual estas não estariam muito preocupadas com o
acesso, mas puramente na defesa das liberdades.
Por exemplo, para Michael Sandel, o problema da teoria liberal de Rawls é a inadequação
da concepção de um sujeito moral com um eu totalmente desligado das suas características
provenientes da experiência:
Tal concepção de pessoa equivaleria a nada mais ser do que uma abstração, um
sujeito radicalmente desincorporado, o oposto do sujeito radicalmente situado.
Um sujeito assim seria incapaz de realizar escolhas racionais. Despojado de
todas as experiências, faltar-lhe-ia motivação e não teria capacidade para
decidir. O preço de um desinteresse tão completo é a arbitrariedade, que, na
escolha de princípios de justiça, dificilmente é uma virtude.

O comunitarismo nasce dessa defasagem, uma preocupação com a igualdade de opções
desde que seja assegurada a autonomia do indivíduo. Na sociedade, os papéis e relações sociais
estão estabelecidos, de forma que há uma limitada deliberação por parte do indivíduo. Aí que o
papel do Estado ganha em importância: “O Estado é a arena adequada para a formulação de
nossas visões do bem porque estas visões requerem a investigação compartilhada. Elas não
podem ser buscadas, ou sequer conhecidas, por indivíduos solitários”.
As pessoas não estariam preparadas para escolhas difíceis, sendo incapazes de lidar com
as questões da vida de forma eficaz. O zelo pela autodeterminação, sem partir de um olhar pelo
que é pré-estabelecido, pode ser nocivo. Situações como fortalecimento de poderes paternalistas
surgem dessa omissão em relação às condições que ensejam autonomia nos indivíduos.
Para se chegar a uma condição de bem-estar que promove a autodeterminação, o
indivíduo deverá ter o direito de conduzir sua vida conforme sua crença e ser livre para
questionar esta e outras crenças à luz de informações, argumentos e exemplos que a cultura possa
oferecer. Por outro lado, a noção de bem comum numa sociedade comunitária se dá a partir de
um modo substantivo de boa vida que define o “modo de vida” da comunidade. Assim:

O modo de vida da comunidade forma a base para uma hierarquização pública
de concepções do bem e o peso dado às preferências de um indivíduo depende
do quanto ele se conforma com o bem comum ou em que medida contribui para
este. (...) Um Estado comunitário pode e deve encorajar as pessoas a adotar
concepções de bem que se ajustem ao modo de vida da comunidade, ao mesmo
tempo em que desencoraja concepções do bem que entrem em conflito com

aquelas. Um Estado comunitário, portanto, é um Estado perfeccionista, já que
envolve uma hierarquização pública do valor de diferentes modos de vida.

Os comunitaristas criticam o liberalismo em aspectos como o de negligência das
condições sociais exigidas para a concretização eficaz da autodeterminação, chamando essa
condição de atomista. Taylor, por exemplo, diz que a capacidade de escolher uma concepção do
bem só pode ser exercida em comunidade é sustentada apenas por uma política do bem comum.
Em alguns pontos, surge um problema se a ideia de bem comum é ligada à maioria moral,
haja vista o sentimento de comunidade acabar por excluir grupos marginalizados. As tradições
históricas contidas em comunidade podem significar o próprio problema do ideal de bem
comum.
De todo modo, o ideal comunitário está ligado à história de cada cultura e ao imperativo
de institucionalização de uma linguagem e uma prática de política do bem comum em prol da
autodeterminação do indivíduo. O fortalecimento dessa concepção tem o propósito de promover
a participação cívica e legitimar a política.
Enfim, e retomando o propósito aqui dispendido no sentido de se arrolar as mais
conhecidas teorias acerca do tema “justiça”, em termos de teorias na contemporaneidade, podese notar que cada um delas, algumas aqui tratadas em suas linhas centrais, aspira ao ideal de
igualdade. O modo de concebê-lo é que varia conforme a perspectiva. A justiça, aqui, foi
percebida como virtude absorvida pela filosofia política de uma sociedade.
A complexidade do tema justiça traz consigo a coexistência de respostas teóricas,
ideologias e metodologias todas válidas para a compreensão das relações morais. Rogério José
Bento do Nascimento destaca que nos incontáveis sentidos da expressão justiça busca-se
encontrar um imperativo para as ações humanas, ligado ao objetivo de harmonizar a convivência
dentro de um contexto plural de diversidade razão pela qual a noção de justiça pode sim ser tomada como valor-síntese do
humanismo democrático, o que significa emprestar a força do seu conteúdo
aberto e moldável a infinitas esferas, a carga simbólica do seu apelo, ao projeto
de erguer as relações sociais sobre as bases de um constitucionalismo ético, de
um direito que não se contenta com argumentos utilitaristas e supõe a
consideração e o respeito ao indivíduo, ao pluralismo e à diversidade.

Segundo o autor, a justiça merece ser defendida como um valor-síntese, o que não
significa afirmar um conceito absoluto de justo. Nessa concepção que, como visto, se desdobra
em inúmeras variáveis de perspectivas sobre o que seja o justo, a grande questão que se desnuda
é que o valor precisa ser objetivamente identificado para ser politicamente realizado.

2.2. Justiça positiva e Kelsen
Outro sentido para o conceito de justiça, relacionado a valor e moralidade, seria o que alia
justiça à norma, ao Direito. Em O problema da justiça, o pensamento de Kelsen sobre o valor e a
justiça é apresentado, partindo do raciocínio que a justiça absoluta não é cognoscível pela razão
humana, sendo, portanto, irracional este ideal, ou, ao menos, subjetivo. Com o rigor
metodológico exaustivo que é próprio de Hans Kelsen, o estudo de justiça é conduzido
observando os diversos tratamentos dados pelos teóricos de seu tempo, aqui mesmo trazidos.
Assim, para Kelsen, a justiça é uma qualidade ou atributo que pode ser afirmada por diferentes
objetos, não sendo possível identificar uma regra universal sobre o seu sentido e tratamento.
Em regra, o ideal de justiça é ligado ao de moral. Lembra Kelsen que nem toda norma
moral é uma norma de justiça, mas apenas uma norma que prescreva um determinado tratamento
de um indivíduo por outro. Em avaliação de justiça o objeto da apreciação ou valoração não é a
norma, mas um fato da ordem do ser ao qual se confronta com a norma. A justiça e a injustiça da
norma não são qualidades dela, mas qualidades do ato pelo qual ela é posta. Tem-se, portanto,
uma abstração da validade de toda e qualquer norma de justiça do exame de validade de uma
norma do direito positivo – este seria um princípio do positivismo jurídico.
Para considerar uma norma de justiça como de caráter geral, estabelece Kelsen que a
validade dela deverá ser verificada não apenas num caso singular, mas para um número de casos
iguais e indeterminados, aproximando-se de um conceito abstrato. Só não será tida por conceito
porque este não estatui que o objeto deve ter determinadas propriedades, por exemplo. Para
Kelsen, não se pode deduzir uma norma de um conceito, como pretende erroneamente a chamada

jurisprudência dos conceitos. “Uma norma pode ser deduzida apenas de uma outra norma, um
dever-ser pode ser derivado apenas de um dever-ser”.
Pela norma de justiça, remetendo ao silogismo normativo, somente a norma geral
expressa numa premissa maior é fundamento de validade da norma individual expressa na
conclusão. O fundamento de validade de uma norma positiva será, portanto, uma norma superior
que é pressuposta como objetivamente válida e que opera a legitimação do ato que põe a norma
inferior como objetivamente válida.
Kelsen parte do entendimento de que consideramos um determinado tratamento como
justo quando corresponde a uma norma tida por nós como justa. A questão de saber o porquê de
considerarmos essa norma como justa conduz, em última análise, a uma norma fundamental por
nós pressuposta que constitui o valor justiça.
Um tratamento científico do problema da justiça deve partir dessas normas de justiça e,
por conseguinte, das representações ou conceitos que os homens fazem daquilo que eles chamam
“justo”. Assim, a ciência não tem que decidir o que é justo, mas descrever o que é valorado
como tal. Neste sentido, Kelsen elenca dois tipos de normas de justiça: as normas do tipo
metafísico e as do tipo racional.
Considera ele que as normas do tipo metafísico caracterizam-se pelo fato de se
apresentarem pela sua própria natureza como oriundas de uma instância transcendente e que não
podem ser compreendidas pela razão humana. Já as normas de justiça do tipo racional são
caracterizadas pelo fato de poderem ser pensadas como estatuídas por atos humanos postos no
mundo da experiência e compreendidas pela razão humana, muito embora possam até mesmo ser
postas por instância transcendente também – o que é característico é que elas são compreendidas
pela razão humana, sendo racionalmente concebidas.
Analisando a questão da justiça pelo tipo racional, são observados muitos ideais de
justiça diferentes uns dos outros e contraditórios entre si, o que revela que é possível, tãosomente, conferir uma validade relativa aos valores de justiça constituídos através destes ideais.
A partir de então, são analisadas as sucessivas fórmulas racionais sobre a justiça. Cita-se a suum
cuique, norma segundo a qual “a cada um se deve dar o que é seu”, isto é, o que lhe é devido. A
crítica de Kelsen a esta teoria é que “Como aquilo que é devido a cada um é aquilo que lhe deve
ser dado, a fórmula do suum cuique conduz à tautologia de que a cada qual deve ser dado aquilo
que lhe deve ser dado”.

Outra máxima é a chamada “regra de ouro” – Não faças aos outros o que não queres que
te façam a ti. Mas, para se aplicar essa regra de modo universal, seria preciso que o indesejável
pelos homens fosse também algo universal. É de se destacar, então, o pensamento de Kant sobre
a moral e a justiça. A máxima kantiana age sempre de tal modo que a máxima do teu agir possa
por ti ser querida como lei universal. Kelsen afirma existir uma lei moral pressuposta por Kant,
por força da qual devemos contribuir para o bem-estar dos outros. Só dessa pressuposição, e não
do próprio imperativo categórico, se segue que o homem não pode querer, que o princípio do
egoísmo, por exemplo, torne-se uma lei universal. “Mas de que máxima eu devo querer e de que
máxima eu não devo querer que ela se torne uma lei universal? A esta questão o imperativo
categórico não dá nenhuma resposta” .
A observação que Kelsen chega é que as regras citadas pressupõem as respostas – como
devemos agir, o que devemos desejar etc. – a partir de um ordenamento preexistente. Mas não se
responde o que é o bom e o que é o mau.
Kelsen lembra também Aristóteles com a lógica aqui já citada do meio-termo, sob a
crítica de que a norma que determina isto também é pressuposta como de per si evidente, “mas
não é de forma alguma evidente” . Ensina Aristóteles que a conduta reta é o meio-termo entre
praticar a injustiça e sofrê-la. Porém, sustenta Kelsen, como conhecer essas extremidades e o
exato ponto de equilíbrio entre elas. A ordem social estabelece o que é “demais” e o que é “de
menos”, e aí fica um sentido de justo pelo de injusto sem se ter a compreensão exata da injustiça.
Registra-se, ainda, o princípio retributivo, o mais conhecido acerca dos ideais de justiça,
sendo por Kelsen considerado como uma referência pura ao Direito, haja vista ser um sistema de
sanções como reação contra um ilícito. Por outro lado, o princípio retributivo também prescreve
fazer o bem ao que faz bem. Neste aspecto, critica Kelsen ao dizer que apenas a regra de talião –
que seria a retribuição na sua expressão mais rudimentar – prevê na ação e na reação a igualdade
dos males subjetivos. E a relação entre ação e reação na norma retributiva de justiça não é a de
igualdade, mas a de proporcionalidade. Uma tal proporcionalidade, porém, apenas seria possível
se os valores tomados em consideração fossem quantitativamente mensuráveis, o que não é o
caso.
Da visão comunista, segue a crítica de que seu postulado seria mais injusto que justo (“a
igual prestação de trabalho cabe igual participação no produto do trabalho”) O quantum igual de
trabalho, medido pelo tempo ou pelo produto só aparentemente seria igual se comparados

indivíduos fracos e fortes! Kelsen também critica o subjetivismo do sentido de necessidade (“a
cada um segundo suas necessidades”) para os comunistas. “Isso, porém, é tão utópico quanto
acreditar que, nessa sociedade, todos cumprirão voluntariamente os seus deveres”.
Há ainda, o exame do preceito do amor ao próximo que exige a libertação dos
sofrimentos, a erradicação dos males e a ajuda aos necessitados. Kelsen refuta tal máxima,
observando que, se pensada num sentido objetivo, seria preciso uma ordem social que resolvesse
quando é que um sofrimento ou um estado de necessidade seria inculposo. Num sentido
subjetivo sua aplicação não estaria vinculada à ordem social e assim não se cuidaria de normas
da justiça.
Kelsen refere-se ao valor moral da liberdade individual, como um princípio de justiça da
mais alta conta. Mas, entende que a ideia de liberdade tem de sofrer transformação, dizendo que,
hoje, a justiça da autodeterminação transforma-se em justiça da democracia. E a modificação
desta vontade, segundo o princípio majoritário, passa a assegurar a liberdade da economia, a
liberdade de crença e a liberdade da ciência.
Por último, o jurista analisa a máxima contida em quase todas as teorias de justiça, a da
igualdade, como observado anteriormente, sendo considerada uma exigência de lógica e não uma
exigência de justiça, haja vista não atingir a análise moral, mas de proporção. A afirmação, por
exemplo, de que todos os homens devem ser tratados como iguais apenas pode significar que as
desigualdades de fato existentes são irrelevantes para o tratamento dos homens. Quando as
desigualdades são relevantes e quando não são é que não é bem respondido num sentido coerente
e objetivo. A igualdade perante a lei não é, portanto, de forma alguma, igualdade, mas
conformidade com a norma. Por outro lado, para Kelsen este princípio da igualdade corresponde
ao ideal da plena flexibilidade do Direito, que se contrapõe à rigidez do Direito. Mas, reafirma
Kelsen, com sua preocupação metodológica, que essa norma de justiça nada diz sobre qual deve
ser o conteúdo desse tratamento igual.
Nesses termos é que Kelsen chega a uma conclusão preliminar, no sentido de que,
relativamente ao tratamento prescrito pelas diferentes normas de justiça do tipo racional, não se
pode sequer determinar um elemento comum. Para ele, o tratamento preceituado pelas diferentes
normas de justiça desse tipo é tão diverso que as diferentes normas de justiça têm de entrar
necessariamente em conflito umas contra as outras. Ele exemplifica com a norma de justiça da
retribuição – quem cometeu uma falta deve ser punido e quem prestou um serviço meritório deve

ser premiado – mas, segundo a norma de justiça que prescreve que cada um deve ser tratado
segundo as suas necessidades, não se deve tomar em conta a falta, a culpa ou o mérito das
pessoas; bem como quando, pela maioria das normas de justiça, é pressuposta uma ordem moral
ou jurídica positiva que mais ou menos limita a liberdade dos indivíduos, mas, segundo a norma
de justiça fundada na liberdade, se exclui a validade de toda e qualquer outra norma social.
O elemento comum a todas as normas de justiça do tipo racional não pode ser encontrado
no tratamento por elas preceituado, destaca Kelsen. Esse elemento comum consiste pura e
simplesmente no fato de que todas elas são normas racionais que preceituam, sob condições
determinadas, um tratamento determinado. Sendo, porém, tratamentos muito diversos. Um
conceito geral de justiça só pode ser algo completamente vazio.
Partindo para o exame das normas de justiça do tipo metafísico, Kelsen mostra-se ainda
mais pessimista com o objetivo de encontrar um conceito geral de justiça. Relembra a noção de
justiça em Platão: ideias como essências transcendentes que existem num outro mundo,
imperceptível pelos nossos sentidos, e por isso, inacessíveis ao homem, prisioneiro dos mesmos
sentidos. Elas representam, essencialmente, valores que devem ser realizados no mundo dos
sentidos, mas que jamais podem ser aí plenamente realizados, apenas intuídos. Kelsen refere-se à
visão metafísica como um engodo de uma eterna ilusão.
De tudo, Kelsen propõe separar o conceito de justiça do conceito de Direito. A norma da
justiça indica como deve ser elaborado o Direito quanto ao seu conteúdo, isto é, como deve ser
elaborado um sistema de normas que regulam a conduta humana, ou seja, o direito positivo.
Portanto, a justiça não pode ser identificada com o Direito.
A relação entre justiça e Direito está relacionada à questão da validade do Direito e está
associada a duas concepções opostas. Uma entende que direito positivo apenas pode ser
considerado como válido na medida em que a sua prescrição corresponda às exigências da
justiça. Direito válido é direito justo! Outra concepção parte do entendimento de que a validade
do direito positivo é independente da validade da norma de justiça.
Também destaca os entendimentos sobre justiça relativa e absoluta. A norma de justiça
constitui um valor absoluto quando traz a pretensão de ser a única válida, sendo proveniente de
uma autoridade transcendente. Então, surge um dualismo de uma ordem transcendente, ideal, e
uma ordem real estabelecida pelo homem, isto é, positiva. É o dualismo típico de toda a
metafísica. A teoria idealista do Direito tem – em contraste com a teoria realista do mesmo

Direito – um caráter dualista. Já a teoria realista do Direito é monista, pois não conhece um
direito ideal, mas apenas um direito: o direito positivo.
Kelsen rejeita o pressuposto de uma essência transcendente, reconhecendo apenas a
validade de valores relativos. Sendo assim, a validade do direito positivo não pode, do ponto de
vista de uma teoria científica do Direito, ser posta na dependência da sua relação com a justiça.
Destaca o jurista que “é possível que cada ordem jurídica positiva corresponda a qualquer das
várias normas de justiça constitutivas de valores relativos, sem que esta correspondência possa
ser tomada como o fundamento da sua validade”. Em outras palavras, uma teoria jurídica
positivista não pode ser confundida com a valoração que é feita dela. No entanto, se a questão é
de exame da validade, a ferramenta utilizada não é um padrão de justiça, mas a sua norma
fundamental.
Uma observação é feita pelo jurista em relação ao propagado direito natural. Kelsen
analisa o conceito de natureza para refutar a tese que extrai a norma de fato. Segundo ele, a
natureza seria um conjunto de fatos que estão ligados uns aos outros com base em princípios da
causalidade – é um ser; e de um ser não se pode concluir um dever ser, de um fato não se pode
concluir uma norma, “pois realidade e valor pertencem a domínios distintos”. Essa relação seria
própria de uma concepção metafísico-religiosa que busca uma autoridade transcendente,
absoluta, imutável e incontestável.
Há uma derivação da teoria do direito natural, conhecida por “racionalista”, cujos
representantes veem a natureza do homem na sua razão. Esses teóricos procuram deduzir da
razão as normas de um direito justo e admitem que estas normas são imanentes à razão – o justo
é o natural porque é o racional.
Kelsen, então, considera que, ao analisar as coisas mais de perto percebe-se a razão, da
qual o direito natural é deduzido. Não uma razão empírica do homem, tal como ela efetivamente
funciona, mas uma razão especial, a razão “reta”. Não como ela de fato é, mas como deve ser.
Cita a ética de Kant, que é construída sobre o conceito de razão prática, ligado ao de liberdade e
o ato de vontade. As normas somente podem ser postas por meio de um ato de vontade e a
metafísica dos costumes aponta para as fontes dos princípios práticos que residem nessa razão.
Seria até compreensível o fato de uma doutrina que defende o direito natural enxergar
esta natureza em determinados, mas não em todos, impulsos do homem, selecionados assim
conforme uma norma de justiça, uma razão prática, pressuposta por seus seguidores. Porém, é de

se concordar que o conceito de natureza é, então, modificado, ao invés da natureza real (ser)
entra uma natureza ideal (dever-ser) de natureza boa.
Para Kelsen, efetivamente existe o problema da justiça absoluta no sentido de que os
homens têm a necessidade de justificar a sua conduta como absolutamente boa, absolutamente
justa. E reconhece, também, que o positivismo jurídico relativista não pode fornecer esta
justificação. Porém, do fato de que uma necessidade existe não se pode concluir que tal
necessidade possa ser satisfeita pela via do conhecimento racional.
As normas de justiça aqui não são imanentes à natureza, mas pressupostas. Abre-se, com
isso, a possibilidade de muitas normas de justiça fundadas no direito natural, algumas diferentes
e até opostas entre si. Conforme a norma de justiça pressuposta, é possível chegar a resultados
bem variados:
É perfeitamente compreensível, por isso, que a doutrina do direito natural falhe
completamente em face dos dois problemas de justiça decisivos do nosso
tempo: democracia ou autocracia? Economia livre (capitalismo) ou economia
planejada (socialismo)? Efetivamente, da natureza Locke deduziu a democracia,
Filmer a autocracia, Cumberland a propriedade individual, Morelly a
propriedade coletiva. Com os métodos do direito natural e pelo que respeita à
questão da justiça, pode demonstrar-se tudo e, portanto, nada.

Ao argumento das inúmeras possibilidades de mudanças na concepção de justiça,
conforme são alterados também os contextos sociais, Kelsen contra-argumenta no sentido de que
esse é perfeitamente compreensível. Categórico, apenas refuta que, de uma natureza humana
variável, tal como de uma natureza humana invariável enquanto fatos, nenhuma norma pode ser
deduzida, que do ser não se extrai um dever ser.
Por fim, Kelsen encerra sua abordagem com a exposição da norma fundamental como
verdadeiro fundamento de validade do direito positivo. Assim, se o direito positivo é válido é
porque há um conteúdo e, só por isso, é justo. O conteúdo é determinado pelo próprio Direito. A
questão de saber se o conteúdo jurídico definido através do processo de direito positivo é justo
ou injusto nada importa para a sua validade. Por isso, segundo Kelsen, o positivismo nos deixa
em apuros porque nos obriga a tomar consciência de que a decisão da questão de justiça nos
pertence, a depender do que escolhemos como critério de valor – nem Deus, nem a natureza,
nem ainda a razão como autoridade objetiva – pode fazê-la por nós. É este, segundo Kelsen, o
verdadeiro sentido da autonomia da moral.

Neste ponto, e nos termos a que esta pesquisa se propõe, torna-se imperioso recapitular
acesso à Justiça dentro da perspectiva de acesso ao Direito. Justiça e Direito integram sistemas
distintos e cada qual se processa de forma diversa. Percebe-se, com isso, o grande risco que o
tratamento da questão processual sofre ao ser contemplado com base numa filosofia do ser.
Obviamente, a filosofia política de um Estado contemporâneo parte de concepções de
moral e de justiça maquinadas por um paradigma, mas que está assimilado na norma. A questão
sobre o valor é intrínseca ao próprio Direito, através das formulações de princípios, como o da
autonomia, da diversidade e da tolerância.
E se justiça não é o mesmo que Judiciário, devendo deste ser também segregada e
entendida como um sistema externo e não-jurídico, acesso, então, está presente nas discussões
sobre o próprio Direito. Com a ressalva, aqui, de que Direito e Estado também são institutos
distintos e que este não é fonte exclusiva daquele.
Parte-se, então, à compreensão mais aprofundada sobre Direito e sistemas.

2.3. Justiça e autopoiesis em Luhmann
Em certa ocasião, Mauro Cappelletti constatou que o movimento pelo acesso à Justiça
expressou, em verdade, uma reação contra uma escola que vê o fenômeno jurídico
exclusivamente pela norma derivada da soberania estatal, relacionando, ainda, o direito positivo
com a justiça, sem sujeição a critérios sociais, éticos, políticos, econômicos. Hoje está superado
esse pensamento, haja vista o reconhecimento inquestionável de que há comunicações externas
que são transmitidas ao Direito.
Essa observação nos remete a visão do Direito como um subsistema social, teorizada por
Niklas Luhmann, o que impõe o seu exame no aspecto de justiça.
Luhmann desenvolveu um modelo teórico para a análise do Direito a partir de conceitos
elementares da Sociologia. Considerou que a formação da sociedade está ligada à complexidade,
entendida esta como conjunto infinito de mundos possíveis. A sociedade para Luhmann é
comunicação, sem conteúdo definido a priori, com a função de reduzir a complexidade. Porém,
com o reproduzir incessante de comunicação, a sociedade satura-se e aumenta a complexidade.
A partir de então, há a subdivisão de subsistemas de comunicação superespecializados (Direito,

Ciência, Religião, Economia etc.). Há uma supersensibilidade para os temas específicos e
insensibilidade para outros temas (o Direito sabe lidar com... não sabe lidar com...). A
diferenciação funcional dá-se entre os diversos sistemas sociais, que acabam passando por
processos de autonomização até chegarem a ser dependentes e independentes ao mesmo tempo,
como expressão da complexidade.
Os sistemas sociais são autopoiéticos. Conforme bem destaca André Fernando dos Reis
Trindade, para que o processo autopoiético ocorra é imprescindível que haja comunicação com
outros sistemas. Essa técnica de troca comunicativa é denominada de „acoplamento estrutural‟.
E, complementa Marcelo Neves, a concepção luhmanniana da autopoiese afasta-se do modelo
biológico, na medida em que na teoria biológica da autopoiese há uma concepção radical do
fechamento, visto que, para a produção das relações entre sistema e ambiente, é exigido um
observador fora do sistema. A teoria luhmanniana nega um espaço privilegiado de observação a
partir do qual se possa refletir abrangentemente sobre a sociedade. Toda e qualquer observação é
parcial.
Portanto, no caso dos sistemas constituintes de sentido, e aqui o sistema social, o caráter
autopoiético é mantido “enquanto se referem simultaneamente a si mesmos (para dentro) e ao
seu ambiente (para fora), operando internamente com a diferença fundamental entre sistema e
ambiente”. Neste aspecto, muito da doutrina de Luhmann é interpretado de forma equivocada, de
molde a receber críticas sobre a autopoiese como se de isolamento do Direito se tratasse. Assim,
o próprio Cappelletti referiu-se. Veja:

O Direito é visto não como um sistema separado, autônomo, autossuficiente,
“autopoiético”, mas como parte integrante de um mais complexo ordenamento
social, onde isto não se pode fazer artificialmente isolado da economia, da
moral, da política: se afirma, assim, aquilo que foi chamada a Concessão
“Contextual” do Direito.

A referência não é fidedigna à teoria dos sistemas e à autopoiese jurídica, haja vista não
ser o Direito, pela compreensão de Luhmann, um sistema que bloqueia a comunicação com
outros sistemas. Marcelo Neves destaca, neste aspecto, que a autopoiese não se limita em
Luhmann à auto-referência, que se pauta na diferença entre elemento e relação. Há, ainda, os
movimentos de reflexibilidade e de reflexão. A reflexibilidade diz respeito à referência de um

processo a processos sistêmicos da mesma espécie. Na reflexão, que pressupõe auto-referência
elementar e reflexibilidade, é ao próprio sistema como um todo que se atribui a operação autoreferencial, não apenas aos elementos ou processos sistêmicos – elaboração conceitual da
identidade do sistema em oposição ao seu ambiente. Assim, muito embora a reprodução de
comunicações só

se realize dentro

da sociedade (fechamento auto-referencial), há

necessariamente comunicações sobre o seu ambiente psíquico, orgânico e químico-físico
(abertura).
Bem pertinente, a referência a Fritjof Capra feita por André Fernando dos Reis Trindade,
ao aduzir que “no novo pensamento sistêmico, a metáfora do conhecimento como um edifício
está sendo substituída pela rede”. Para este autor, considerando a sociedade moderna, é preciso
abandonar o paradigma que busca desenvolver o conhecimento científico como um processo
linear de evolução, para encarar a realidade de que não há um único sentido a ser seguido, e sim,
um ambiente em que o caos é a única certeza.
Da teoria sistêmica, Luhmann destaca o direito da moral, a partir de um processo de
diferenciação funcional. A justiça aqui vai ser compreendida pelo próprio sistema jurídico como
uma fórmula de contingência que tem por escopo fornecer um controle de consistência às
decisões jurídicas, a partir dos programas suscitados no sistema. Luhmann destaca, por outro
lado, que as características usuais de definições do Direito, como “sanção-processo-programas”,
não precisam ser introduzidas por meio de uma mera definição nominal do conceito de Direito,
mas podem ser deduzidas sociologicamente, haja vista não se tratar de pura convenção, mas sim
de algo objetivamente fundamentado, na medida em que se acentuem esses elementos
conceituais.
Importante a consideração de Lígia Madeira, segundo a qual o sistema jurídico não é tãosomente, na concepção de Luhmann, um meio de evitar conflitos ou de prevê-los e prepará-los,
mas de processá-los. E o conflito é entendido numa perspectiva até mesmo paradoxal, na medida
em que reforça a sua expectativa normalizante, ao desencadear mecanismos tendentes à
imposição contrafática dessa mesma expectativa. O conflito tem um papel de adaptação do
Direito perante os casos futuros.
Com isso, o Direito usa da possibilidade do conflito para a generalização de expectativas.
Ou seja, tem-se estabilização de expectativas apenas por ocasião de um conflito atual ou
iminente e o sistema jurídico deve aguardar o conflito para poder evoluir.

As decisões das cortes constitucionais representam bem essa questão, quando da
atualização das interpretações/aplicações dos direitos fundamentais. Os fenômenos de mutação
constitucional são impulsionados pelos casos decidendos, portanto pelo conflito.
Neste ponto destaca-se ainda a noção luhmanniana de “positividade”, entendida como
possibilidade de decisão e alteração do Direito a partir do próprio sistema jurídico, isto é,
“positividade significa que a decisão, mesmo se vier a alterar radicalmente o Direito, receberá o
seu significado normativo do próprio sistema jurídico” – o que remete novamente à noção de
autopoiese, agora concebida como fundamento do conceito de positividade. Portanto, o Direito é
entendido como um sistema normativamente fechado, mas cognitivamente aberto.
De se destacar outra obra de Niklas Luhmann, Legitimação pelo procedimento, na qual se
examina a legitimação pelo procedimento e pela igualdade das probabilidades de obter decisões
satisfatórias como um substituto dos antigos fundamentos jusnaturalistas ou métodos variáveis
de estabelecimento do consenso. O sociólogo faz uma importante observação no sentido de que a
legitimação pelo procedimento não é como que a justificação pelo Direito Processual:

Trata-se, antes, da transformação estrutural da expectativa, através do processo
efetivo de comunicação, que decorre em conformidade com os relacionamentos
jurídicos; trata-se, portanto, do acontecimento real e não duma relação mental
normativa.

Procedimento aqui num sentido maior que Processo Civil, pois que inerente ao sistema
jurídico como um todo. A legitimação pelo procedimento refere-se ao processo de seleção dos
acordos numa sociedade sistêmica. A visão do Direito como sistema em procedimento de
comunicação é a mais abrangente possível, que não se restringe a uma relação mental normativa,
como o próprio Código Processual Civil, ou ainda, como o próprio processo judiciário.
Neste mesmo sentido, retoma-se Cappelletti, ao dispor que “el procedimiento, entonces,
es como un espejo, en el cual se hallan fielmente reflejadas las importantes cuestiones de la
libertad y de la justicia, los grandes temas de las relaciones entre los individuos, grupos y
estados”.
E, sendo assim, o procedimento visto por este aspecto sociológico representa uma forma
de organização dialética de uma Justiça para uma sociedade com características concretas,
sociais, políticas, econômicas e culturais. Numa visão luhmanniana, os processos estão
estruturalmente organizados de tal forma que não determinam a ação, mas trazem-na, contudo,

para uma perspectiva funcional determinada. A legitimação pelo procedimento reaviva os
princípios fundamentais pela dialética. O processo filtra o fundamento, por meio de regras de
irrelevância; por meio de regras de admissão, aprovação de pessoas e introdução de temas; por
meio de regras de tradução e definição daquilo que perturba ou até destrói o sistema e daquilo
que se pode fazer para evitar tal destruição. Tudo isso circunscreve o processo e se leva o mesmo
para despertar para uma certa autonomia, até que a decisão seja emitida:

À medida que o processo se desenrola, reduzem-se as possibilidades de atuação
dos participantes. Cada um tem de tomar em consideração aquilo que já disse ou
se absteve de dizer. As declarações comprometem. As oportunidades
desperdiçadas não voltam mais. Os protestos atrasados não são dignos de
crédito. Só por meio de ardis especiais se pode voltar a abrir uma complexidade
já reduzida, se pode conseguir uma nova segurança e se pode fazer que volte a
acontecer o que já aconteceu; agindo assim, geralmente, desperta-se a
indignação dos outros participantes, sobretudo quando se tenta isto demasiado
tarde .

O procedimento dialético não é reduzido à esfera judicial, é do sistema jurídico. Assim,
na lógica da especialização das funções própria da teoria da separação de poderes, ao Poder
Judiciário ficou reservada a tarefa de assegurar o acesso à ordem jurídica justa. Mas, usando da
teoria dos sistemas e identificando o contexto neoconstitucionalista, pode-se afirmar com maior
exatidão hoje que a legitimação do Direito é praticada em diversos níveis e até de forma
metajurídica, ao se considerar a abertura que as fórmulas de contingência (economia, política,
cultura etc) trazem para a identidade desse sistema.
Nesse sentido é que deve ser também reavaliada o sentido da expressão “Acesso à
Justiça” como acesso ao próprio Direito legitimado pela dialética. De certa forma, já em Mauro
Cappelletti, a expressão dessa acepção se aproximava, pois o autor identificou dois fundamentos
para acesso à Justiça, torna-se a dizer: i) o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus
direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado (ou seja, o sistema deve ser
igualmente acessível a todos); e ii) a promoção de resultados que sejam individual e socialmente
justos.
Pelo exame dos elementos finalísticos oferecidos por Cappelletti, observa-se que a
concepção de acesso à Justiça pode ser entendida, num sentido amplo, como expressão
equiparável a acesso ao próprio sistema de Direito. Neste ponto, aproxima-se Leonardo Greco,
ao destacar que a correlação entre as expressões “Acesso ao Direito” e “Acesso à Justiça” surgiu

na Constituição portuguesa de 1976 que estabeleceu que “a todos é assegurado o direito de
acesso ao Direito e à Justiça” (art.20). Para Greco isso implica dizer que antes de assegurar a
proteção judiciária dos direitos fundamentais (moral/justiça), o Estado deve dedicar-se
diretamente à concretização da expectativa de gozo dos direitos dos cidadãos.
Observa-se que o sentido sistêmico de acesso à Justiça é ligado ao Estado, e não
exclusivamente ao Judiciário, ainda que este seja o órgão orientado finalisticamente a sua
promoção. E com a abertura do Estado aos influxos da forças sociais e a constatação da
multiplicidade de órgãos de poder, seria possível intentar novas vias da ação para a solução dos
problemas do Estado atual, sem as amarras da formulação original da separação de poderes.
Considerando acesso à Justiça como forma de promoção pelo Estado da aplicação correta da
ordem jurídica, são identificadas infinitas possibilidades para se estabelecer uma pauta de
comunicação. O acoplamento estrutural do sistema jurídico possibilita, ainda, o influxo
metajurídico (social, econômico, político...) da jurisdição. No mesmo sentido, entende Luís
Roberto Barroso, para quem “o Direito Constitucional se nutre da História, da estrutura social e
da ideologia dominante, processos cuja representação não se opera exclusivamente por
elementos racionais”.
Assim é que, o Direito constitui-se num sistema social autopoiético, composto de
comunicações acerca de expectativas normativas, cuja validade se remete de modo recursivo a
outras expectativas normativas. Representa o sistema jurídico uma estrutura do sistema social
baseado na generalização congruente de expectativas comportamentais normativas que recebe
influência de variáveis macrossociológicas e, na dupla via de interação desses elementos,
também produz, por sua vez, “realidade social”. A autopoiese jurídica importa numa combinação
entre codificação e programação, possibilitando-se assim simultaneidade de fechamento e
abertura.
Com a teoria sistêmica jurídica, vê-se que o Estado Democrático de Direito apresenta-se
como autonomia operacional do próprio Direito, onde o sistema reproduz-se a partir de um
código binário (lícito/ilícito) e de seus próprios programas (Constituição, leis e atos
administrativos, jurisprudência, negócios jurídicos etc.). A Constituição assume a forma de
acoplamento estrutural, na medida em que possibilita influências recíprocas permanentes entre
Direito e Política, filtrando-as. A estabilização de expectativas se dá a partir de um conflito atual
ou iminente, quando, na grande maioria das regulações, o Direito cria, em torno de um ponto de

inflexão, conflitos para evitar conflitos. Neste contexto, a concepção de Justiça vem do próprio
sistema jurídico, seja como adequada complexidade ou como consistência das decisões. Esta
ideia é reforçada no constitucionalismo contemporâneo. Justiça, como um valor interno à
normatividade, e como adequada complexidade do sistema jurídico.
A autocriação do Direito, ou autopoiesis, como visto, vem da positividade das decisões,
que parte de uma estrutura nuclear do conflito e do procedimento legitimante. E está também na
reflexibilidade da abertura do próprio sistema às inserções psíquicas, orgânicas, enfim, a outros
sistemas que com ele se relacionam. A Constituição sintetiza o acoplamento estrutural com essa
comunicação maior entre Direito e Política e outros sistemas.
Nestes moldes, o Direito se desenvolve e o processamento dos conflitos recebe outras
roupagens. Esse modus operandi é vislumbrado nesse sistema como complexidade das
comunicações.
Em termos de teoria sistêmica, não há judicialização ou desjudicialização, como dentro
ou fora do sistema. Mais uma vez, está a se tratar do sistema jurídico e não de um de seus atores
– o Judiciário. A legitimidade dos resultados vem, também, da maior autonomia e especificação
do sistema com o aperfeiçoamento das comunicações.
A desjudicialização seria aqui compreendida como mais uma pauta de legitimação das
ações pelo procedimento sistêmico que decorre do pluralismo e da maior autonomia dos
indivíduos.
A teoria aqui exposta e as anteriores, especialmente a de Kelsen, refletem a unidade do
Direito enquanto sistema autônomo e fundante da norma e dos princípios. É pelo estudo do
próprio Direito, que é concebido em pautas de comunicação e até de abertura com outros
sistemas – estabelecendo núcleos mínimos éticos – que se deve partir para justificar
procedimentos novos e modificações na estrutura normativa.
Acrescente-se a proposta de Eduardo Faria, que defende um sistema substancialista de
realização do Direito, com a consagração de princípios gerais, porém a partir de critérios
sociologicamente fundados. Segundo ele, “a sociologia permite a determinação de um padrão ou
de um equivalente social tanto para a mensuração dos valores em jogo quanto para a resolução
dos conflitos deles decorrentes”. Através de parâmetros sociológicos sobre o tolerável, o
consentido, o admissível, seria possível identificar o que é “normal”.

Com a teoria dos sistemas, observa-se a legitimidade do pluralismo jurídico, a ensejar
inúmeras formas de se promover o justo (jurídico) e a pacificação social. A moderna visão do
acesso à Justiça merece ser considerada à luz da autopoiese jurídica.

2.4. Notas conclusivas sobre justiça como valor e direito justo
Aqui foram vistas teorias que enxergam na justiça um vetor de avaliação da conduta
humana, que deve ser separado do Direito. Ainda que agrupadas em períodos distintos, a cada
novo embate da questão, as teorias sobre a justiça se diversificam e se contradizem em muitos
sentidos. A lógica e a razão de uma época, de um contexto, sempre acabam por anular todo o
esforço feito por um filósofo de outro tempo e lugar. Um ponto de vista não é o todo exaurido e
sobre esse não há realmente uma compreensão plena, absoluta, senão uma pressuposição, muitas
vezes, de ordem metafísica. Muitos foram os esforços para se encontrar meios racionais de uma
norma de conduta justa que contasse com uma validade absoluta. Até o momento, sem nenhum
sucesso. Vale destacar a pertinente observação de Michael Walzer em relação às inúmeras
concepções sociais de justiça e o seu caráter relativo, segundo o qual “decerto, justiça é melhor
que tirania; mas, se uma sociedade justa é melhor que outra, não tenho como dizer”.
No mesmo sentido, Felix Oppenheim, que diz ser possível “demonstrar que uma
determinada ação ou norma é justa ou injusta, mas somente em termos de um determinado
standard de Justiça”. O que se pode concluir é que toda concepção de justiça está diretamente
relacionada a um ethos social. Neste sentido, Michael Walzer:

...existe uma série de implementações moralmente permissíveis. Quero defender
mais do que isso: que os princípios da justiça são pluralistas na forma; que os
diversos bens sociais devem ser distribuídos por motivos, segundo normas e por
agentes diversos; e que toda essa diversidade provém das interpretações
variadas dos próprios bens sociais – o inevitável produto do particularismo
histórico e cultural.

Um sistema de valores, numa ordem moral e justa, é um fenômeno social. O contexto
social já considerou, por exemplo, o duelo como sendo uma ação justa, a decapitação ou as
fogueiras como parâmetros de justiça retributiva, assim como o degredo. Hoje, não mais. Na
contemporaneidade, o sistema positivado prima por uma justiça decorrente de um devido

processo, seja sob a ótica substancialista, pela defesa de decisões substancialmente razoáveis,
especialmente se forem considerados princípios como vida, liberdade e propriedade; seja ainda
sob o viés formalista, entendido como “o Direito a ser processado e processar de acordo com as
normas previamente estabelecidas para tanto”.
No sistema contemporâneo, o multiculturalismo é uma das principais tendências e,
conforme destaca Rogério José Bento do Nascimento, o reconhecimento do pluralismo como
realidade de múltiplas e autônomas concepções sobre o que é bem, bom e belo, conduz à abertura
e flexibilização do ordenamento constituído.
A filosofia política de justiça, tradicionalmente pautada em princípios como a igualdade,
a liberdade de pensamento, hoje é reforçada pela ideia de tolerância, tudo estabelecido em uma
ordem social positiva. É para ser observado o imperativo de ajuste da ordem positiva em relação
a este fator social contemporâneo, uma vez que há diversas interpretações em relação aos bens
sociais, muitas vezes polêmicas, a variar conforme o lugar, questões de emprego, de honra,
religiosas, etc. O que exige como norma de justiça, alerta para as diferenças, sensível aos
limites, que a sociedade seja fiel às discordâncias, oferecendo canais institucionais para sua
expressão, mecanismos de julgamento e distribuições alternativas, mais agentes, mais métodos.
Essa forma contemporânea de se pensar em justiça tem por princípio fundamental a igualdade
complexa.
O capítulo pretendeu frisar essa variação de concepções históricas e locais acerca da
justiça, como valor, como critério de avaliação, como decisão. Bem como ligar ao contexto atual,
de multiculturalismo e pluralismo jurídico, a noção de justiça e sua relação com o Direito. Essa
noção multifacetada deve ser assente para dissipar quaisquer indeterminações que possam surgir
sobre a relação entre Direito e justiça, e judiciário. A indeterminação, como sabido, tem sido
causa de ativismos e arbitrariedades, com o esvaziamento do próprio Direito.
Até aqui, a dissertação caminhou por uma linha que buscou identificar no sentido da
palavra justiça o núcleo legitimante do princípio do acesso à Justiça. O que se apercebia, até
então, é que os estudos sobre acesso à Justiça foram rasos na pesquisa semiótica de um conteúdo
mínimo principiológico.
Muito se vê acesso à Justiça pensado como parâmetro estatístico de atendimento
judicial. Mas, em se tratando de uma linha de pesquisa, deve-se perceber seu real alcance.

As teorias da justiça nos auxiliam na compreensão de um modelo político-social de
identificação de valores fundamentais. Percepções metafísicas foram concebidas quando o
Direito assim também era visto. A consagração do positivismo, por sua vez, separou justiça de
direito, mas identificou um sistema de valores dentro da norma, o qual serve de parâmetro de
validade das decisões. Assim liga-se justiça e direito, posto que a ordem jurídica justa é aquela
positivada em consonância com os valores constitucionais estabelecidos.
Em se tratando de mínimo valorativo, percebeu-se que a igualdade sempre foi o valor
preponderante nas diversas teorias de justiça. Mas hoje, apesar de mantido, soma-se a ideia de
tolerância, posto que a igualdade é complexa, da mesma forma que a sociedade. No formato
pluralista, passa-se ao olhar da diversidade dos focos de processamento das questões de Direito,
percebidas socialmente.
Neste cenário contemporâneo, acesso à Justiça significa respeito e tolerância na
sociedade complexa, bem como promoção do pluralismo jurídico e processual. O incremento dos
meios alternativos de solução de controvérsia e a desjudicialização só vêm a corroborar tal
pensamento.
Acesso à Justiça deixa de ser uma questão de acolhimento por um determinado órgão
estatal com poder jurisdicional para se tornar uma questão de diversidade de locus e
procedimentos e, mais ainda, de possibilidades de realização efetiva de valores.

CAPÍTULO 3
JUSTIÇA E JUDICIÁRIO
O ideal de justiça ínsito a um sistema político indica o valor fundamental de um Estado,
sendo imperativo traçar um enfrentamento político para sua promoção, seja pensando em
estrutura, organização, seja nas relações políticas. A definição e condução de pautas
sóciopolíticas são baseadas em máximas de justiça assentadas na cultura de uma sociedade
identificada. A organização do Estado é feita sob os fundamentos desses paradigmas e os
conflitos são processados, em regra, na instância judicial, onde são alvo de debates a aplicação
destes valores fundamentais, as premissas maiores, a moral positivada e a justiça-síntese. É no
Poder Judiciário que se realiza a arena de embates sobre princípios de direito, o que traz uma
visibilidade maior para essa instituição em termos de aparelhagem estatal, posto que é detentora
do poder de dizer o direito através do exercício da jurisdição.
Neste aspecto, Judiciário (instância de decisão) e justiça (valor intrínseco no Direito) se
confundem como parte de um todo, merecendo a correta separação, conforme em parte relatado
no capítulo anterior. Justiça não pode ser considerada um local, nem uma instituição. A
expressão acesso à Justiça pode até significar acesso a uma decisão, mas não a uma instituição.
Separando os sentidos, passa-se a analisar o processamento da decisão, do julgamento justo, e o
foco passa mesmo a ser o Poder Judiciário. Aproximam-se os institutos, sendo, porém, um,
sujeito e, outro, objeto.
O enfoque dado ao Poder Judiciário como garantidor da justiça é relevante porque tratase de um dos atores de promoção de um ideal político de relações jurídicas, inclusive com a
incumbência de decidir questões polêmicas e em última instância. A condução judicial de certos
assuntos políticos, feita de forma desarrazoada e desvinculada do ideal político vigente na
sociedade, provoca uma crise institucional justamente por não ser bem conhecida a proposta
fundante do Estado hoje.

O Poder Judiciário é objeto de análise deste Capítulo, especialmente nessa relação de
promover a justiça, não de forma exclusiva e definitiva. Pretende-se conhecer pouco da história e
evolução da instituição no tratamento das demandas propostas, a lógica da separação de poderes
e sua funcionalidade, o centralismo judicial em tempos de neoconstitucionalismo,
bem como a atuação presente de judicializar questões sociais e políticas. Cuida-se das
implicações dessa reorganização na efetividade de sua função primeira, qual seja, promover a
pacificação.
Mais ainda, preocupa-se com a reafirmação do papel institucional do Poder Judiciário e
suas novas funções para se adequar ao constitucionalismo contemporâneo, independentemente
de que sejam identificados novos focos de promoção do direito por vias, inclusive, de
desjudicialização de processos.

3.1. Evolução e Instituições: a Função Jurisdicional
A organização judicial é hoje complexa e especializada, com atribuições que envolvem
temáticas econômicas, ambientais, sociais e políticas, somando às tradicionais lides de caráter
interindividual, o que se deve ao desenvolvimento da própria estrutura estatal, desenhada em prol
dos princípios fundamentais sedimentados. Obviamente, essa função especializada vem se
desenvolvendo a partir das próprias especificações das relações sociais. Sabe-se que a solução de
controvérsias já foi objeto de autotutela individual e hoje há um emaranhado de atores, instâncias
e procedimentos para se resolver um litígio.
Na história, Humberto Theodoro Júnior discorre que quando os povos chegaram à
conclusão de que a autotutela não era produtiva do ponto de vista da pacificação social, e que os
seus conflitos deveriam ser submetidos a julgamento de autoridade pública, a preocupação
passou a ser a de regulamentar a administração da Justiça.
E teria sido da cultura greco-romana que o Processo Civil surgiu cientificamente, se
despindo de aspectos religiosos e de superstições. Nesse período clássico, na Grécia Antiga, o
julgamento era pautado pela oralidade, surgindo o dispositivo como postulado fundamental – às
partes competia o ônus da prova, via de regra. Já se via provas testemunhais, apesar de algumas
restrições quanto ao testemunho de mulheres, por exemplo, bem como provas documentais, às

quais atribuía-se importância especial, principalmente em matéria mercantil. O juramento era
também bastante valorizado. Destaque, ainda, para o preceito da “livre apreciação da prova” pelo
julgador, o qual não se atinha a valorações legais, sendo possível exercer uma crítica racional
sobre as provas. Conta-se com o pano de fundo teórico da filosofia de Aristóteles, com sua base
da proporcionalidade para conferir a possibilidade de o juiz adaptar a lei à situação concreta.
Rodrigo Freitas Palma chama atenção para o sofisticado modelo de organização judiciária
de Atenas, onde encontravam-se tribunais com competências definidas. Destaque para o
Areópago, o mais antigo tribunal de Atenas, de caráter aristocrático, composto por cidadãos das
classes mais altas, e que foi instituído com base na história antiga pela deusa Atenas, no
julgamento de Orestes. Suas atribuições eram de Corte de Justiça e de Conselho Político, mas no
século IV, passou a atuar apenas em atribuições judiciárias.
Outro destaque de maior importância em relação a Atenas foi o conhecido Tribunal dos
Heliastas, “um júri popular composto de até 6.000 cidadãos, escolhidos por sorte, entre os que
tivessem mais de trinta anos e se colocassem à disposição da cidade para exercer importantes
funções”. Nesse tribunal, a função judicante era exercida pelos cidadãos e o seu exemplo mais
conhecido de julgamento foi o de Sócrates.
Com o passar do tempo, a oralidade é abandonada e as leis passam a ser transcritas em
pedras. Com isso, as comunidades ganharam estabilidade, afastando-se da prática de julgamentos
arbitrários e de decisões inconsistentes.
O Processo Civil romano, por sua vez, foi fundamentado na soberania do Estado, sendo a
atividade do julgador derivada daquela. O processo é visto como um meio de certeza e de paz.
Para tanto, a sentença é considerada unicamente perante as partes processuais e fundada apenas
nas provas ali produzidas. Nesse período, a doutrina de Sérgio Bermudes observa três fases
distintas:
(i) o período primitivo, também chamado legis actiones, no qual o procedimento era
excessivamente solene, mas oral e sem advogados, com um ritual de palavras e gestos,
fundamentais para a validade do processo, bastando um equívoco para a derrota na demanda.
Havia a escolha de cidadãos como árbitros, aos quais cabia a coleta das provas e a prolação da
sentença. Rodrigo Freitas Palma destaca a figura do paterfamilias, chefes patriarcas que geriam
“não somente a vida privada daqueles que viviam sob os seus auspícios, mas também a condução

dos destinos de sua cidade”. Esses chefes compunham a classe dos patrícios, base do primeiro
Senado romano, e auxiliavam o rei na tomada de decisões.
(ii) o período formulário, que surge com o crescimento do Império Romano e com novas
relações jurídicas. Neste período, o magistrado tem autoridade para conceber fórmulas de ações
para qualquer lide que se lhe apresentasse. O procedimento, em linhas gerais, era o mesmo da
fase das legis actiones: o magistrado examinava a pretensão do autor e ouvia o réu. Quando
concedia a ação, entregava ao autor uma fórmula escrita, encaminhando-os ao árbitro para
julgamento. A sentença, embora proferida por árbitros privados, tinha sua observância imposta
pelo Estado às partes. Já, então, havia intervenção de advogados, e os princípios do livre
convencimento do juiz e do contraditório das partes eram observados.
(iii) o período da cognitio extraordinária, na qual a função jurisdicional passou a ser
privativa de agentes do Estado, desaparecendo os árbitros privados. O Estado utilizava coação
para executar suas sentenças. Nesta fase, o procedimento assumiu o aspecto escrito, e continha o
pedido do autor, a defesa do réu, a instrução da causa, a prolação da sentença e sua execução. Já
havia citação e recursos. Nesse período, surgem os chamados tribunos da plebe, numa reação à
justiça privada dos patrícios:
Os plebeus, em razão do descaso patrício, haviam ameaçado abandonar
definitivamente a cidade, pois se sentiam terrivelmente desprestigiados e
prejudicados por não terem o devido acesso ao conhecimento da lei. Os
patrícios, por sua vez, detentores do monopólio da interpretação normativa, não
raro justificavam suas posições evocando como pretexto „costumes
„imemoriais‟. Em 494 a.C., o imbróglio começou a ser efetivamente
solucionado pelo reconhecimento à plebe do direito de se fazer representar
oficialmente por meio dos chamados „tribunos da plebe‟. Estes, segundo
Cretella Júnior, poderiam „opor-se até mesmo às decisões dos cônsules e dos
senadores‟. Mas a saída final para as constantes crises seria a elaboração de uma
lei geral que concedesse, com maior abrangência, aqueles direitos por tanto
tempo negligenciados à plebe.

Nesse período clássico, tem-se a preocupação com aspectos fundamentais e práticos do
Processo Civil. Veja o papel dos jurisconsultos, cujas atividades consistiam em emitir pareceres
jurídicos sobre questões práticas apresentadas a eles, além de orientar as partes sobre como agir
em juízo e realizar negócios jurídicos.
Porém, com o declínio do Império Romano, a cultura dos povos germânicos passa a
sugerir no delineamento do Processo Civil. Houve, ainda, uma grande influência de um

fanatismo religioso, levando os juízes a adotar absurdas práticas na administração da Justiça,
como os “juízos de Deus”, os “duelos judiciais” e as “ordálias”. A concepção religiosa foi
jungida ao direito e a concepção de justiça reflete o homem justo como sendo aquele medido por
sua fé.
Nessa etapa, o processo trazia características rígidas e formais, de forma exagerada,
havendo um mecanismo muito fechado para o processamento dos meios de provas, que ao invés
de serem meios para convencimento do juiz, na verdade, conforme o magistério de Humberto
Theodoro Jr, aproximavam-se do sentido de “fixação da própria sentença”. Segundo o mestre,
que destaca Jeremias Bentham, os procedimentos eram “autênticos jogos de azar ou cenas de
bruxaria, e, em vez de julgamentos lógicos, eram confiados a exorcistas e verdugos”. Esse
método foi aplicado por vários séculos, chegando a seu ápice na Idade Média.
Rodrigo Freitas Palma aponta a união dos reis de Aragão e Castela, em 1492, que
fortaleceu o processo inquisitorial, com o combate às heresias, na Espanha. A consequência,
segundo ele, foi o início de uma era de terror:
A convivência harmônica que outrora se mantinha com judeus e muçulmanos
decaiu em função do violento golpe anunciado pelos arautos do Tribunal do
Santo Ofício. As conversões eram forçadas, e não se admitia qualquer
divergência à posição dos clérigos. Penas drásticas e cruéis, das quais a morte
na fogueira é emblemática, foram aplicadas como forma de intimidar as
pessoas. Os fiéis eram obrigados a se penitenciar publicamente. A humilhação
era sempre a tônica das condenações. Aqueles indivíduos feitos réus pelos
sacerdortes eram forçados a trajar pelas ruas vestes infamantes chamadas de
„sambenitos‟. Na orla da roupa normalmente se escrevia, em caracteres latinos,
a ofensa que fora praticada contra a religião e os dogmas. Como bem inferiu
James Haught: „Exigia-se da vítima não apenas que confessasse que era herege,
mas também que acusasse os filhos, a esposa, os amigos e outras pessoas, para
que fossem submetidos ao mesmo processo...‟. Um estatuto papal de 1231
determinou que a fogueira fosse a punição padrão. As execuções em si eram
realizadas por autoridades civis, não pelos padres, como forma de preservar a
santidade da Igreja.

Encontra-se, nesse período, certo policentrismo nas instâncias de decisão, ao se
considerar, além das autoridades eclesiásticas, a real, a senhorial e a feudal. Por isso, e de acordo
com Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, o ponto fundamental de compreensão do acesso à Justiça
nessa época, não estava no solicitante da jurisdição, mas na prestação jurisdicional. Assim, na
medida em que a distribuição de justiça era considerada atributo da autoridade, essa atividade era
ampla, o que assegurava livre acesso ao julgamento. Obviamente, ressalta o professor, “talvez

isto não significasse acesso à Justiça, ao menos nos moldes em que hoje o entendemos, mas
certamente significava acesso a um julgamento, tido como justo pelo grupo social” .
Esse período marca uma completa inversão de valores na base da estrutura do Estado a
instruir o próprio procedimento jurisdicional. Felizmente, já no século XI, com a cientificidade
das universidades, o Direito Romano é novamente estudado, tornando a ser pauta da política
jurídica, ao que somou também aspectos herdados do Direito Germânico e Canônico. Chama-se
esse processo de comum, presente até o século XVI, deixando também resquícios para o processo
contemporâneo ocidental.
Na sequência, inicia-se uma fase moderna ou científica do Direito Processual. Nessa, que
acompanha os movimentos revolucionários liberais, e também sociais, reorganiza o papel do
julgador no processo, de forma a se adequar à nova concepção da sociedade política, que vê o
Processo Civil como instrumento de pacificação social e de realização da vontade da lei, além da
sua função tradicional de tutelar direitos individuais. Aqui se está diante de uma fase liberalindividualista, que acarreta a minimização do Judiciário, apesar de o juiz receber poderes para
apreciar a prova de acordo com regras racionais, passando a ter a autonomia para também
produzir provas ex officio, além de ser o ator principal na condução célere e dinâmica dos atos
processuais.
Na medida em que o Estado se reorganiza com base em novos paradigmas, também a
ciência processual e a postura exigida do julgador são reformuladas. Paulo Cezar Pinheiro
Carneiro aponta que “esse novo posicionamento do aplicador da lei perante o fato representa
uma das faces da noção de acesso à Justiça dos dias de hoje”. Assim se dá com a inclusão de
pautas sociais na ordem constitucional. Por exemplo, pode-se afirmar que o movimento marxista
trouxe uma renovação da discussão sobre acesso à Justiça relacionado à questão do trabalhador.
Neste aspecto, observa-se, ainda, que as discussões e teorias sobre a justiça também evoluíram
de forma concomitante ao debate sobre o acesso, buscando, aqui, identificar o conteúdo justo da
decisão, a partir de teorias sobre a moral e o valor, de forma a se misturarem os movimentos.
A preocupação contemporânea se aproxima da proposta de efetividade, e o escopo
processual até então considerado passa a somar-se à ideia de instrumentalidade para a justa
realização do direito material. Neste sentido, destaca Humberto Theodoro Júnior:
O momento histórico em que se busca por constantes reformas do
procedimento, todas preocupadas com o processo justo, a efetiva tutela do

direito material reclama do intérprete e aplicador do Direito Processual Civil
renovado um cuidado mais acentuado com o caráter realmente instrumental do
processo, para evitar os inconvenientes do recrudescimento da tecnocracia
forense, a qual uma vez exacerbada frustraria por completo as metas reformistas
do direito positivo.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho também examina essa evolução do processo e do
Judiciário e, numa abordagem mais voltada para o contexto pátrio, observa que o exercício da
jurisdição no Brasil, período colonial, seguia as leis processuais portuguesas e era aqui
desempenhado por duas classes de juízes, a dos ordinários (ou da terra) e a dos juízes “de fora”,
estes representantes da Coroa. E ao surgir o sistema de Capitanias Hereditárias, os beneficiados
das terras recebiam também a incumbência sobre questões judiciais. Em tudo, a autoridade
máxima era o chamado Ouvidor-Geral. Nessas instâncias, todas de decisão, observa-se certo
policentrismo, com vários centros de poder judicial:
Apesar da vigência das Ordenações Filipinas, o Brasil também era regido, nessa
época, pelas Cartas dos donatários, dos governadores e ouvidores e, ainda, pelo
poder dos senhores de engenho, que faziam sua própria justiça ou influenciavam
a Justiça oficial, ora pelo prestígio que ostentavam, ora pelo parentesco.

A questão do acesso à Justiça, tal como hoje se compreende, também era inócua. De se
observar esse trecho do estudo de Andrei Koerner:
Por um lado, havia a exclusão de indivíduos com capacidade jurídica limitada,
não só os escravos, mas também as mulheres, os filhos de família e outros
dependentes. Os conflitos desses indivíduos eram classificados como
pertencentes à esfera doméstica e deveriam pois ser resolvidos neste âmbito;
judicialmente, esses indivíduos seriam representados pelo chefe da família. Por
outro lado, havia a exclusão dos indivíduos sujeitos às jurisdições privilegiadas,
como os funcionários superiores do Estado, ou às jurisdições especiais, como a
eclesiástica e a militar. (...) Com isso, uma boa parte dos homens livres era
excluída da jurisdição comum.

Com a independência do Brasil e, consequentemente, com a outorga da Constituição de
1824, presenciou-se uma reestruturação da ordem jurídica interna, consagrando a especialização
de funções a partir da teoria da separação de poderes, de certa forma adaptada pela previsão do
chamado poder moderador. Destaca Humberto Dalla que o Direito Processual Civil, por seu
turno, permaneceu regulado pelas disposições das Ordenações portuguesas até a instauração da

República e da Constituição de 1891, a qual possibilitou aos estados-membros a competência
para legislarem sobre material processual. Mas com a Constituição de 1934 deu-se a unificação
processual com competência exclusiva da União para tratar do assunto. Assim permaneceu com
a Constituição seguinte. Foi nesse período que surge o Código Brasileiro de Processo Civil de
1939, o qual, influenciado por doutrinas europeias, foi baseado no princípio dispositivo,
prevendo, ainda, a oralidade e o princípio do juiz ativo.
Seguindo as variadas alterações no campo constitucional, político e jurídico, um novo
código, vigente até hoje, foi promulgado em 1973, e, conforme leciona Humberto Dalla, “ainda
repousa em institutos individualistas de tutela jurisdicional” .
Nesse período, aponta outra abordagem o doutrinador José Eduardo Faria, considerando
que o contexto pátrio a partir dos anos 70 coloca o Poder Judiciário relegado a funções
secundárias no plano jurídico-social, em virtude da onipresença do Executivo com suas soluções
práticas e substanciais. Considera, ainda, nesse período, o autoritarismo do governo militar que
recrudesce ainda mais essa postura alienígena do órgão judicial:

Excessivamente legalista e atrelado a uma cultura técnico-profissional quase
exclusivamente normativista, a Justiça se descobre sem um conhecimento
especializado em matéria econômica, científica e tecnológica; ela constata, mas
não capta em toda sua amplitude, o processo da publicização do direito privado
e da administrativização do direito público. Ritualistas, os tribunais não
conseguem enfrentar com eficácia e presteza as armadilhas jurídico-processuais
preparadas pelos ativistas do Direito, que contrapõem a legitimidade à
legalidade, os fins aos meios, o tempo da política ao tempo do processo. Sem
saber como lidar com as demais instâncias emergentes de resolução dos
conflitos, seja no âmbito do Executivo, seja no âmbito da própria sociedade, o
Judiciário é „reformado‟ por um projeto do Executivo imposto autoritariamente
com base num ato de exceção (o Ato Institucional n.5).

No Brasil, essa realidade provoca uma reflexão em torno do aparelho estatal judicial, de
forma a buscar uma credibilidade na instituição. As questões mais enfrentadas estariam
relacionadas ao imperativo da diversidade e da complexidade das relações sócio-jurídicas, à
inflação legislativa e, especialmente, à vinculação da atividade judicial ao conceito de justiça no
âmbito desta sociedade contemporânea, marcada por profundas desigualdades sociais,
econômicas, regionais e setoriais.
Neste aspecto surgem inúmeras propostas de reformas processuais, considerando desde a
Emenda Constituição n.45, de 2004, até modificações no próprio texto codificado, conforme já

comentado no Capítulo 1 deste trabalho. Entende-se que hoje exista uma nova ideologia que
exige a adequação legislativa e judicial.
Antes de aprofundarmos mais neste aspecto, convém examinar mais um aspecto do
centralismo judicial ao qual hoje se nos depara. Torna-se importante, a análise crítica da inserção
teórica sobre a organização estatal e o aparelhamento das suas instituições fundamentais, com
base no princípio da separação de poderes. Afinal, a evolução do Processo Civil está relacionada
à aparelhagem estatal e ao crescimento e especificação da função judicial.
O exame das bases teóricas e suas implicações contextualizadas em arenas políticas e
paradigmas de justiça auxiliam na compreensão da função judicial hoje.

3.2. Separação de Poderes e Judiciário
As complexas relações entre a sociedade e Estado, bem como a transformação das
estruturas jurídicas recobram o exame sobre o papel preponderante dos órgãos estatais na
ordenação social. A famigerada supremacia judicial desperta interesse adormecido acerca do
tema separação de poderes, sendo que a dinâmica entre as esferas estatais parecem fazer
desaparecer o dogma da especialização das funções em prol de uma relação dialética entre os
focos de decisão política.
Em primeiro lugar, o tema revolve, por imediato, ao princípio da separação de poderes,
considerado base do Estado Constitucional a ponto de a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1791) dispor que “toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos
direitos do homem nem determinada a separação de poderes, não possui constituição” (art.16).
Para se conceber o valor material da divisão de poderes, importa primeiro sobrelevar, tal
qual o fez Paulo Bonavides, uma ambiência história, fora da qual não se permite compreendê-lo,
seja no período em que se elevou à condição de dogma constitucional (séc. XIX), seja no
momento contemporâneo. Assim, em sua origem, num modelo liberal de Estado de Direito,
destaque para a razão do equilíbrio como valor fundante da teoria da divisão de poderes.
Prevalece a lógica da especialização/segregação de funções, porém admite-se, desde então, o

pensamento de harmonização, como mecanismo de controle recíproco – já no modelo liberal não
se falava em separação absoluta. A previsão de Charles de Montesquieu, teórico responsável pela
vinculação do princípio ao modelo constitucional, já estabelecia que, como todo homem que
detém poder tende a abusar do mesmo, é necessário organizar a sociedade política de tal forma
que o poder seja um freio ao poder. Assim dispõe ele que “para que não se possa abusar do
poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder”. Essa expressão já revela
o caráter harmônico da teoria separatista.
Montesquieu asseverou que até mesmo a natureza das coisas acarreta o seu constante
movimento, o que provoca uma atuação de concerto para os poderes – harmônicos – que se
consubstancia em faculdades de estatuir bem como de impedir. Tais faculdades correspondem a
uma distinção entre funções positivas e negativas, a partir das quais se propõe um sistema de
competências de cada órgão supremo sobre a própria esfera de competência e do poder negativo
de controle sobre as esferas dos outros. Assim, o Legislativo poderia ter uma competência
positiva sobre os atos normativos gerais e uma competência negativa sobre os atos de governo,
no sentido de censurar um ato executivo através de lei. O Executivo, por sua vez, teria
competência primária sobre as disposições administrativas e uma competência negativa, em
forma de veto, sobre atos legislativos. Essas faculdades podem ser analisadas como precursoras
do método checks and balances, desenvolvido mais tarde por Bolingbroke, no século XVIII, na
Inglaterra.
Reinhold Zippelius acrescenta que essas interferências no esquema de divisão dos
poderes não se estabelecem apenas quando um deles exerce sua influência sobre outro, mas
ainda, nos casos de um exercer ele próprio funções do outro. Por exemplo, quando, através de
regulamentos, o Executivo cria direito dotado de vinculação geral ou quando os Tribunais
exercem funções administrativas na jurisdição voluntária. Destaque para institutos como as
medidas provisórias, as comissões parlamentares de inquérito e o incremento do controle de
constitucionalidade, dentre outros, de competência, respectivamente, do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário a corresponder legítimas atuações atípicas e impróprias.
Também encontramos em Hans Kelsen (2000) uma abordagem dinâmica sobre as
funções do poder. Para ele, os poderes na verdade representam estágios diferentes do processo
de criação e aplicação da ordem jurídica nacional. Neste processo, o Direito se regenera
continuamente. Assim, o processo de criação caberia à função legislativa, que se opõe tanto à

função executiva quanto à judiciária, sendo essas duas últimas relacionadas intimamente ao
processo de aplicação da ordem jurídica nacional. E acima dessa divisão, está a função
teleológica, o desenvolvimento da ordem jurídica, não sendo possível, portanto, estabelecer
fronteiras entre essas funções, uma vez que a diferença entre criação e aplicação do Direito
(portanto, o dualismo entre legislativo e executivo) tem apenas caráter relativo e, a maioria dos
atos do Estado apresenta, “ao mesmo tempo, atos criadores e aplicadores de Direito”. As
funções podem ser cumpridas simultaneamente em um mesmo órgão. A legislação, por exemplo,
sendo um determinado tipo de criação do Direito não se reserva, em absoluto, a um “corpo
separado de funcionários públicos”, excluindo todos os demais dessa função.
Essa visão dinâmica dos poderes do Estado aponta o movimento das relações entre os
órgãos e seu caráter teleológico de construção do direito, seja através das escolhas e criação seja
pela aplicação e interpretação da norma. Bem mais pragmática e operacional que estrutural.
Ressalte-se que o sentido histórico da divisão de poderes foi consagrar legitimidade ao
Estado Constitucional, prevenindo a concentração de poder, mas a sua evolução modificou a
própria autoridade do princípio. O próprio Paulo Bonavides destaca haver certo proselitismo na
teorização, buscando um acertamento de sentido, mas que acaba por constituir “um desses
pontos mortos do pensamento político, incompatíveis com as formas mais adiantadas do
progresso democrático contemporâneo que, quando, erroneamente interpretado, conduz a uma
separação extrema, rigorosa e absurda”.
A doutrina merece ser contextualizada, especialmente à evolução social e às garantias de
direitos fundamentais, ainda mais se levar em consideração que desde o início já não se pensava
em separação extremada. Os valores de liberdade individual e a precedência da soberania
popular sobre os poderes organizados revelam que a doutrina da separação de poderes, já na sua
teorização clássica não concebia a ideia de imobilidade dos mesmos.
Valentin Thury Cornejo destaca que, atualmente, para se afirmar uma teoria de governo
envolta à lógica de separação de poderes, é mister a verificação de dois processos, a saber: i) os
sistemas de governo se voltam à especificidade das funções; e ii) é necessário um Poder
Judiciário independente. Esses seriam, segundo o autor, o grande indicador da existência de uma
teoria de separação de poderes hoje. Observa-se que a preocupação com a independência do
Poder Judiciário, seja do ponto de vista administrativo, financeiro ou político, é o que se aponta
como grande garantidor do dogma da especialidade das funções e do equilíbrio estatal.

Em sentido próximo, Reinhold Zippelius considera que, muito embora ainda seja
considerada como princípio fundamental nas democracias ocidentais, a separação de poderes não
vem a ser concretizada com vistas ao seu tipo ideal, baseado na separação absoluta das funções
especializadas. Segundo ele, basicamente, e considerando o momento atual, a teoria só é mesmo
observada pela regra da independência dos juízes face a intromissões do executivo. No mais,
arremata o autor analisando sob o ponto de vista histórico, a proposta de separação de poderes
não excluiu, desde a origem, superposições em cada competência. Quer dizer que, a proposta
separatista parte da lógica da especialidade das funções/competências, principalmente com a
necessidade de um Poder Judiciário independente, mas abrange superposições dessas mesmas
funções, com fundamento na lógica da harmonização e equilíbrio do poder.
Além da independência e harmonia entre os poderes, é de se destacar a opinião de José
Reinaldo de Lima Lopes, com a qual concordamos. Segundo o autor, se há uma crise hodierna
do Judiciário, ela está inserida numa crise do próprio Direito, crise que tem bases materiais
perceptíveis e um grande componente político, relacionado à incapacidade de se promover
acordos sociais estáveis enquanto perduram ou aumentam as desigualdades sociais e regionais.
Assim, o Estado atual não se posiciona politicamente na disputa entre a defesa do direito
adquirido, por um lado, e a justiça distributiva, por outro. A Constituição aponta num sentido e o
Judiciário se mantém estruturado com base num paradigma estritamente e exclusivamente
liberal. Nesta linha de raciocínio, “os que nada têm nada podem esperar de uma tal máquina
judicial”. Acontece que a constitucionalização dos direitos sociais promove a crescente demanda
formada por indivíduos antes marginalizados e para seu atendimento do ponto de vista social:
E assim, como no século XIX os proprietários de escravos diziam que a
abolição seria uma atitude inconstitucional, porque eles haviam licitamente
adquirido escravos segundo as leis e a própria Constituição do Império, assim
hoje, debate semelhante se opera entre nós.

Os paradigmas variam e com eles cada concepção de sociedade, de princípio, de objetivo
e de teoria. O Judiciário precisa estar atento. Neste sentido, Celso Fernandes Campilongo
cataloga alguns aspectos mais relevantes associados aos tipos de Estado, senão vejamos.
Pode-se identificar com o Estado Liberal a consolidação do Estado de Direito, o valor
jurídico básico da liberdade jurídica e o primado é do Direito Privado, numa concepção de
sociedade individualista. Aqui, o ator político privilegiado é o partido político e o princípio

básico, o mercado, com uma concepção de cidadania bem restrita. A atuação do Judiciário é
fundamentada numa teoria do direito que se baseia na norma e na fidelidade à lei, pautado numa
interpretação de bloqueio e com objetivo voltado para adjudicação através de uma litigiosidade
marcada por conflitos interindividuais.
Comparativamente, o Estado Social acarreta um direito como instrumento de mudança,
cujo valor jurídico básico é a equidade, e o primado é do Direito Público, numa concepção de
sociedade classista. O ator político privilegiado é o sindicato e o princípio básico o próprio
Estado, com uma concepção de cidadania mais ampliada. A atuação do Judiciário é
fundamentada numa teoria do direito que se baseia no ordenamento e no direito como
instrumento de realização política, pautado numa interpretação de legitimação e com objetivo
voltado para conciliação através de uma litigiosidade marcada pela coletividade.
Por fim, o modelo pós-social de Estado, num contexto de desregulação, no qual o valor
jurídico básico é o da subjetividade e o primado é do pluralismo, numa concepção de sociedade
organizacional. Aqui, o ator político privilegiado são os movimentos sociais e o princípio básico,
a comunidade, com uma concepção de cidadania desregulada. A atuação do Judiciário é
fundamentada numa teoria do direito que se baseia no pluralismo, numa ideologia da
desformalização, deslegalização e delegação, pautada numa interpretação reflexiva e com
objetivo voltado para a administração de conflitos através de uma litigiosidade marcada por
interesses difusos.
Assim, no âmbito interno do Estado e sua regulação jurídica, cuida-se não só de
repartição de competências, mas também do equilíbrio entre as forças sociais, como o poder das
associações e dos meios de comunicação das massas. Essa reorganização acaba por promover
novo tratamento sobre o papel preponderante dos órgãos estatais na ordenação social.
O Estado-Providência, em seus complexos papéis relacionados desde a prestação de
serviços públicos básicos a planejador de atividades econômicas, ou mesmo empresário na
produção de bens, o que, como destaca José Eduardo de Faria, implica em leis com funções
promocionais:

Por um lado, impõem tratamentos diferenciados em favor de determinados
segmentos sociais, o que corrói e subverte o tradicional primado do
“universalismo jurídico” inerente aos sistemas normativos de inspiração liberal;
por outro, exigem iniciativas inéditas por parte do Executivo, em termos de
formulação, implementação e execução de políticas públicas. Se no Estado

liberal as leis tinham por finalidade básica definir as “regras do jogo”, no
Estado-providência as normas de caráter “social” são especialmente concebidas
para modificar os resultados desse jogo, alterando implicitamente suas regras.

Essa nova estrutura estatal exige dos tribunais um esforço de compreensão valorativa de
suas regras, mediante procedimentos mais abertos e flexíveis se comparados ao Estado liberal.
Assim, José Reinaldo de Lima Lopes já observou essa mudança de paradigmas que reflete na
condição judicial, ou seja, numa ordem garantista, em que o acesso se restringiria a pedir
proteção para a conservação do que já se tem, “passamos a uma ordem promocional, em que se
poderia recorrer ao judiciário para se obter o auxílio que ainda não se tem, mas se deseja ter por
força de promessas constitucional, política ou legalmente feitas”.
E com uma nova proposta de investigação, o Poder Judiciário tem sua atuação bastante
orientada a uma postura contramajoritária, como contenção dos excessos da maioria e pela
garantia de direitos. Neste sentido, examinar o papel do Poder Judiciário no Estado
Contemporâneo passa a ser objeto deste estudo.

3.2.1. Sobre a posição contramajoritária
Há um elemento a ser considerado no Estado contemporâneo e que instabiliza as
afirmações acima no sentido da supremacia judicial, qual seja, o déficit democrático deste Poder.
O Estado de Direito fez-se Estado Democrático de Direito, tornando-se imperioso submeter as
direções e decisões do sistema jurídico e político ao crivo da legitimidade. E, se a separação de
poderes parte da máxima da legalidade e do equilíbrio, importa condicionar todo exame de
legitimidade funcional ao modelo constitucional de decisão política.
Como visto, desde os tempos remotos, a lógica de separação de poderes, ainda que
pautada em independência e especialidade de funções, pelos variados pontos de vista teóricos, já
considerava uma interação dinâmica entre elas. Essa interação harmônica, por outro lado, não
afastou, originariamente, certo protagonismo do Poder Legislativo em detrimento dos demais,
superioridade esta que para John Locke deriva da ordenação política do órgão, investido
diretamente do consenso dos indivíduos – o monarca estaria obrigado pelas leis promulgadas
pelo parlamento e nesse sentido o parlamento é supremo. Assim:

Quando um grupo de homens concordou em formar uma sociedade política, sua
primeira tarefa foi estabelecer o poder legislativo, que será o „poder supremo da
sociedade política‟ e „sagrado nas mãos em que a comunidade um dia o
colocou‟.

Observa-se essa lógica de superioridade legislativa inclusive com Kant, que desenha um
silogismo da ordem estatal, na qual o Legislativo se apresenta como a premissa maior, o
Executivo, a premissa menor e o Judiciário, a síntese. Neste sentido, posicionando-se pela
majestade dos Três Poderes, postos numa alta esfera de valoração ética, Kant, citado por
Bonavides, afirma que o Legislativo é irrepreensível, o Executivo, irresistível e o Judiciário
inapelável.
Esse destaque para o Poder Legislativo começa a ser mitigado a partir da transformação
política do Estado e o advento do modelo de bem-estar social. Aos direitos fundamentais
passaram a se somar os de natureza social. Até então, a concepção liberal sustentava que a
liberdade individual importaria na ausência de intervenção estatal. Com a assunção de valores
sociais a exigir, em maior intensidade, prestações positivas por parte do Estado, consagra-se a
concepção da estrutura estatal como uma instituição indispensável para assegurar direitos
fundamentais na sociedade civil. Soma-se a isso o reconhecimento da força normativa da
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova
dogmática de interpretação constitucional. Neste contexto, se no Estado Liberal o Judiciário era
caracterizado pela sua neutralidade política, no Estado de bem-estar Social, a explosão de
litigiosidade, marcada pela busca de efetivação dos direitos fundamentais sociais, amplia a
visibilidade social e política da magistratura.
A partir da afirmação do Estado Social, acarretando para si ações antes não conhecidas,
observa-se o reforço ao aspecto de harmonização das funções, não havendo mais espaço para um
princípio rigoroso e absoluto de separação de poderes. E, neste aspecto, o Judiciário assume uma
tarefa de concretização dos direitos fundamentais sociais.
Considerando que o constitucionalismo contemporâneo consagra a força normativa da
Constituição, com a previsão de princípios de ordem individual, social, cultural, econômica,
assiste-se à expansão da jurisdição constitucional, movendo o Poder Judiciário à centralidade em
temas referenciais de natureza múltiplas. O contexto é o da judicialização da política, das
relações sociais, econômicas, culturais, religiosas etc. E, sendo assim, acirra-se o debate sobre o
papel do juiz e o seu protagonismo na garantia de acesso a tais justiças.

Valentin Thury Cornejo destaca que o crescimento da função jurisdicional na organização
estatal pode ser ainda relacionado ao homem contemporâneo e ao mundo atual, complexo e
globalizado, o que dificulta a formulação de leis de caráter geral e imutável. Por conseguinte,
observa-se o abandono do ideal de um locus normativo que enquadra e prevê todas as situações
sociais. E o juiz se vê obrigado a julgar sobre elementos crescentemente subjetivos, com normas
de conteúdo aberto no momento de sua formulação e que ele deve concretizar. Isso, segundo o
autor, gera profundas mutações na estrutura temporal do direito e, por conseguinte, na noção de
segurança jurídica, devido à dificuldade de se encontrar referenciais externos e a priori, próprios
da atividade legislativa. Essa determinação da norma se faz agora a posteriori através da
atividade jurisdicional:

Ante la falta de certezas normativas, tanto jurídicas como morales o científicas,
la justicia se concibe como el lugar de encuentro de los distintos saberes; no se
asimila ya a un saber, el derecho, sino a la conjunción de diferentes saberes en
un punto de vista superior y recapitulador.

Este novo formato do Estado, numa primeira visão, apresenta uma maior intervenção e
mesmo preeminência da função executiva. Mas essa alteração na esfera de poder gera, ao mesmo
tempo, um incremento das funções judiciais. Essa ideia está bem próxima do sistema de
controles e contrapesos. Judiciário independente é aquele que examina com tranquilidade as
questões que lhe são postas, podendo emitir com total lisura juízos de valor sobre essas
demandas. O cheks and balances é o ponto central e de equilíbrio da separação de poderes.
Conforme destaca Mauro Cappelletti, “apenas onde esse sistema de controles e contrapesos
recíprocos se consolidou é que se conseguiu, „sem perigo para a liberdade, fazer coexistir (...) um
Executivo forte com um Judiciário forte‟”.
O Poder Judiciário passa a ocupar a posição de contrapoder da função legislativa. Para
Nuno Piçarra, o sentido de contra-poder, no caso dos poderes Judiciário e Legislativo, não
decorre do fato de cada um deles representar forças divergentes, mas, sim, por exercerem
funções material e teleologicamente diferentes, entre as quais identifica-se particular tensão. E,
por isso, surge um Estado de jurisdição executor da constituição, em que o Poder Legislativo é
limitado por um Poder Judicial que não dispõe da mesma legitimidade democrática que o
primeiro.

A atividade jurisdicional muitas vezes é justificada pela contenção do próprio
espaço democrático com vistas à proteção de algum mínimo ético na proteção
do próprio sistema político. É neste sentido que se concebe o §4° do artigo 60
da Constituição Brasileira de 1988, ou seja, ali, com a instituição das cláusulas
pétreas, são arroladas matérias das quais não se admite modificação legislativa
tendente a aboli-las. Trata-se do núcleo essencial do Estado Constitucional,
cunhado por “cláusula anti-democrática” ou “cláusula anti-majoritária”. Nestes
pontos, o Judiciário representa papel de guardião do sistema constitucional,
ainda que contra a pretensão democrática.

Eduardo Cambi também observa que a democracia não se resume na vontade da maioria.
Para ele, se fosse realizada consulta popular para se saber se o povo estaria disposto a não mais
pagar impostos, por exemplo, ou mesmo se é a favor da pena de morte, em alguns contextos de
grave comoção social, certamente a maioria diria que sim, embora tais propostas firam
diretamente a Constituição e as leis vigentes no país. Neste sentido, na preservação de um
procedimento democrático guiado por valores fundamentais pré-ordenados constitucionalmente,
como a dignidade da pessoa humana ou a autonomia político dos entes da Federação, por
exemplo, permite-se retirar certas decisões do processo político, colocando os direitos acima das
decisões da maioria.
Dito de outro modo, e de acordo com Lenio Luiz Streck, a concepção procedimentalista
não pode prescindir de juízos de substância: as inadequações das leis só podem ser resolvidas
pela tarefa criativa dos juízes, e os indivíduos encarregados de conduzir os processos
democráticos necessitam de um espírito crítico para compreender a complexidade da própria
democracia, sob pena de, a partir de uma formação dogmática e autoritária, construir a antítese
do processo democrático. Streck relembra Cappelletti que leciona que o procedimento deve
completar-se com uma teoria dos direitos e valores substantivos; e o Poder Judiciário pode
contribuir para o aumento da capacidade de incorporação do sistema político, garantindo a
grupos marginais, destituídos dos meios para acessar os poderes políticos, uma oportunidade
para a vocalização das suas expectativas e direitos no Processo Judicial.
No entanto, é constatado que, neste ponto, há um dilema brasileiro – não endossamos a
tese substancialista, porque, de um lado, o Judiciário encontra-se despreparado para o
enfrentamento dos problemas surgidos a partir do Estado Democrático de Direito da Constituição
de 1988; por outro lado, em face da democracia delegativa que vivemos, também não temos a
garantia do acesso à produção democrática das leis e dos procedimentos que apontam para o
exercício dos direitos previstos na Constituição.

E ainda, mesmo sob déficits democrático e institucional, a legitimação jurisdicional para
atuar em assuntos outrora exclusivamente políticos é reforçada por Vanice Regina Lírio Valle,
segundo a qual restam superados os argumentos de que só o voto corresponde a fator legitimador
do agir do poder, apontando, ainda, o labor técnico e independente, associado à motivação das
decisões, sendo considerados fatores igualmente aptos a encartar legitimidade a uma ação
exercida a título de controle desse mesmo atuar do poder político.
Em sentido aproximado, Diogo Figueiredo Moreira Neto traz uma concepção acerca do
que vem a ser legitimidade, expressão esta diretamente ligada ao ideal democrático de
Constituição. Segundo ele, o substrato de legitimidade de uma premissa será considerado através
de valores consensuais de uma cultura que são alcançados com um mínimo de emprego da força.
Destaca este autor que o consenso pode advir de variados fatores, os quais foram
possíveis classificar em: de predominância material (quando pactual, moral ou pragmático) ou
de predominância formal (quando processual ou eleitoral). Observa-se, por exemplo, a
subespécie de legitimação processual, obtida através da realização de atos ou sequência de atos,
geralmente públicos, que são reputados pelo grupo como a expressão válida de suficiente
consenso das decisões que deles resultar. Assim, a depender da cultura juspolítica, esses atos
poderão demandar exame do conteúdo, pela argumentação e pela motivação decisionais.
Em relação ao dever de motivação, também destacam-se as observações de Lenio Luiz
Streck, segundo o qual trata-se de “obrigação de os juízes respeitarem a integridade do direito e
aplicá-lo coerentemente”. Necessária a fundamentação da fundamentação, o que representa uma
absoluta aplicação do art.93, IX, da Constituição. Em termos processuais, lembra Streck que
cada vez mais se institucionaliza um tipo de “fundamentação” em que os enunciados
performativos se bastam, algo como: “decido conforme a Súmula X” ou “decido conforme
decidi anteriormente...”. Ainda de acordo com o autor, uma decisão mal fundamentada não
deveria ser sanada por embargos de declaração, que sequer deveria coexistir com o sistema
constitucional. Há, nestes casos, e nas palavras do autor, uma inconstitucionalidade ab ovo!
Com efeito, diante do formato de Estado Democrático de Direito, com a crescente
centralização do Poder Judiciário, destaca-se, mais uma vez, que a interação entre todos os
poderes, confrontando seus limites, bem ainda com os acréscimos da participação dos poderes
sociais hoje institucionalizados, constitui ponto fulcral da harmonia que deve se estabelecer na
separação de poderes, consagrando ainda sua finalidade maior de assegurar liberdades

individuais e direitos sociais. A priori, e conforme aduz Eduardo Cambi, “não há como medir se
a transferência de determinadas decisões políticas para o Judiciário representa maior promoção
da cidadania e da democracia”. Mas, para ele, a considerar as desigualdades sociais e o déficit
democrático da representatividade popular, a transferência de poder político ao Judiciário,
certamente, proporcionará mais ganhos do que perdas, especialmente por representar o Judiciário
um “defensor objetivo e independente da ordem constitucional (higher Law), servindo como uma
contraestrutura instituída ou um contrapoder que deve ser capaz de contrariar qualquer ato ou
manobra violadoras da Constituição”.
Assim, como apresenta Celso Fernandes Campilongo, a magistratura é vista
hodiernamente não como um órgão do Estado, mas, sim, da própria sociedade. Isto é, “os novos
atores procuram fazer do juiz parte da sociedade e, consequentemente, a partir daí, buscam
refundar a independência do Judiciário na imagem de um contra-poder da própria sociedade”.

3.2.2. Algumas linhas sobre Neoconstitucionalismo e Protagonismo judicial
As transformações pelas quais passaram as Constituições com a positivação dos direitos
fundamentais sociais possibilitaram uma redefinição da relação entre os Poderes do Estado,
passando o Judiciário a fazer parte do cenário político. A partir de então, cresce a preocupação
com o acesso à Justiça e com os contornos da atividade judicial, merecendo ser examinada a
nova condição sob os parâmetros do movimento neoconstitucional.
É de Lenio Luiz Streck o principal referencial teórico desta análise, a partir da qual
buscar-se-á, especialmente, examinar a doutrina processualista acerca do protagonismo judicial e
da instrumentalidade das formas. Parte-se da correlação dos paradigmas neoconstitucionalismo e
neoprocessualismo para desmistificar alguns dogmas relacionados à interpretação judicial e à
supremacia do Judiciário.
O autor faz uma análise das concepções e sinônimos atribuídos ao termo, possibilitando
melhor discernimento sobre o tema. Em sua obra Verdade e Consenso, por especial, Streck já
prefacia os sentidos atribuídos à expressão neoconstitucionalista tais como um direito
constitucional da efetividade; um direito relativizado pela ponderação de valores; uma
concretização ad hoc da Constituição; e uma pretensa constitucionalização do ordenamento a
partir de jargões como neoprocessualismo e neopositivismo; tudo isso a remeter ao sistema que

entende a jurisdição como a responsável pela identificação dos “verdadeiros valores” que
determinam o direito justo.
Para Streck, o novo constitucionalismo tal qual apresentado representa uma contradição,
na medida em que se tem por um despropósito confiar a realização desse novo direito na loteria
de um protagonismo judicial calcada na filosofia da consciência. Ou seja, a conquista
constitucional da democracia e dos direitos fundamentais não comporta delegar ao juiz solipsista
a tarefa de dizer (definir) o direito. Sendo isso mesmo, tem-se um retorno ao passado, no sentido
de se tentar novamente resolver o problema da democracia e da limitação do poder. Assim, para
se falar verdadeiramente de neoconstitucionalismo seria necessário ir além de concepções
liberais na direção de um constitucionalismo compromissório, que possibilitasse a efetivação de
um regime democrático.
O autor é cauteloso ao considerar o movimento histórico de democratização social que
possibilitou ao Poder Judiciário alçar a condição de ator da arena política, especialmente pelo
fato de as Constituições terem absorvido textos que positivaram direitos fundamentais e sociais.
Isso possibilitou um contexto onde o acesso à Justiça assumiu fundamental importância com o
deslocamento da esfera de tensão dos procedimentos políticos para os procedimentos judiciais.
Certamente, a partir da positivação dos direitos sociais-fundamentais, o Poder Judiciário passou a
assumir um papel de absoluta relevância, devendo, outrossim, ser destacada, neste cenário, o
papel reservado também à hermenêutica. Neste ponto, Streck destaca que decisão judicial, sob
pena de ofensa ao princípio democrático, não pode depender da consciência do juiz, do seu livre
convencimento, da busca da verdade real – artifícios estes que escondem a subjetividade
“assujeitadora” do julgador. De se considerar, ainda, o uso irrestrito do aclamado princípio da
proporcionalidade e a ponderação de valores, o que denuncia uma arbitrariedade rotineira,
escondida por detrás de um fenômeno cunhado pelo autor de panprincipiologismo, este atribuído
ao próprio neoconstitucionalismo, e que permite uma proliferação desenfreada de enunciados
para resolver determinados problemas concretos, muitas vezes ao alvedrio da própria legalidade
constitucional.
Em se tratando do subproduto neoprocessualismo, o professor destaca a bandeira hoje em
voga da instrumentalidade das formas como que a acobertar o solipsismo no âmbito do Processo
Civil, gerando, segundo ele, um sincretismo de tradições. Melhor dizendo, considerando que o
processo é um meio para a realização plena do direito material e considerando que o juiz é quem

realiza esse direito, tal condição acaba retomando as teses de uma famigerada Jurisprudência dos
Conceitos. Ou seja, no momento em que é colocada a jurisdição como epicentro do Direito
Processual são retomadas posturas próprias do movimento do direito livre, que se encontra na
base da chamada “jurisprudência da valoração”.
O governo dos juízes, próprio do movimento neoconstitucional, merece ser refutado pelo
fato já consagrado em sede da Filosofia, porém ainda mal compreendido pela comunidade
jurídica, acerca da virada ontológica sobre a linguagem, ou seja, “a linguagem deixa de ser uma
terceira coisa que se interpõe entre um sujeito e um objeto, para tornar-se condição de
possibilidade”.
Significa que o intérprete através da linguagem (métodos de interpretação) não dá sentido
às coisas, estas já possuem para nós um sentido prévio, que nós foi dado por nossas experiências
anteriores, numa relação entre sujeitos (sujeito-sujeito). Assim, o autor busca desmistificar as
concepções tradicionais acerca da interpretação jurídica, que insistem na ideia de que a
hermenêutica jurídica pode ser cindida em momentos distintos. E, também, combate o autor a
tese de que o objeto da interpretação do Direito é norma. Para ele, o que está em jogo na
interpretação do Direito é o caso decidendo.

Isso não significa que o problema da interpretação jurídica seja um problema
meramente linguístico, de determinação das significações apenas textuais dos
textos jurídicos. Trata-se, fundamentalmente, de compreender as condições de
possibilidade de nosso próprio processo de compreensão. Ou seja, „é evidente
que não há só textos; o que há são normas. Mas também não há somente
normas, porque nelas está contida a normatividade que abrange a realização
concreta do Direito‟.

As teorias da argumentação têm uma tendência em colocar o enunciado como ponto de
partida para o problema da linguagem e, por conseguinte, para a resolução dos problemas
(lógicos) que povoam o universo jurídico. Lembra Streck que já em Heidegger se demonstrava
ser equivocado pensar nas palavras como fonte de essências de significado, sendo o enunciado
um modo derivado da interpretação. E mais:
...das significações brotam palavras; estas, porém, não são coisas dotadas de
significados. Note-se: não são nas palavras que devemos buscar os significados
do mundo (ou do direito, para ser mais específico), mas é para significar (o
direito) que necessitamos de palavras. É para isso que as palavras servem: para
dar significado às coisas! Para haver compreensão, basta que a articulação do

significado dado às coisas (ou ao Direito) esteja provido de sentido. (...) Dito de
outro modo: articulamos as palavras que temos disponíveis projetando sentidos
a partir deste todo de significados. Ou seja, o discurso – que é o modo de
manifestação da linguagem – é articulado sempre imerso nesta dimensão de
(pré) compreensibilidade da significância.

Em outra obra, Lenio Streck cita Nelson Saldanha, para reafirmar que os textos que
integram o direito positivo já, de pronto, contêm a norma. Quer dizer, há um sentido que se
antecipa, e apesar de texto e norma serem coisas distintas, não são separadas, no sentido de que
possam subsistir um sem o outro. E é neste sentido que a pré-compreensão da significância não
se confunde com visão de mundo ou preconceitos, elementos estes típicos de um relativismo.
Quando se diz que “a norma é produto da interpretação do texto”, ou que o “intérprete atribui
sentido ao texto”, não pode essa afirmação significar a possibilidade de discricionariedade
judicial.
Entende-se como discricionariedade judicial certa abertura criada no sistema para
legitimar, de forma velada, uma arbitrariedade em detrimento da legislação produzida
democraticamente,
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discricionariedade/arbitrariedade vem representando decisionismo judicial, algumas vezes
exercido a partir de princípios que funcionam como “axiomas com força de lei”, desrespeitando
mesmo o próprio texto constitucional, que sequer seus limites semânticos são observados. Para
Streck, no País, discricionariedade enseja duas situações típicas: a) primeiro, um modo de
superar o modelo de direito formal-exegético; b) segundo, uma aposta no protagonismo judicial,
considerado, assim, uma fatalidade.
Mais uma vez, importante repisar que o Constitucionalismo Contemporâneo (expressão
usada por Lenio Streck para substituir neoconstitucionalismo em virtude da polissemia da
expressão) representa um redimensionamento na práxis político-jurídica, que se dá, de acordo
com o autor, em dois níveis:
No plano da teoria do Estado e da Constituição, com o advento do Estado
Democrático de Direito, e no plano da teoria do direito, no interior da qual se
dá: a reformulação da teoria das fontes (a supremacia da lei cede lugar à
onipresença da Constituição); na teoria da norma (devido à normatividade dos
princípios) e na teoria da interpretação (que, nos termos que proponho,
representa uma blindagem às discricionariedades e aos ativismos).

O marco teórico aqui esboçado reflete um movimento novo do constitucionalismo que
não representa uma ruptura, mas uma continuidade do processo histórico, no qual “se busca
limitar o exercício do Poder a partir da concepção de mecanismos aptos a gerar e garantir o
exercício da cidadania”.
Está-se diante de um novo parâmetro de interpretação/aplicação constitucional, cunhado
no neoconstitucionalismo, que destaca, dentre outras premissas, a condição do protagonismo
judiciário na condução das questões relacionadas à efetivação dos direitos, em especial dos
sociais. Isto porque, e conforme bem destaca Luís Roberto Barroso (2003), essa perspectiva póspositivista do Direito implica nas ideias essenciais da normatividade dos princípios, da
ponderação de valores e nas teorias argumentativas.
A doutrina constitucionalista hoje se ocupa em discutir os limites do atuar judicial,
considerando vicioso o chamado ativismo que implica na substituição de juízos políticos pelo
juiz, muito embora, e sem contradição, seja uma realidade a judicialização das questões políticas
pela norma constitucional.

3.2.3. Poderes instrutórios do juiz e adaptabilidade processual
Em termos de Processo Civil, a afirmação do princípio da instrumentalidade das formas é
fator que demonstra o discurso legitimante da discricionariedade judicial, em não poucas
situações. A expressão instrumentalidade do processo foi identificada por Cândido Rangel
Dinamarco que, embora reconhecendo o valor dos chamados princípios da demanda e
dispositivo, os considerou insuficientes “para infirmar as tendências que advêm da ligação do
sistema processual com os fins do Estado”. O processo deve corresponder a instrumento de
concretização dos objetivos do Estado e, neste ponto, o princípio do dispositivo, por si só, não
atende esse propósito.
José Roberto dos Santos Bedaque destaca que, se assim o é, as normas devem ser
aplicadas corretamente, sendo essa a finalidade básica da jurisdição, como função estatal. Neste
ponto, encontra-se a instrumentalidade, ou seja, quanto mais o resultado da atividade
jurisdicional se aproximar da vontade do direito substancial, mais perto se estará da pacificação
social. E assim sendo, não se pode aceitar que o juiz, por submissão a dogmas superados, aplique

normas de direito substancial a fatos não suficientemente demonstrados, se ele tiver condições
de, mediante iniciativa instrutória, contribuir para a formação do conjunto probatório. Ou seja:
...para quem considera a jurisdição atividade destinada a eliminar as crises de
direito material com justiça, mediante atuação das regras do ordenamento
jurídico, não pode aceitar o domínio das partes sobre o instrumento pelo qual
ela atua.

Ao lado de inúmeras propostas legislativas tendentes a conferir maior efetividade à norma
processual (vistas algumas no Capítulo 1), uma mudança cultural na condução do processo vem
sendo produzida na comunidade jurídica, de forma a prevalecer o caráter publicístico do
processo em detrimento do dispositivo das partes.
Atualmente já se usa falar na contenção desse atuar judicial, de maneira a ser
proporcionada às partes um melhor espaço de diálogo. Neste sentido, segundo Dierle José
Coelho Nunes, “propõe-se, assim, um afastamento completo da ideia de privilégio cognitivo do
julgador (decisionismo) e a implantação de um espaço discursivo comparticipativo de formação
das decisões” . Hoje, e consagrado com a proposta do novo Código de Processo Civil, fala-se em
adaptabilidade dos procedimentos. E a semântica é perigosa a propiciar ainda mais a discricionariedade.
Na esteira da proposta no novo Código de Processo Civil brasileiro, rezam os seus artigos 139, VI, e 191,
§1º:

Art.139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
VI – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova
adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à
tutela do direito; (grifo nosso)
Art. 191, §1°. De comum acordo, o juiz e as partes podem estipular mudanças no
procedimento, visando a ajustá-lo às especificidades da causa, fixando, quando for o
caso, o calendário para a prática dos atos processuais.
(grifo nosso)

Observa-se uma delegação ao magistrado de um poder de adaptar o procedimento às
especificações de cada litígio, para fins de possibilitar maior efetividade à tutela jurisdicional.
Essa tem sido a arriscada aposta do Legislativo no protagonismo judicial. Cunhou-se esse poder

de princípio da adaptabilidade. E muito se tem discutido, desde então, sobre o alcance desse
princípio a resvalar no campo de atuação dos outros poderes.
A lógica da adaptabilidade, num primeiro momento, pode parecer arbitrariedade, a
ensejar um absolutismo judicial, retomando a função de poder moderador, próprio do império,
agora no centro o órgão judicial. Mas, sabe-se, dosar a medida exata não parece ser a tarefa do
juiz, que julga lides e não a atividade legal.
Por outro lado, trata-se de delegação. Como percebeu Gustavo Quintanilha Telles de
Menezes:
Representam as cláusulas abertas processuais a delegação feita pelo legislador
ao magistrado, implicando a substituição, ainda que parcial, da técnica
legislativa pela técnica judicial, consolidada pela experiência, doutrina e
jurisprudência.

E a técnica judicial está entre a forma e a substância do ato, restando ao magistrado a
tarefa de equilibrar esses dois pesos do direito e da justiça, principalmente para prevenir abusos
das partes do processo.
A atuação do juiz não significa que o escopo do processo venha ser a busca pela verdade.
A finalidade primordial é a realização da jurisdição pela aplicação do direito ao caso concreto,
com a consequente eliminação das controvérsias e a pacificação social. O princípio da verdade
real também se esconde, em muitas ocasiões, como um escopo processual que justifica a
majestade do juiz.
Neste sentido, discorda-se de Bedaque quando afirma que a interpretação da lei consiste
na busca da solução desejada pelo legislador, sendo que entre todas as soluções tecnicamente
possíveis, cabe ao juiz escolher aquela que, em seu entender, representa a vontade da lei no caso
concreto. Retoma-se o que já foi aqui considerado acerca da atividade jurisdicional de
interpretação, reafirmando-se a normatividade intrínseca no caso decidendo como fonte
orientadora da aplicação da lei. Já é consabido não ser precisa a vontade do legislador. A decisão
não deve se basear em escapismos que possam ensejar solipsismo judicial.
Importante, neste ponto, a leitura que Lenio Streck faz de processualistas clássicos, sendo
de se citar, com a devida venia:
Essa aposta solipsista está sustentada no paradigma representacional, que
atravessa dois séculos, podendo facilmente ser percebida em Chiovenda, para

quem a vontade concreta da lei é aquilo que o juiz afirma ser a vontade concreta
da lei; em Carnelutti, de cuja obra se depreende que a jurisdição é “prover”,
“fazer o que seja necessário”; também em Couture, para o qual, a partir de sua
visão intuitiva e subjetivista, chega a dizer que “o problema da escolha do juiz
é, em definitivo, o problema da justiça”; em Liebman, para quem o juiz, no
exercício da jurisdição, é livre de vínculos enquanto intérprete qualificado da
lei; já no Brasil, afora a doutrina que atravessou o século XX (v.g., de Carlos
Maximiliano a Paulo Dourado de Gusmão), tais questões estão presentes na
concepção instrumentalista do processo, cujos defensores admitem a existência
de escopos metajurídicos, estando permitido ao juiz realizar determinações
jurídicas, mesmo que não contidas no direito legislado, com o que o
aperfeiçoamento do sistema jurídico dependerá da „boa escolha dos juízes‟ e,
consequentemente, de seu („sadio‟) protagonismo.

Em estudo analítico sobre a atuação do juiz na direção do processo, importante destacar
que Gustavo Quintanilha Telles de Menezes leciona o que seriam as cinco espécies de poderes
do juiz:
1) o poder de admitir, ou inadmitir a demanda, iniciando ou não o processo;
2) o poder de adequar o procedimento, estabelecendo como será o curso
processual;
3) o poder de estruturar o acervo probatório, deferindo e indeferindo provas,
fiscalizando sua produção e determinando-a de ofício, quando necessário;
4) o poder de julgar os pedidos e extinguir o processo inapto a prosseguir;
5) o poder de coerção, que concretiza a decisão judicial pelo exercício da força
do Estado, no caso de recalcitrância de quem deva cumpri-la.

Em relação ao poder de adequação acima citado, destaque para a proposta do novo
Código Processo Civil (artigo 107, V) em vistas às fases e atos processuais em sintonia com as
especificações do conflito. Não é, no entanto, uma completa novidade, posto que o sistema
processual vigente já permite certa flexibilização no procedimento. Cita-se a limitação de
litisconsórcio facultativo; a designação de audiência de justificação; a determinação de prazo
para citação por edital; a definição de datas e horários para audiências; a transformação do rito
sumário em ordinário; dentre outros. A maior preocupação talvez seja mesmo o peso que a carga

semântica de mais esse princípio da adaptabilidade possa trazer para a intensificação do
ativismo judicial.
A mal interpretada ideologia neoconstitucionalista avança em defesa daquilo que Lenio
Streck apelida de pan-principiologismo. No texto escrito pelo autor, intitulado “Aplicar a „letra
da lei‟ é uma atitude positivista?”, a observação é em relação ao juiz que faz observar a lei em
detrimento do que supera a normatividade pela principiologia - “cumprir a letra [sic] da lei
significa sim, nos marcos de um regime democrático como o nosso, um avanço considerável”.
De outra parte, Leonardo Greco nos remete ao clássico argumento de que “a justiça é
relativa”, usado por liberais para finalidades autoritárias, tornando o direito inútil, “porque é este
que nos dá as noções de certo e de errado nas relações sociais”. Neste sentido, há parâmetros
processuais constitucionais a serem respeitados na aplicação do direito material e o juiz é o ator
habilitado à sua promoção e seus poderes instrutórios serão admitidos, desde que:
...respeitada a liberdade das partes de dispor dos seus próprios interesses, a sua
dignidade humana e a de quaisquer outras pessoas, e desde que não seja
preconceituosa e destinada tendenciosamente a demonstrar apenas uma
determinada verdade.

Preservar o Direito deve ser antes de tudo a tarefa judiciária. O direito que requer
adaptação, certamente, mas não cabendo ao órgão judicial tomar a adaptabilidade como sua
bandeira, e para inovar juridicamente de forma abstrata e generalizada. Cautela na
interpretação/aplicação
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Constitucionalismo Contemporâneo, que representa um redimensionamento na práxis políticojurídica.
Fábio Lima Quintas faz interessante estudo acerca de como o ativismo judicial pode
contribuir para certa atrofia da Administração Pública. E mais, como o elemento previsibilidade,
essencial para o funcionamento da atividade administrativa, do direito e da própria sociedade, se
perde com essa postura do Judiciário. De acordo com o autor, a decisão judicial ativista não
colabora para a funcionalidade da atividade administrativa, por não oferecer parâmetros que
sirvam de fundamento seguro para sua atuação – a Administração não tem como valer-se de
precedentes judiciais para superar a lei nas suas decisões. Assim, “nem o administrador tem
segurança de decidir nem o administrado entende como revestido de autoridade os

pronunciamentos administrativos”. A (des)medida do Judiciário resvala na atuação dos demais
poderes.
A considerar, ainda, a pluralidade dos centros de decisão, a conduta judicial deve se
harmonizar com esse sistema jurídico que reconhece legitimidade pelo procedimento e pelos
valores positivados a partir da linguagem. A abertura a novos centros de decisão, inclusive fora
da estrutura do Estado, a considerar as forças sociais de expressão, representa um fortalecimento
da democracia e da cidadania, que permitem a legitimação do Estado de Direito Constitucional e
que não podem ser anuladas pelo ativismo centralizador do Judiciário.
Outrossim, atuando na justa medida, e pela concepção mais ampla de um acesso à ordem
jurídica justa, destaca Mauro Cappelletti (1991) que o movimento do acesso à Justiça, diante da
complexidade da sociedade humana, passa a ser visto como um dos elementos, “posto que
primeiramente são as pessoas (com todas as suas peculiaridades culturais, econômicas, sociais),
as instituições, os processos, pessoas, instituições e processos através dos quais o direito vive, se
forma, desenvolve e se impõe”.

3.2.4. Neutralidade versus imparcialidade e o protagonismo judicial
Torna-se crucial ao devido processo e para a legitimidade da decisão que o juiz, ao qual
se submete o processo, seja imparcial. Cândido Rangel Dinamarco destaca que a Constituição
não tem como ofertar uma formal garantia de que os juízes serão imparciais, de forma que a Lei
Maior busca estabelecer melhores condições possíveis para o exercício reto da função,
“minimizando-se quanto se possa os riscos de comportamentos parciais”. O Código de Processo
Civil, por sua vez, reforça a segurança, construindo obstáculos como impedimento e suspeição
do juiz (CPC, arts.134-135), calcados na lógica pela qual o juiz se abstém de oficiar em dado
processo ou pode ser recusado pela parte; ainda destaca o sub-princípio da demanda, que reduz o
juiz à inércia até que haja a iniciativa de parte para a formação de um processo (CPC, arts. 2° e
262). São todos cuidados da ordem jurídica em prol do resguardo da imparcialidade judicial.
Não se pode confundir, portanto, imparcialidade com neutralidade do juiz. O mito da
neutralidade, conforme bem o salienta Fredie Didier Jr., funda-se na possibilidade de o juiz ser
desprovido de vontade inconsciente; predominar no processo o interesse das partes e não o
interesse geral de administração da Justiça; que o juiz nada tem a ver com o resultado da

instrução. O órgão julgador tem de ser terceiro e desinteressado. Porém, a neutralidade é
absolutamente impossível, pelo que, reforça Alexandre Freitas Câmara, o juiz, pessoa humana
que é, exerce seu ofício embasado em razão e emoção, o que envolve premissas de índole
ideológica, cultural, econômica, religiosa etc. Ninguém é neutro, porque todos têm medos,
traumas, preferências, experiências etc.. Já a imparcialidade deve ser premissa procedimental e,
conforme teorizou Liebman, a imparcialidade deve ser para o juiz o mesmo que a indiferença
inicial é para o pesquisador científico.
Em relação à dicotomia neutralidade/imparcialidade, especificamente sobre a atuação do
juiz em relação ao tema provas, José Carlos Barbosa Moreira realizou conhecido estudo,
refutando as objeções doutrinárias acerca da possível ofensa ao princípio da imparcialidade
quando o juiz toma a iniciativa de pesquisar a verdade. Lembra o ilustre doutrinador que há
certos tipos de processos, como o processo penal, em que a atividade instrutória ex officio por
parte do juiz, é bem valorada, não sendo arranhada a imparcialidade. Para Barbosa Moreira,
“tudo gira também aqui em torno de um equívoco, o conceito de parcialidade ou de
neutralidade”. Sobre a imparcialidade:
Ao juiz não deve importar que vença o litígio, que saia vitorioso o indivíduo „X‟
ou o indivíduo „Y‟, considerados nas suas características de indivíduos. Mas
deve importar, sem sombra de dúvida, que saia vitorioso quem tem razão. A
este ângulo, não há neutralidade possível.

O grande risco desta batalha contra a neutralidade é desencadear a discricionariedade
judicial. Deve-se percebê-las como elementos distintos. A discricionariedade transforma juízes
em legisladores. A cautela na distinção entre tais fenômenos deve prevalecer na interpretação
jurisdicional para não recair em solipsismos. Observa-se que já na epígrafe do seu livro
“Poderes instrutórios do juiz”, José Roberto dos Santos Bedaque anuncia sua opção
epistemológica: “entre uma boa legislação e um bom juiz é melhor optar pelo segundo”. A zona
de tensão entre as atividades estatais é latente, merecendo zelo por parte da comunidade jurídica.
Lenio Luiz Streck desafia o enfrentamento do problema da discricionariedade judicial,
defendendo que as teorias do Direito e da Constituição, preocupadas com a democracia e a
concretização dos direitos fundamentais sociais necessita de um conjunto de princípios que
tenham nitidamente a função de estabelecer padrões hermenêuticos com o fito de:

i) preservar a autonomia do direito; ii) estabelecer condições hermenêuticas para
a realização de um controle da interpretação constitucional (ratio final, a
imposição de limites às decisões judiciais – o problema da discricionariedade);
iii) garantir o respeito à integridade e à coerência do direito; iv) estabelecer que
a fundamentação das decisões é um dever fundamental dos juízes e tribunais; v)
garantir que cada cidadão tenha sua causa julgada a partir da Constituição e que
haja condições para aferir se essa resposta está ou não constitucionalmente
adequada.

Neste sentido, se o neoconstitucionalismo representa deturpação do equilíbrio entre os
Poderes, anulando a atividade legislativa com o movimento ativista judicial; e o
neoprocessualismo reforma essa tendência a partir da ideologia publicista pela defesa dos
poderes instrutórios do juiz a garantir maior efetividade jurisdicional; um contraponto de
destaque pelo equilíbrio democrático passa a ser o reforço do acesso à Justiça em novos focos de
jurisdição e a adoção da processualidade em todos os níveis de atuação estatal.
Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo são termos que se propõem a um novo
modo de aplicar o direito. Equívocos são cometidos a partir dessa promessa, o que faz insurgir o
resgate à Hermenêutica como mecanismo que pode evitar o retroceder de paradigmas.
Com efeito, se ontem a centralidade na exegese da lei representava a nota de aplicação do
direito, num positivismo acrítico, hoje, com a abertura constitucional a direitos fundamentais e
sociais, a centralidade se desloca para o judiciário na função de dizer o direito. Essa
transformação de posições merece ser submetida à hermenêutica para evitar decisionismos
judiciais, eivados de discricionariedades/arbitrariedades.
Essa tarefa árdua implica redescobrir que a interpretação é compreendida como um ato
unitário em que concorrem integradamente vários elementos (gramatical, histórico, teleológico e,
mesmo, constitucional). Conforme bem explicitou Streck, a hermenêutica dispõe que o caráter
instrumental da Constituição seja eliminado, haja vista a Constituição não é ferramenta – é
constituinte. Assim, o agir no limite de um contexto será a legitimação do atuar jurisdicional,
haja vista os Poderes de Estado estarem submetidos a uma mesma vontade política.

3.2.5. Judicialização da Política e das Relações Sociais

Outro aspecto do protagonismo judicial que merece uma análise em separado diz respeito
ao fenômeno da judicialização das questões sociais e políticas. É de total interesse observar tal
contexto, haja vista se tratar de um dos aspectos do centralismo contemporâneo do Poder
Judiciário. Num trabalho que se propõe defender a diversidade dos focos de processamento das
controvérsias, o retrato da jurisdição deve buscar ser o mais fidedigno possível.
Conforme visto nos itens precedentes, a posição ocupada pelo Poder Judiciário e a
magistratura hoje refletem o resultado de um processo de evolução história que variou conforme
o paradigma político-jurídico instituído. As próprias teorias separatistas de especialização dos
poderes foram se adaptando às novas realidades conjunturais. O Judiciário hoje assume uma
posição centralizadora e contramajoritária justamente porque a sociedade está inserida num
processo instável de desigualdades de toda ordem, e que são albergadas pela Constituição numa
proposta de reconhecimento de direitos humanos e sociais.
Ao lado das mudanças de ordem estrutural no texto constitucional, pode-se apontar o
próprio descrédito popular em relação ao Legislativo como fator que contribui para a
transferência ao Judiciário da afirmação dos direitos sociais. O debate atual sobre o esvaziamento
da democracia representativa e a crise do Estado Social reflete uma situação de deslocamento
dos poderes.
Como conteúdos novos são incorporados aos textos legais, de uma maneira geral
relacionados aos valores sociais mais almejados no contexto atual, dá-se por parte do Judiciário
uma ampla reformulação nos métodos hermenêuticos até então satisfatórios, se vistos a partir de
um modelo positivista normativista.
Como diz Celso Fernandes Campilongo, “os direitos sociais lidam com uma seletividade
inclusiva”. Desde então, o grande desafio do Judiciário tem sido conferir eficácia aos programas
de ação do Estado, ou seja, às políticas públicas, além de controlar a constitucionalidade e o
caráter democrático das regulações sociais. Mas lhe falta aparato da própria experiência. O Poder
Judiciário se vê obrigado a dar respostas para demandas para as quais não tem nem experiência
acumulada nem jurisprudência firmada, o que resvala na insuficiência do próprio Poder
Judiciário em lidar com esse seu mais novo papel, de enfrentar questões sociais e políticas.
Todo esse protagonismo acarreta, por outro lado, uma inflação do órgão judicial. Novas
questões, novas tratativas. Tem-se o aumento incessante e desmesurado da demanda social pela
prestação jurisdicional. Os juizados de pequenas causas ilustram isso. Porém, faltam recursos

materiais, sendo também considerada sua inadequada estrutura organizacional, além da falta de
preparo e formação técnico-profissional do seu funcionalismo, excessivamente formalista.
Segundo Eduardo Faria:

É por esse motivo que, sem saber como dar conta dos novos tipos de conflitos
surgidos das contradições sócio-econômicas e como lidar com a emergência de
inéditos comportamentos confrontacionais aos diversos códigos e leis em vigor,
a maioria dos quais editada quando eram outras as condições do país, as
instituições judiciais revelaram-se (a) crescentemente enrijecidas, do ponto de
vista organizacional; (b) presas a matrizes teóricas arcaicas, do ponto de vista de
sua cultura técnico-profissional; e (c) excessivamente formalistas e ritualistas,
do ponto de vista processual e procedimental.

A complexidade dos conflitos gera uma deficiência do modelo jurisdicional atual se
pensado a partir de tipos de Estado obsoletos, o que compromete a efetividade do próprio direito
e suas normas. Neste sentido, defende-se a transformação da própria carreira jurídica, com
ampliação da especialização funcional, bem como pela transdisciplinariedade, cada vez mais
relacionada ao profissional que não se encerra nos fóruns judiciais, mas busca a justiça material
através de outros cenários. Para o magistrado, a reflexão multidisciplinar seria capaz de fornecer
não apenas métodos originais de trabalho, mas, igualmente, informações novas, de natureza
econômica, política e sociológica.
Celso Fernandes Campilongo entende que o contexto plural acaba por representar uma
ruptura com a proposta de unicidade do sistema normativo, o que põe em evidência o Direito
integrado por mecanismos que extrapolam o fechamento de um sistema hierárquico, como,
segundo ele, teorizou Kelsen com suas “postulações técnicas de um formalismo” ou Luhmann, e
suas “inspirações sociológicas da „autopoiesis‟”. Muito embora os dois teóricos tenham, em suas
linhas de pesquisa, ampliado as respectivas análises do direito, de forma a preverem uma norma
fundamental e a abertura das fórmulas de contingência, respectivamente por Kelsen e Luhmann,
por outro lado, essa visão ampliada ainda é limitada, considerando que na atualidade o direito é
profundamente marcado por essa influência externa, merecendo novo marco teórico.

Mais ainda: o juiz passa a integrar o circuito de negociação política. Garantir as
políticas públicas, impedir o desvirtuamento privatista das ações estatais,
enfrentar o processo de desinstitucionalização dos conflitos – apenas para
arrolar algumas hipóteses de trabalho – significa atribuir ao magistrado uma
função ativa no processo de afirmação da cidadania e da justiça substantiva.

Aplicar o direito tende a configurar-se, assim, apenas num resíduo da atividade
judiciária, agora também combinada com a escolha de valores e aplicação de
modelos de justiça.

Até a identificação do que seja hoje o jurídico e o não-jurídico torna-se questão
extremada pois as estruturas normativas não estão mais assentadas numa classificação que se dá
em formal versus material, mas de autorregulação, pluralismo jurídico, enfim uma conjuntura de
sistemas circulares que ampliam o objeto jurídico sobremaneira. Para Campilongo, acrescente-se
que não são apenas as novas estruturas normativas que acarretam novas exigências ao Judiciário,
mas as mudanças na própria normatividade igualmente despertam perplexidade no julgador.
Então, o autor aponta algumas transformações já sentidas:
a. hipertrofia legislativa, inclusive com legalidade produzida fora do
parlamento (mudança quantitativa);
b. variabilidade de normas, modificando constantemente a regulação dos mais
diversificados aspectos da vida social e tornando a legislação instável (mudança
qualitativa);
c. como síntese dos aspectos negativos das duas características anteriores,
problemas de coerência interna do ordenamento.

José Eduardo Faria alerta para a insuficiência do Judiciário em lidar com políticas
públicas, o que traz, em contrapartida, um grande desafio, no sentido de que seja ele tenha suas
funções ampliadas, para que seja possível desenvolver sistemas de controle mais adequados, isto
é, capazes de conter, direcionar e condicionar as ações estatais. Esse cuidado pode conter um
pluralismo nocivo, que tem sua razão de ser na crise de uma estrutura estatal, e não no
amadurecimento da cidadania.
O Judiciário se esvazia por essa emergência dos mecanismos extrajudiciais de resolução
dos conflitos, e com os variados agentes e órgãos “quase-judiciários” – árbitros, conciliadores,
conselhos, tribunais administrativos etc – agora investidos de responsabilidade funcional para
atuarem nas áreas mais tensas e nos setores mais problemáticos da vida social. Não é por aí.
O pluralismo é um movimento que considera os focos com potencial de processamento
das controvérsias, com fundamento num Estado contemporâneo no qual a cidadania e a
subjetividade formam a tônica das relações. Não é, e não pode ser assim, tratado como um
mecanismo paliativo de solução de controvérsias dada a falência de um Judiciário, pensado num
período liberal e alheio à sociedade e às questões sociais.

3.3. Monopólio do Judiciário
Com o amadurecimento prático pela consolidação da teoria separatista, observa-se o
despontar de outros centros de poder, que são também agora atuantes e decisivos junto às
escolhas políticas e à construção do direito. Cuida-se dos focos sociais distribuídos em inúmeros
setores, de dentro e de fora da organização do Estado.
Reconhecida a legitimidade do Judiciário para controlar o exercício do próprio poder,
passa-se a novo estágio de discussão, e bem delimitado por Vanice Regina Lírio do Valle, qual
seja, a questão que se faz presente agora é:
Saber se neste contexto de intenso debate é ainda sustentável a ideia-força de
que deferir ao Judiciário „a última palavra‟ se constitui atributo indispensável de
uma ordem constitucional comprometida com a jusfundamentalidade de direitos
inerentes à dignidade da pessoa; ou se existem arranjos institucionais
alternativos, onde esse mesmo desidério se possa alcançar, sem os riscos
atinentes ao gouvernment des juges.

A autora promove uma abordagem da questão mais voltada à luz dos temas afetos a
competências constitucionais ou a controle de políticas públicas. O enfoque aqui proposto passa
pelo protagonismo do judiciário e a garantia do seu monopólio de se dizer o direito, bem como o
quanto isso afeta outra garantia, a do acesso à Justiça. Ou seja, o encastelamento do Poder
Judiciário na condição exclusivista de dizer o direito pode ser confundido com a matriz do
protagonismo judicial, o que vem a representar um perigo para o princípio do acesso à Justiça.
Hans Kelsen aponta que, apesar de a função administrativa cumprir o mesmo papel que a
função judicial, esta será exercida por um corpo independente, isto é, sujeito apenas às leis, e não
às instruções de órgãos judiciários ou administrativos superiores. O mesmo não acontece com a
função administrativa, na qual grande parte das autoridades administrativas não é independente.
O autor ressalva, por outro lado, que nem sempre essa diferenciação existe levando em
consideração os poucos casos de condição não hierárquica da administração, bem como em
relação aos órgãos administrativos superiores. Ainda assim, reforça, eles não são considerados
“tribunais” .

Importante essas considerações acerca da distinção entre os órgãos do poder, não para
excluir outras possibilidades de cumprimento do acesso à Justiça, mas para evidenciar o locus
judicial como imprescindível garantia

fundamental. Essa

premissa

fundamental

da

inafastabilidade do controle jurisdicional decorre do princípio constitucional de acesso à Justiça,
não excluindo, porém, outras fontes de garantia do justo. Inclusive essa é função do Estado.
Vanice Regina Lírio do Valle sustenta posição bastante condizente com as colocações
aqui trabalhadas. Segundo ela, subsiste a doutrina da supremacia, porém está ela ligada a ideia
de direitos e não sobre uma ou outra estrutura de poder. Na consagração de um formato de
Estado Democrático de Direito, “todas as estruturas cratológicas têm de prestar idêntica
reverência à centralidade da pessoa”.
A supremacia do Judiciário está hoje mais centrada na lógica de monopólio da última
palavra, como decorrência dos princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional e da sua
independência. Em hipótese alguma fala-se em exclusão de outras formas de acesso ao direito e à
Justiça.

CAPÍTULO 4
DESJUDICIALIZAÇÃO E ACESSO À ORDEM JURÍDICA
COM JUSTIÇA

4.1. O Processo Justo
A expressão “Processo Justo” vem da Convenção Europeia de Direitos Humanos (1950)
que assim se refere ao processo que observa garantias fundamentais de promoção do acesso à
Justiça. O texto fala do processo “equitativo” (art.6º), compreendido dessa forma aquele que
observa uma duração razoável; que se institui perante um tribunal independente e imparcial; que
assegura a publicidade; que se baseia na presunção de inocência; e que possibilita a ampla defesa
do acusado. Também prevê a Convenção o respeito ao princípio da legalidade (art.7º) e a
garantia de um recurso efetivo (art.13), dentre outras, estabelecendo os critérios mínimos de um
atendimento justo ao processamento das controvérsias.
Ainda que para grande parte doutrinária essas garantias sejam analisadas à luz da sua
aplicabilidade pela jurisdição estatal, fato é que processo é relação jurídica que se forma com o
escopo de realização do direito material e pacificação social, muito embora na sua maioria tal se
dê realmente pelo exercício da jurisdição. Não obstante, não há que se resumir o estudo do
processo justo ao Processo Judicial.

Em se tratando de acesso à Justiça, processo justo, tal como indicado pelo texto da
Convenção Europeia, é condição de realização daquele, independentemente da instância de seu
processamento. Aqui, portanto, propõe-se a substituição da expressão Poder Judiciário por
Estado quando se está a tratar das garantias fundamentais do processo. Assim, pode-se dizer que
acesso à Justiça será mais amplamente visto, não como um direito subjetivo, mas como um
direito potestativo, posto que exercido independentemente de resistência, nesta sociedade
contemporânea, da forma o mais livre possível.
A Constituição Brasileira adotou a expressão norte-americana para o que seria o justo
processo, tratando por devido processo legal o princípio superposto pelo qual se alicerça toda
ordem processual mínima e fundamental de um Estado Democrático de Direito. Assim,
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art.5º, inciso
LIV, CF/88). A garantia representa o núcleo de princípios e regras que objetivam a plena
realização de justiça e pacificação social planejada pelo nosso modelo de Estado de Direito. Há
uma série de outros princípios que circundam esse núcleo de um processo justo, que é realizado
na medida em que se realizam aquelas garantias processuais. Não se trata de encarar estes outros
princípios como sub-princípios, vez que não estão em grau de subordinação, mas de
coordenação, fortalecendo o sistema de valores que formatam o devido processo legal
positivado.
Tais normas devem ser asseguradas de forma a não gerar falibilidade frente a alterações
legislativas e inovações procedimentais. São, pois, no dizer de Cândido Rangel Dinamarco,
“padrões a serem atendidos pelo legislador ao estabelecer normas ordinárias sobre o processo e
pelo intérprete (notadamente o juiz) encarregado de captar o significado de tais normas,
interpretando os textos legais” .
De se considerar o processo como a Constituição aplicada. Leonardo Greco também
destaca essa temática, ao aduzir que o processo traz efetividade à ordem constitucional a partir
do momento que é capaz de entregar a quem tem direito tudo aquilo a que ele faz jus de acordo
com o ordenamento jurídico. Lembra o autor que “como relação jurídica plurissubjetiva,
complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se e desenvolver-se com absoluto
respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente das partes”. Desta forma, a
justiça da decisão estará assegurada, sendo “um meio justo para um fim justo”. O atendimento
aos valores insculpidos nos princípios que traduzem o modelo de processo justo insculpido na

Constituição, antes de assegurar a certeza nas relações jurídicas, representa consagração ao
próprio regime democrático de Estado de Direito Constitucional. Conforme orienta Dinamarco,
desrespeitar o devido processo é desrespeitar o próprio modelo de democracia que a Constituição
desenhou, porque aquele é um microssistema deste.
Cândido Rangel Dinamarco também destaca que a relação entre processo e Constituição
apresenta dúplice abordagem. Num primeiro momento, chama-se tutela constitucional do
processo a obediência aos princípios e garantias que são estabelecidos pela Constituição de
forma a ditar padrões para o sistema processual contemporâneo. De outra ponta, vê-se que o
próprio processo tem por escopo a efetividade das normas constitucionais, de modo a provê-las
procedimentalmente. Conclui o autor que:

A tutela constitucional da Constituição pelo processo, acaba produzindo, em
alguns casos, verdadeiras mudanças informais desta, o que se dá quando os
julgados dos tribunais se encaminham no sentido de alterar substancialmente o
significado antes atribuído a alguma norma ou garantia.

Vê-se, por conseguinte, que a observância do devido processo significa, ao mesmo
tempo, obediência e realização da própria Constituição, sendo agora fácil perceber que há uma
vertente substancialista e outra procedimentalista na realização daquele princípio fundamental. A
primeira, a indicar que a Constituição precisa ser respeitada em seus valores fundamentais no
que tange ao aspecto de direitos e interesses individuais e coletivos, sendo que qualquer restrição
à propriedade e à liberdade deve ser tomada levando em consideração os aspectos nucleares de
cada princípio fundante (princípios substantivos de justiça), a serem ponderados. John Rawls,
neste aspecto, apresenta um modelo contrafático denominado posição original, a partir do qual
resgata-se o contratualismo como discurso de justificação válido. Para Rawls, e considerando até
mesmo a possibilidade de ponderação entre valores, os princípios de justiça passam a ser
submetidos a “nossas convicções mais firmes e mais ponderadas”, fazendo-se os ajustes e
revisões necessárias.
Segundo Cláudio Pereira de Souza Neto, um entendimento necessário de Rawls é que sua
teoria pode até ser compreendida como construtivista e procedimental, mas não deixa de implicar
uma fundamentação metafísica, tendo-se em vista, v.g., “a pressuposição da concepção de
pessoa, o universalismo de seus princípios morais e a abstração radical a que leva o mecanismo
da posição original”.

Em termos de devido processo legal, segue a análise num segundo aspecto, que diz
respeito às garantias formais relacionadas ao procedimento de restrição da liberdade e
propriedade individuais, estabelecido com base no contraditório e na ampla defesa.
Ampliando mais a análise, Jurgen Habermas defende o paradigma procedimental do
Direito, que tem o condão de orientar o olhar do legislador para as condições de mobilização
deste. Asseguram-se as bases do Estado de Direito através do respeito ao procedimento dialético,
ao discurso, ao próprio processo. Também, há em Habermas um cuidado com uma base para a
autonomia do indivíduo. Segundo ele, quando a diferenciação social é grande e há ruptura entre
o nível de conhecimento e a consciência de grupos virtualmente ameaçados, impõem-se medidas
que possam “capacitar os indivíduos a formar interesses, a tematizá-los na comunidade e a
introduzi-los no processo de decisão do Estado”.
Vê-se que não há a exclusão de uma corrente por outra, apesar de teóricos de afinarem
mais com um aspecto da democracia, da justiça e do devido processo legal. De toda ordem, essa
garantia constitucional está a dizer, tanto sob a ótica procedimental quanto sob a substancial, que
os direitos e interesses fundamentais são os pilares da atividade jurisdicional, que os
concretizará, e ao mesmo tempo, realizará a própria Constituição, a partir de todas as normas
fundantes do processo.
Uma nota é importante que se faça: a análise do devido processo legal tende a se
restringir ao campo judiciário, posto que é o Poder Judiciário o órgão incumbido
constitucionalmente à prestação da tutela jurisdicional. De se considerar a observação de Delton
Meirelles, segundo o qual em países social-democratas a tutela jurisdicional se revela um direito
fundamental a ser protegido pelo Estado. “E isto se deve ao reconhecimento das desigualdades
sócio-econômicas, que são reequilibradas pela constante vigilância do juiz na condução do
processo.”
No entanto, e por tudo que aqui foi discutido, vê-se que a especialização de uma função
no órgão jurisdicional não está a excluir a ampla possibilidade de realização dos direitos e do
justo. Por isso, quando se examina, na seara da doutrina processualista civil os desdobramentos
do devido processo legal, é natural que encontremos as garantias estruturais voltadas para a
defesa de um Judiciário forte e independente.
Neste ponto, propõe-se ampliar a concepção de processo justo para outros centros de
processamento dos direitos e realização constitucional. Cuida-se da processualidade ampla,

assegurada, não obstante, também em outras esferas. Afinal, verificando, por um lado, o
esgotamento da exclusividade estatal na aplicação do Direito, de outra ponta, assiste-se à
expansão da processualidade e do devido processo legal em outras instâncias.
As garantias processuais são consideradas, conforme professa Luigi Paolo Comoglio,
pelo seu viés individualista ou estrutural – aquelas direcionadas à proteção dos interesses e
direitos subjetivos das partes e estas referentes às condições de que deve revestir-se a
organização. Em termos de garantias individuais citam-se os seguintes princípios: contraditório,
ampla defesa, acesso irrestrito, inércia, coisa julgada, imparcialidade do órgão julgador, bem
como o juiz natural. Todas estão a considerar os interesses processuais subjetivos das partes,
merecendo total observância de modo a não macular a tutela jurisdicional efetiva.
Chama-se a atenção para o princípio do juiz natural, considerado quando se respeita a
regra de competência prévia e adequada para o processamento da ação. Juiz natural é o
legalmente competente previamente instituído. Sabe-se que esta garantia está a se referir à
instância judicial que é absolutamente independente e imparcial. Em outras esferas de resolução
de controvérsia, a imparcialidade do órgão julgador deve ser medida por outras vias,
notadamente, pelo dever de motivação das decisões. Claro, a jurisdição estatal é realizada por
órgão com especialização funcional organizado pela Constituição com esse propósito de, em
grau de substitutividade, aplicar o Direito. Esse dado só não inviabiliza outros meios de solução
de controvérsias, os quais, por sua vez, também devem quedar-se diante das diretrizes de um
processo justo.
Leonardo Greco considera que a “renúncia à tutela jurisdicional” também pode ser
compreendida como uma garantia individual do devido processo legal:
Seja através do compromisso arbitral, seja através da desistência da ação, da
renúncia ao direito de recorrer ou da desistência do recurso, pressupõe que a
manifestação da vontade seja absolutamente livre e que o renunciante esteja
plenamente consciente das consequências e dos efeitos daí decorrentes.

Vê-se que a própria alternativa à jurisdição estatal é também considerada uma garantia
fundamental do processo. Em tempos em que o justo é visto como tolerância, solidariedade,
pluralismo, um processo justo será também entendido como aquele que possibilita variáveis
possibilidades de solução de controvérsias.

As garantias estruturais do processo são identificadas na própria jurisdição, sua
permanência, impessoalidade, independência, mas também, a citada motivação das decisões, a
previsibilidade de um procedimento adequado, a publicidade dos atos, o duplo grau de
jurisdição, a duração razoável do processo. Em todas essas medidas, há que se impor, também,
nas demais esferas de processamento de controvérsias, e guardadas as devidas proporções de
instância, a completa observância.
De tudo que se considera sobre devido processo legal em nada é excluído o movimento
de desjudicialização. O princípio se relaciona à instância judicial, mas não é instrumento
exclusivo desta. Neste sentido, Fabiana Spengler menciona o surgimento dessas outras vias de
tratamento do litígio:

As estratégias estatais utilizadas para o tratamento dos litígios já não
respondem/correspondem à complexidade conflitiva atual, o que determina a
necessidade de busca de outras estratégias, voltadas para os indivíduos,
oferecendo-lhes possibilidades de composição consensuada e autônoma de seus
conflitos. Isso se dá por uma série de fatores que apontam para a crise do
Estado, a qual se reflete na crise do Direito e de jurisdição.

Em todas elas, a observância do devido processo legal, e seus princípios nucleares, é
impositiva. Afinal, a Constituição não é destinada apenas para os poderes instituídos, mas para
todos. Não é de outro modo que se fala em eficácia horizontal de aplicação dos direitos
fundamentais. Quer dizer, a incidência dos direitos fundamentais também é de observância
obrigatória nas relações entre particulares, uma vez que a força normativa da Constituição é
ampla e irrestrita.
Do ponto de vista processual, entendeu o Supremo Tribunal Federal que as relações
travadas entre particulares também são passíveis de avaliação sob o manto dos direitos
fundamentais assegurados constitucionalmente.
Ora, sendo reconhecido imperativo da garantia processual às relações entre particulares,
mais ainda será assegurada sua aplicabilidade às relações público-subjetivas, nas quais o
procedimento administrativo ou judicial dá a tônica da análise jurídica. Tal já é o que vem
expresso na Constituição, artigo 5º, LV. O que se pretende reforçar é que o devido processo legal
não deve ser vislumbrado, fora da instância judiciária, como uma mera liberalidade, sendo essa
sua observância como o fator de legitimidade das decisões de qualquer instância. A Constituição
deve ter aplicação em toda a ordem jurídica indistintamente.

De se observar, ainda, que o exercício do direito de ação, em via judicial, pode estar
condicionado ao preenchimento de alguns requisitos. Devido processo legal é ferramenta de
realização do acesso à Justiça, porém a admissão de ações requer prévio exame sobre as
possibilidades do ordenamento jurídico material bem como sua correspondência ao que, e por
quem, está sendo pedido em juízo. Em muitas ocasiões, a desjudicialização pode significar
ausência de interesse de agir da parte que propõe uma demanda judicial. Tem-se a
incompatibilidade superveniente da instância judicial justamente pela existência alternativa e
excludente, do ponto de vista concretista, de meios coexistenciais de solução de controvérsias.
Afora a condição lógica da ação, é de se ressaltar, ainda, que a temática utilidadeadequação foi posta por Humberto Dalla Bernardina de Pinho como proposta de ampliação da
própria concepção da figura da condição de ação interesse de agir, entendendo o autor que, em
se tratando do impulso à mediação, “somos da opinião que as partes deveriam ter a obrigação de
demonstrar ao Juízo que tentaram, de alguma forma, buscar uma solução consensual para o
conflito”. O autor arrisca até mesmo uma configuração neoconstitucional do interesse em agir,
“que adequa essa condição para o regular exercício do direito de ação às novas concepções do
Estado Democrático de Direito”. O Poder Judiciário, assim, longe de ver reduzida suas funções,
especializa-se para intervir “se e quando necessário, como ultima ratio e com o intuito de
reequilibrar as relações sociais, envolvendo os cidadãos no processo de tomada de decisão e
resolução do conflito”.
Neste sentido, não há razão para interpretar o princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional como reserva absoluta da jurisdição. O inciso XXXV do art. 5º da Constituição,
como assevera Cândido Rangel Dinamarco, “tem o significado político de pôr sob controle dos
órgãos da jurisdição todas as crises jurídicas capazes de gerar estados de insatisfação às
pessoas”. Representa mecanismo que assegura, portanto, o próprio “sentimento de infelicidade
por pretenderem e não terem outro meio de obter determinado bem da vida”. Justamente porque
há na contemporaneidade uma variedade de meios para se obter a conciliação e/ou a resolução de
controvérsias, que deixam o Judiciário com sua atuação mais reduzida, quantitativamente
falando, porém mais intensa, do ponto de vista da qualidade da atuação jurisdicional.

4.2. Desjudicialização: construindo um conceito

Se analisarmos a expressão “desjudicialização” pelo seu campo léxico, o prefixo “des”,
que vem do latim, significa “ação contrária”; “negação”; “separação”. O termo “judicializar”,
por sua vez, é verbo novo, posto que a palavra vem do sujeito – “Judiciário” –, o Poder. A
semântica dá a entender, portanto, a existência de um movimento de retirada do Judiciário e está
ligado a temas que são postos num outro patamar de processualidade – especialmente a
administrativa – deixando de ser objeto de tratamento judicial.
Num sentido amplo, desjudicialização relaciona-se com os meios alternativos de solução
de controvérsia, posto que vem de um conjunto de procedimentos extrajudiciais. Mas apenas
nesse fato há um ponto de encontro. Em verdade, os meios alternativos, como o nome já sugere,
são buscados pelos indivíduos em sua autonomia de vontade, como outra possibilidade de
resolução de conflitos. É possível atribuir aqui como natureza jurídica o contratualismo,
realizado no afã de se constituir o tipo de procedimento a ser seguido caso porventura nasça o
conflito. Cuida-se, mesmo, de uma alternativa à jurisdição estatal.
Pode-se dizer que os consagrados meios alternativos – arbitragem e mediação – são,
ainda, coexistenciais à jurisdição estatal, haja vista representar a diversidade dos procedimentos
que estão aptos à mesma função. Mas, vistos sob outro ângulo – o da escolha – esses meios não
serão coexistenciais, mas exclusivos. Assim se dá com a cláusula de arbitragem que, uma vez
estabelecida, exclui a apreciação judicial do mérito da questão controversa. Também, a busca da
mediação é uma alternativa que, apesar de não excluir a decisão judicial ao final, é escolhida
previamente pelas partes interessadas em uma conciliação mais efetiva, do ponto de vista da
autonomia e da equidade, por exemplo. Caso não obtenha o êxito desejado, a jurisdição estatal
passa a assumir, sucessivamente, a condição de opção para a resolução do litígio. Mas só neste
momento posterior.
Ou seja, do ponto de vista unitarista, olhando para uma lide já posta, o meio alternativo
exclui, como opção feita pelas partes, a função judicante. Por outro lado, visto como um
procedimento dentre tantos outros possíveis num sistema de resolução de controvérsias, cuida-se
de meios coexistenciais.
Outrossim, a desjudicialização está mais afeita a uma situação – o movimento de retirada
de procedimentos que antes eram típicos da função judicial sendo agora absorvidos por outras
instâncias não-judiciais. Em verdade, pode-se manter a coexistência dos meios, ou não. Têm-se,

assim, procedimentos que são mesmo excluídos da apreciação judicial e outros que passam a ser
assumidos também pela processualidade administrativa ou cartorária.
Alguns procedimentos que sofreram a desjudicialização, como recentemente se deu com
o inventário, a partilha e o divórcio, também foram tratados como uma alternativa a mais para o
jurisdicionado, que pôde optar pela via judicial ou pela extrajudicial no processamento da sua
questão. Assim se assemelham os movimentos – a desjudicialização e os tradicionais meios
alternativos de solução de controvérsias – dando a entender que tudo não passa de modismo da
linguagem, tratando-se da mesma figura.
Ocorre que a desjudicialização também pode ser vislumbrada num sentido estrito, no qual
o procedimento é retirado da apreciação do Judiciário em completa exclusão de função. Essa
seria a hipótese da desjudicialização da execução fiscal, ainda em fase de debates no parlamento
pátrio, mas que considera a possibilidade de os atos de penhora e arrematação serem excluídos
da função judicante que se concentraria apenas no processamento de atos de conhecimento,
como o julgamento de embargos.
De todo modo, a desjudicialização pode compreender a coexistência de meios ou não,
mas o que a caracteriza mesmo enquanto instituto é a lógica da reformulação da função
judiciária, minimizando seu papel em vista do pluralismo de instâncias. Concentra-se o
movimento na transferência de procedimentos antes judicantes para a alternância de meios. Ao
Judiciário passa a restar a condição de mais uma alternativa de processamento, a critério dos
interessados, ou mesmo, quando excluído da sua função, resta a de controle da legalidade dos
procedimentos outros.
Portanto, desjudicialização tem seu nicho próprio. É situação específica. A terminologia
nova não é atribuída a autor conhecido, mas já é de gosto dos articulistas que se debruçaram
sobre a vanguarda da Lei 11.441/07. Ganhou, pois, notoriedade com esse diploma que passou a
possibilitar a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por
via administrativa, através do sistema cartorário.
Sendo movimento maior que essa ação, e para não ficar casuística, a expressão merece a
delimitação de seu conceito.
Uma observação também interessante é feita no sistema português. Num congresso
realizado pela Ordem dos Advogados de Portugal, o tema foi posto em debate e assim foi feita a
distinção de desjudicializar para informalizar. Este último estaria relacionado a um movimento

interior ao próprio sistema, tendente à simplificação de procedimentos, agindo por dentro. Aqui,
liga-se o tema ao que foi levantado no Capítulo 1 como instrumentos da técnica por um novo
acesso à Justiça. Acrescente-se a possibilidade de extinção de fases de procedimentos, podendo
as mesmas ser ou não relegadas à atividade extrajudicial.
Já a desjudicialização cuida exatamente do movimento para fora, “que tende a subtrair à
atividade dos tribunais áreas de decisão que tradicionalmente lhes pertenciam [e que por lei
detinham a exclusiva competência], deslocando-as para outros serviços públicos ou para
entidades privadas”.
E neste aspecto, percebe-se, também, uma aproximação da fonética “desjudicialização”
com a palavra “desjuridificação”, usada, por exemplo, por Lenio Streck para se referir à ação
estatal de desregulamentação. Aqui se está a tratar de excluir a intervenção do Estado de certas
temáticas. Tal é o movimento já tão propalado da flexibilização das leis trabalhistas, o qual
defende a abertura da própria Constituição, com a revogação de certos direitos dos trabalhadores,
de modo a possibilitar maior negociação entre os partícipes envolvidos sobre a formação da
relação de emprego. Neste aspecto, e como assinala Lenio Streck, “a desjuridificação, no Brasil,
não amplia espaço da cidadania, uma vez que, enquanto a Constituição não é concretizada, não
há nem um espaço de cidadania” . Obviamente o autor citado é ferrenho combatente desse
processo.
A desjuridificação se relaciona com outra situação, mais comum no meio dos
constitucionalistas, que é a chamada “desconstitucionalização”, assim identificada quando da
superveniência de diploma constitucional novo. Em termos de normas constitucionais anteriores
não repetidas e nem modificadas por constituição nova, portanto compatíveis com a nova ordem,
sugere-se que sejam “desconstitucionalizadas”, isto é, deixem de ser tratadas como normas
constitucionais e passem à condição de normas infraconstitucionais. Como se refere Gilmar
Ferreira Mendes et all, “as normas que fossem apenas formalmente constitucionais seriam
passíveis da recepção tácita, sendo simplesmente „desconstitucionalizadas‟, valendo, então,
como normas ordinárias”. Tal só é possível se a constituição nova recepciona do ponto de vista
material esses dispositivos anteriores. Esse fenômeno, muito conhecido, é também rejeitado pela
comunidade jurídica, não tendo guarida no sistema constitucional pátrio.
Desconstitucionalizar é deixar de integrar o corpo constitucional. No caso, passaria o
texto a compor a ordem infraconstitucional e, como dito, esta hipótese não é admitida.

Desjuridificar, por sua vez, é deixar de tratar determinado assunto como regramento jurídico,
passando ao campo da liberdade individual as decisões sobre as respectivas questões. Cuida-se
da desregulamentação, que pode estar inserida também num contexto de desregulação, quando
atinente a aspectos da ordem econômica, abrindo-se maior espaço para a iniciativa privada.
Neste contexto, e relacionando agora com a desjudicialização, objeto deste trabalho, mais
uma vez ambos os processos se aproximam. Enquanto desjudicializar refere-se ao Poder
Judiciário, desjuridificar tem por base o próprio ordenamento jurídico. Em ambos, está-se a
cuidar de exclusões. Este último é mais amplo, posto que é do Direito que se está a falar; aquele
tem por foco a mudança de status de um procedimento. De toda maneira, tem-se que ter toda a
cautela para que a desjudicialização não desemboque numa desjuridificação não quista.
Realmente, em ambas as situações, o pano de fundo passa pela temática da cidadania,
como ressaltado acima. Numa sociedade complexa e com indivíduos autônomos e bem
instruídos, a pluralidade de focos de discussão e acertamento de condutas passa a assumir uma
condição mais real e efetiva. Num cenário como este, é fato a desregulamentação de inúmeras
atividades, haja vista a cidadania já amadurecida. A desjudicialização pode ser uma das etapas da
desregulamentação, ou mesmo vice-versa. Na verdade, cuida-se de um movimento cíclico e
centrípeto, envolvendo decisões políticas que atingem o Direito como um todo e em suas
instituições.
Num país como o Brasil, com seu constitucionalismo tardio, e por consequência, o
desenvolvimento da democracia, da cidadania e do próprio Direito, o foco de tensão fica maior
quando se fala em desregulamentação, e aqui, podendo ensejar, por via reflexa, movimentos de
desjudicialização.
A defesa da Constituição em seu aspecto material é um imperativo. O procedimentalismo
não deve ser visto como um fim em si mesmo, haja vista ser o substancialismo que assegura o
núcleo fundamental dos princípios constitucionais. Neste aspecto, sobrelevam-se os escopos do
processo, especialmente pela realização do direito material e pacificação social.
Por outro lado, e como visto no Capítulo 3, o formato do Judiciário contemporâneo, sem
que se cuide de desjudicialização ainda, é de desregulamentação, pelas delegações que o próprio
legislador faz ao órgão judicial, haja vista a maior concentração de poderes referentes à
condução do procedimento e à sua adaptação nas mãos do magistrado. Aqui, a desjuridificação
se dá mais em relação ao procedimento, mantidas as considerações acerca do devido processo

legal e suas raízes constitucionais. Em outras ocasiões, como visto, uma temática de direito
material assim pode não mais ser concebida, o que é legítimo se relacionado ao desenvolvimento
da própria sociedade.
O que mais nos interessa é que as expressões e seus sentidos merecem ser mais bem
conhecidos em seu apuro técnico, de modo que os passos a serem dados assim o sejam com a
consciência de seu alcance e limites.
Assim, a desjudicialização é uma outra faceta. Compreende movimento que vai de
encontro aos portões do Judiciário referente a um procedimento que é relegado a outras esferas.
Isso pode vir a significar exclusão, ou ainda, compartilhamento. Isso pode implicar em
desregulamentação ou, pelo contrário, um incremento nas possibilidades que a lei passa a
conferir.
Em toda ordem, está-se diante de um mecanismo que vem de um novo formato de
sociedade. As instâncias surgem e o legislador se adapta. E o cuidado com os princípios
fundamentais deve ser constante. Considerando que estes últimos estão hoje mais afetos a
valores de diversidade e tolerância, é natural que os procedimentos sejam também diversificados
em vistas a uma maior autonomização do indivíduo.

4.2.1. Movimentos de Desjudicialização
Desjudicialização não é um movimento exclusivamente brasileiro. Flávia Pereira Ribeiro
aponta que em países da Europa já é comum a execução ser extrajudicial, sendo conduzida por
um profissional que se aproxima da figura nossa do oficial de justiça, um “misto de profissional
liberal e funcionário público”. E, nesta linha, cada país traz a sua cultura que revela
particularidade. Assim, destaca a autora que na França a execução se dá pela figura do hussier,
desde a citação até a venda dos bens, mas só acontece quando as medidas executivas recaírem
sobre bens móveis e quantias em dinheiro. De sua parte, a Alemanha traz a figura do
“gerichtsvollzieher”, que, apesar de ter independência para o exercício das suas funções, deve
prestar contas e, em algumas ocasiões, obter autorizações do juiz, como se dá no caso da penhora
sobre créditos e outros direitos patrimoniais do devedor. Em Portugal, o “solicitador de
execução” tem por incumbência realizar todas as diligências do processo executivo – citações,
notificações, penhoras e venda de bens, mas o executado pode sempre recorrer ao juiz das

decisões proferidas na execução. Por fim, ela ainda destaca a Itália, cujos atos, também de
natureza executiva, passaram a ser da competência exclusiva dos “agenti di esecuzione”. Na
maioria das experiências relatadas, ressalva-se a competência do juiz para o conhecimento de
julgamento dos possíveis embargos de execução.
A par do monopólio do exercício de determinadas atividades, como as citações,
intimações e penhoras, destaca Daniela Reetz de Paiva que os hussiers de justice possuem várias
outras atribuições, “dentre as quais a de procurar soluções mediatórias e/ou conciliatórias para os
litígios entre credores e devedores, soluções estas que podem ser, inclusive, anteriores ao
Processo Judicial”. Assim, podem os mesmos exercer papéis de conselheiros de empresas em
certas ocasiões, além de mediadores em assuntos de família ou vizinhança. Inclusive, há certa
previsão legal da requisição de auxílio policial para o melhor cumprimento de suas funções.
Destaca Daniela Reetz que esta figura foi também adotada pela Holanda, Suíça, Grécia,
Eslováquia, Bélgica, Luxemburgo, Polônia, Romênia, Hungria e deverá ser implementada em
outros países do Leste Europeu, como Bulgária e Albânia, o que demonstra a importância – o
sucesso – do novo modelo.
César Augusto dos Santos também faz um estudo comparado e observa que no Direito
Português, a extrajudicialidade está nas relações familiares e/ou de menores, tais como
alimentos, convolação da separação em divórcio e utilização de sobrenome do cônjuge
divorciado, quando não houver lide, reconciliação de casais. Ele destaca, ainda, o sistema de
seguros da Nova Zelândia, considerado muito avançado, sendo baseado na compensação – temse a supressão do direito de ação caso o objeto seja a discussão sobre danos pessoais, quando o
infortúnio sofrido vier amparado por indenização de natureza assecuratória. Assim a reparação
indenizatória substitui a intervenção judicial:
Esse modelo seria mais bem aprimorado, como ocorre na Nova Zelândia, que
permite a supressão do direito de acionar judicialmente por danos pessoais com
compensações a serem pagas por autoridade administrativa, financiamento,
atualmente, com Conta para Empregadores (para acidente de trabalho); Conta
de Assalariados (para acidente laboral, exceto de trânsito); Conta de Veículo
Automotor; Conta para problemas médicos; Contas para pessoas sem ingressos,
sendo certo que a autoridade administrativa aplica o dinheiro para aumentar a
quantia dos fundos. Trata-se de um sistema mais perfeito.

Conforme explica, para fazer jus a este mecanismo, não se fala em ação de
responsabilização por dano material, com todos os desdobramentos do direito de ação, mas, sim,
em acionar, de forma prática, um órgão administrativo que seria incumbido de gerenciar esses
fundos.
No Brasil, o tema recebe notoriedade, como visto, com a Lei 11.441/2007 que instituiu a
possibilidade do inventário, partilha e divórcio extrajudiciais, assim realizados através do
cartório de notas. Ocorre que, se pensado sobre os termos de sua concepção, a desjudicialização
já é mesmo um movimento do sistema processual civil pátrio, incidindo em variadas ocasiões.
Trata-se de algo recente, muito ligado ao próprio neoconstitucionalismo e a
fenomenologia da abertura principiológica, portanto bem afeto à desregulamentação. O pano de
fundo está mesmo na crise da lei e do enrijecimento da estrutura do Estado. As discussões que se
sobressaem estão envoltas à desobstrução da Justiça e a realização do Direito, especialmente no
campo das relações sociais. Esse fenômeno de retirada estratégica do Estado do controle de
determinados assuntos se dá também nos demais níveis de estruturação do poder. Vê-se, por
exemplo, no Executivo a série das desestatizações da década de 90, ao mesmo passo em que a
longa manus das agências reguladoras mantém o controle estatal. Vê-se, no Legislativo, o labor
técnico da escolha dos princípios e da delegação, no lugar da estrutura fechada das regras,
possibilitando uma abertura para a normatização para além da lei. Vê-se, agora, no Judiciário,
um movimento que convive com o agigantamento das Cortes superiores em temas do próprio
poder estatal, o efervescer das instâncias inferiores com a explosão litigiosa surgida com o
fortalecimento da cidadania e da república, ao mesmo tempo em que se assiste o surgimento de
outros focos de processamento das demandas jurídico-sociais. Desses núcleos, alguns se formam
espontaneamente, como se dá com a mediação, outros são provocados pelo próprio Estado.
No campo do Processo Civil, assiste-se procedimentos inteiros sendo desjudicializados
através de uma série de legislações que nesse período vão se firmando. Em algumas ocasiões,
apenas fases de um procedimento são passadas à instância extrajudicial; em outros pontos, vê-se
todo o procedimento sendo dado à alternativa administrativa; sendo, ainda, observados,
movimentos extrajudiciais específicos da tutela coletiva, bem como etapas inteiras de um
Processo Judicial, como a hipótese da desjudicialização da execução.
Pode-se conceber a desjudicialização em fases do rito ordinário do processo, numa
proposta de simplificação do sistema, cuidando-se, aqui, de ações de melhoria voltadas à

funcionalidade da técnica. Exemplo disso é a Lei n.º 8.455, de 24 de agosto de 1992, que
proporcionou uma abertura para utilização das chamadas perícias extrajudiciais, autorizando o
juiz a dispensar a perícia judicial “quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem
sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que ele considerar
suficientes” (art.427 do CPC). Trata-se de uma opção para enxugar o procedimento que pode se
tornar bastante moroso com a produção judicial desse tipo de prova. Obviamente, somente
quando assim for útil ao processo, pensando na sua instrumentalidade e na melhor técnica.
A prova pericial, até então, era produzida judicialmente e acompanhada pelas partes, com
seus assistentes e quesitos, bem como pelo próprio julgador. A razão da perícia extrajudicial só
pode estar ligada à temática da sua utilidade e adequação. Uma vez assim possível, a tutela
jurisdicional torna-se mais efetiva, posto que realizada em meio a técnicas mais simples, céleres
e funcionais.
Seguem outros exemplos que vão se somando ao contexto de desjudicialização, seja de
hipóteses relacionadas a procedimentos inteiros ou etapas de procedimentos. Marcone Alves
Miranda escreve sobre algumas dessas experiências, às quais fazemos referências.
Em primeiro lugar, a Lei n.º 8.951, de 13 de dezembro de 1994, que altera o Código de
Processo Civil, com a inclusão de parágrafos ao artigo 890 que, agora, passa a prever o
procedimento extrajudicial para a consignação em pagamento, caso a demanda envolva
obrigação em dinheiro. Colabora-se, assim, com a jurisdição estatal, retirando funções
essencialmente burocráticas do Poder Judiciário.
Nesta mesma linha, a Lei n.º 9.703, de 17 de novembro de 1998, que dispõe sobre os
depósitos judiciais, bem como os extrajudiciais, de tributos federais, inerentes à consignação em
pagamento.
A Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o sistema de
financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa móvel, além de outras
providências, autorizando a venda extrajudicial do imóvel pelo agente fiduciário, nos casos em
que a propriedade já esteja consolidada. Tal se dá através da constatação da mora do fiduciante.
Sem dúvida, há que se destacar a lei da arbitragem, também dessa década. A Lei n.º
9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, previu uma jurisdição nãoestatal para a solução de conflitos, com efeito de trânsito julgado. Uma legislação que

impulsionou a legitimação dos meios alternativos de solução de conflitos e que é um marco na
centralização do tema. Voltar-se-á a tratar deste instituto mais adiante.
Em 2004, a Lei n.º 10.931 dispôs sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias, letra de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito
bancário e, alterando a lei de registros públicos (Lei n.º 6.015/73), permitiu que as retificações de
registro imobiliário, até então sujeitas ao rito judicial (jurisdição voluntária) pudessem ser feitas
pelo oficial do Registro de Imóveis. O Poder Judiciário intervém caso não haja acordo entre as
partes envolvidas.
A Lei n.º 11.790, de 02 de outubro de 2008, que passou a permitir o registro da
declaração de nascimento fora do prazo legal diretamente nas serventias extrajudiciais, sem mais
o imperativo da interferência judicial, como se dava até então. No caso, o requerimento deve ser
feito mediante duas testemunhas e, no caso de suspeita de falsidade da declaração, o oficial do
Registro Civil poderá exigir provas. Persistindo a suspeita, aí sim o oficial encaminhará os autos
ao juízo competente.
A Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que reestruturou o processo de falência e
inovou com a via da recuperação empresarial, em substituição à antiga concordata, e permitindo
que tal procedimento se dê pela via judicial ou extrajudicial. Neste caso, o devedor poderá
propor e negociar com credores um plano de recuperação extrajudicial (artigo 161) que, uma vez
levado a juízo para sua homologação, vale como título executivo judicial (§ 6 o).
Essa legislação vem ao propósito de valorização da função econômica e social da
empresa, uma vez que preservando a empresa promove-se a salvaguarda dos interesses dos
credores, sem contar com o próprio desenvolvimento do país.
Conforme bem compreendeu Lígia Paula Pires Pinto Sica (2009), a visão legislativa
percebeu, no caso:

A ineficiência do atrelamento dos meios de recuperação de empresas em crise
ao socorro ao Poder Judiciário, com os conhecidos entraves de custo e
morosidade para implementação de planos de reerguimento advindos deste
condicionamento.

Ainda em relação à recuperação extrajudicial, a mesma autora elenca uma série de
mecanismos e instrumentos que podem ser implementados sem a intervenção judicial, citando
acordos privados diversos, como a reorganização dos meios de produção da empresa, o

redirecionamento, diminuição ou diversificação dos recursos e da produção de bens ou serviços;
operações societárias; soluções de mercado etc.
Há ainda a já citada Lei n.º 11.441, 04 de janeiro de 2007, que popularizou o termo
“desjudicialização” ao alterar o Código de Processo Civil, possibilitando o inventário, partilha,
separação e divórcios consensuais, pela via administrativa, caso ali não configure interesses e/ou
direitos de incapazes. Realmente, essa lei foi responsável pelo efervescer da temática
desjudicialização, mas como visto até agora, cuida-se de uma de suas facetas, tão-somente.
Na verdade, o efeito social causado por esse diploma é que se destaca, haja vista a
percepção de que o acesso à Justiça pode se dar também pela simplicidade dos procedimentos e
pelo desafogar do judiciário. Ainda mais numa questão que envolve a privacidade de pessoas,
onde a temática acerca da afetividade era posta em discussão junto à autoridade judicial, em
muitas ocasiões num desconforto desnecessário.
Exemplo mais recente, a Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o
Programa Minha Casa Minha Vida, passou a permitir a regularização de imóvel com a aquisição
da propriedade por usucapião, pela via administrativa, in verbis:
Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o
detentor do título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu registro,
poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em
registro de propriedade, tendo em visa sua aquisição por usucapião, nos termos
do art.183 da Constituição Federal.

Para tanto, exige a lei que o interessado deverá apresentar certidões de cartório
distribuidor que demonstrem a inexistência de ações em andamento relacionadas à posse ou à
propriedade do imóvel em questão; declaração de que não possui outro imóvel e que o mesmo é
utilizado para sua moradia ou de sua família, bem como de que não teve direito a usucapião de
imóvel urbano reconhecido anteriormente.
Hoje, de acordo com a norma, a regularização extrajudicial só é possível para áreas de
interesse social, ou seja, onde o Estado intervém na demarcação, loteamento e registro de
ocupações informais. A aprovação da mudança exigiria alterações no Código Civil e no Código
de Processo Civil, que estabelecem a ação judicial como o único caminho para o usucapião. A
via administrativa aponta que vários procedimentos previstos para a regularização de imóveis

poderiam ser executados extrajudicialmente. Em todos os casos, a alternativa judiciária
permanece assegurada ao surgimento de um litígio.
Os exemplos citados de desjudicialização, como dito, representam a mudança dos
procedimentos antes judiciais, muitos deles de natureza de jurisdição voluntária, que prestam um
grande papel com a desburocratização de um sistema judicial técnico e que se pauta no conflito.
Outras hipóteses são também bastante reveladoras do contexto a que se está a falar, merecendo
estudo em separado. Assim em relação à tutela coletiva, assim em relação à execução como um
todo. Também merece atenção a experiência de outros países dos quais se tem conhecimento de
enfrentamento do mesmo movimento.
Em todas as hipóteses, verifica-se a necessidade de se redefinir o papel Judiciário, agora
mais jungido aos litígios que possam surgir da desjudicialização. Mais ainda, o ordenamento
jurídico precisa também se preocupar com o controle dos órgãos administrativos que se servirão
de realização do direito material. Análises essas que deverão ser individualizadas a depender do
tipo de procedimento a se considerar com a desjudicialização. Observa-se, em especial, o
incremento da função cartorária, com tutela jurisdicional que não pode passar sem o
acompanhamento por um regulamento específico.
O que é patente, por ora, é que a simplicidade e a informalidade também estão presentes
no princípio do acesso à Justiça. Tudo faz parte de um movimento só, de uma sociedade plural,
formada por indivíduos conscientes de sua autonomia.

4.2.2. Técnicas extrajudiciais de tutela coletiva
As demandas coletivas também receberam influxo de desvinculação de processos
judiciais, sendo, talvez, as que mais propiciaram técnicas de extrajudicialidade. Os chamados
danos de bagatela têm essa necessidade de ter sua litigiosidade processada através da
simplificação, haja vista o desestímulo que gera um Processo Judicial dispendioso e complexo.
Bem por isso, as vias extrajudiciais têm ganhado notoriedade e tratamento legal apropriado.
Outras demandas transindividuais, como as de ordem ambiental, ainda que não ligadas a
esfera de bagatelas, merecem tratamento técnico especializado que pode ser processado sem a
necessidade da intervenção judicial, sendo, muitas vezes, mais eficaz que assim o seja,
considerando a duração do processo, a efetividade do resultado, a simplicidade da técnica.

O tema coletivo requer consideração apropriada. Em regra, a questão de tutela coletiva,
ainda que no âmbito judicial, já é provida de novas concepções chanceladas por Mauro
Cappelletti quando da identificação da segunda onda renovatória do Processo Civil. E, como
observa José Rogério Cruz e Tucci, essa nova dinâmica a serviço da proteção dos direitos supraindividuais presta-se “para modificar a mentalidade formada a partir dos postulados emergentes
do capitalismo, cumprindo, inclusive, uma função pedagógica em nossa sociedade”. Considera o
autor, e lembrando também Cappelletti que em nossa era, surgem novos direitos e deveres que,
sem serem públicos são, no entanto, transindividuais e “destes ninguém é titular, ao mesmo
tempo que todos [sic], ou todos os membros de um determinado grupo, classe ou categoria, são
seus titulares”. Esse tipo de demanda importa numa consideração processual específica.
O impulso dado pela onda renovatória de proteção processual aos interesses coletivos, de
busca por instrumentos específicos, adaptações de institutos tradicionais e fixação de estrutura
própria, acabou por atingir o ciclo seguinte, a terceira onda renovatória, que veio
consubstanciada na defesa da modernização das técnicas voltadas para a efetivação do direito
material, incluindo a temática extrajudicial, e na esfera transindividual. Atualmente, diante do
crescimento da demanda coletiva, o uso dos meios alternativos à jurisdição estatal tem se
fortalecido na promoção desse específico interesse. Os dois ciclos são jungidos numa promoção
do acesso à Justiça e aqui cabe a citação de Aluísio Gonçalves de Castro Mendes:
Para o pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito, a possibilidade
de solução dos conflitos mediante o devido processo legal deve ser efetiva e não
apenas formal. Para tanto, devem ser equacionadas as modificações sociais,
econômicas, políticas e culturais existentes.

O processo coletivo está neste cenário de mudanças sociais, econômicas, políticas e
culturais, representando um paradigma estatal que se amplia. Tal nicho requer um fortalecimento
de mecanismos alternativos à jurisdição estatal por ser da sua própria natureza a necessidade de
um tratamento adequado e coexistencial ao judicial.
Uma observação preliminar que necessariamente deve ser feita é em relação à
possibilidade de acordos que versam sobre interesses difusos e coletivos. Em verdade, em se
tratando da transindividualidade, conforme mencionado, liga-se tal temática à vertente do
interesse público e, sendo assim, muito se questiona sobre a viabilidade de acordos que versam
sobre temas que são dotados da característica da indisponibilidade. O que se deve considerar,

conforme esclarece Humberto Dalla Bernardina de Pinho, é que fica ressalvada “a prática de
transação entre as partes no tocante à essência do direito material controvertido, já que a
titularidade deste é conferida à coletividade” . De outra ponta, encontra-se até mesmo na
jurisprudência pátria exemplo de situações em que a indisponibilidade do interesse público pode
ser relativizada para fins de transação.
Reconhece-se, portanto, a legitimidade de meios alternativos, extrajudiciais, de solução
de controvérsias também na esfera difusa.
Em livro sobre o tema, Alexandre Amaral Gavronski se propõe a um exame sistemático
dos principais instrumentos extraprocessuais de tutela coletiva. O autor prefere o uso da
expressão “técnicas extraprocessuais” ao invés de “extrajudiciais”. Segundo ele, os instrumentos
disponibilizados para a tutela transindividual devem ser observados da seguinte forma:
Não são apenas extrajudiciais por prescindirem do juiz enquanto terceiro imparcial que
pacificará o conflito, antes são extraprocessuais porque precedem o Processo Judicial e
pretendem dispensá-lo (por conseguinte, também o juiz) na medida em que atuam
antes mesmo da configuração do conflito para assegurar a efetividade dos direitos e
interesses coletivos (tutela específica):

Discorda-se dessa abordagem uma vez que consideramos a processualidade ampla. O
instituto processo e o princípio do devido processo legal não está adstrito à esfera judicial. Tratar
de algo extraprocessual, a nosso ver, é negar a garantia constitucional do processo, tornando-se
ilegítima qualquer tentativa de se estabelecer uma alternativa à jurisdição estatal. Preferimos,
portanto, a já tão citada aqui expressão extrajudicialidade.
Outrossim, Alexandre Amaral Gavronski promove especial estudo sobre os principais
instrumentos extraprocessuais (digo, extrajudiciais) de proteção aos direitos e interesses
coletivos, separando, de um lado, o inquérito civil, o requerimento de certidões e informações
aos poderes públicos, a audiência pública, estes tratados como técnicas de informação; e, de
outro lado, a recomendação, o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo coletivo,
estes chamados de técnicas de concretização e criação do Direito. Justifica ele:
Nesse contexto, torna-se absolutamente coerente que se incluam entre as
técnicas extraprocessuais voltadas à efetividade da tutela coletiva não apenas
instrumentos destinados precipuamente à concretização do direito pelo
consenso, como igualmente instrumentos cuja função predominante seja
informar a construção desse consenso, mas que, não obstante, também possam

redundar em efetividade do direito de forma semelhante ao que ocorre na
autocomposição por submissão.

Num sentido estrito, esses últimos estão mais afetos às técnicas alternativas de solução de
controvérsias, uma vez que ali já se encontra presente a bilateralidade das partes e a lide. Por
isso, passa-se a considerar seus aspectos fundamentais, objetivando contribuir para o
fortalecimento dos meios alternativos da seara coletiva.
O primeiro instituto identificado é o da Recomendação. Sua previsão legal está na Lei
Orgânica do Ministério Público, a Lei n.º 8.625/1993, que dispõe em seu artigo 27, parágrafo
único, inciso IV. Esta atuação extrajudicial tem o condão de orientação para o bom desempenho
de serviços e atividades que se inserem na perspectiva do interesse público. Assim também
consignou a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, n.º 23/2007 que, em seu
artigo 15, dispôs que as recomendações visam “a melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem com aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”.
Como se vê, não se trata de técnica de solução de controvérsia na acepção estrita do
termo. O litígio ainda não está identificado, posto que é medida preventiva. Por outro lado, em
termos de procedimentos judiciais, há variadas técnicas usadas também com esse intuito cautelar,
inibitório, que pressupõem a existência de um conflito latente, ainda não eclodido.
Outrossim, cuida-se de ato unilateral da promotoria de justiça que é desprovido de
imperatividade, não surtindo efeito de título executivo. O intuito é de prevenção, o que se
estabelece com a orientação sobre o bem proceder, indicando, instruindo, exortando o órgão ou
entidade para a retidão de determinadas ações.
Com isso, a recomendação assume um requisito de legitimidade consubstanciado no
dever de fundamentação. Esse parece ser mesmo a pedra de toque do devido processo legal
contemporâneo, haja vista ser este desenvolvido a partir do diálogo entre os atores processuais.
Há, portanto, o imperativo da motivação da recomendação, através do qual o parquet antecipa
seu posicionamento acerca das questões ali suscitadas.
Muito embora, a lei não cuide especificamente, espera-se o diálogo com a
recomendação, sendo relevante a resposta da entidade ou órgão oficiado. A partir da
recomendação, conforme diz Alexandre Amaral Gavronski, tem-se uma modalidade de solução
de conflito por autocomposição sob a modalidade de submissão. Trata-se, aqui, de situação em

que o destinatário do ato, decidindo pela autocomposição, se submete ao que fora indicado na
recomendação.
Seguindo o exame dos instrumentos extrajudiciais de tutela coletiva que são encontrados
no ordenamento jurídico, tem-se como destaque o Compromisso de Ajustamento de Conduta,
previsto na Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), no §6° do artigo 5°, que diz
que “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial”.
Esse novo instrumento serve para que alguns órgãos públicos tomem do causador do
dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei, sob pena de se aplicar
cominações. É possível a previsão de obrigações de dar, de fazer, de não fazer ou de pagar.
Segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho “o termo de ajustamento de conduta surge em
momento de redemocratização das instituições e de radical mudança ideológica por parte dos
operadores do Direito”. Liga-se o Estado Democrático de Direito à concepção de mecanismos
apropriados para a tutela coletiva, haja vista considerar os anseios da sociedade brasileira,
eminentemente de massa.
O Compromisso de Ajustamento de Conduta, que pode ser formado judicial ou
extrajudicialmente, é formado perante órgão público legitimado e seu instrumento é chamado de
Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC. A parte que lesa direito ou interesse difuso ou
coletivo, com o TAC se compromete a sanar o problema, adequando seu agir às especificações
do ajuste. O compromisso pode se prestar para finalidades preventivas, de contenção, de
eliminação ou, ao contrário, de pró-ação, tudo relacionado com a adequação ao que está
estabelecido pelo ordenamento jurídico.
A lei concede, excepcionalmente, ao Ministério Público e aos órgãos públicos
legitimidade para gerir direitos transindividuais em seara consensual, o que não é permitido às
instituições privadas legitimadas para a Ação Civil Pública.
Há uma discussão doutrinária acerca da natureza jurídica do compromisso de
ajustamento de conduta – se negócio jurídico, transação ou reconhecimento jurídico do pedido.
Concordamos com Humberto Dalla Bernardina de Pinho, segundo o qual o compromisso de
ajustamento de conduta possibilita a transação, tendo notas semelhantes com este instituto. O
autor faz a devida observação de que os interesses coletivos merecem uma análise distinta, sendo

de se ressalvar a previsão o artigo 841 do Código Civil que dispõe que “só quanto a direitos
patrimoniais de caráter privado se permite a transação”. Para ele, o ajuste pode ser transacionado
em aspectos subjacentes, como prazo e forma, sendo mantida a vedação no seu aspecto nuclear
material. No mesmo sentido, Hugo Nigro Mazzilli diz que os órgãos públicos legitimados,
“posto tenham disponibilidade do conteúdo processual da lide (como de resto é comum aos
legitimados de ofício, como substitutos processuais que são), não detêm disponibilidade sobre o
próprio direito material controvertido”.
Já de outra ponta, Alexandre Amaral Gavronski entende cuidar-se de uma solução
negociada, mas que não se compara com a transação, justamente por não se conceder direitos.
Para o autor, o TAC, que é tomado mediante comunicações, desempenha o papel de equivalente
jurisdicional, sem o tumulto de uma ação com inúmeros réus, e que enseja maior participação da
sociedade, especialmente se é precedido de audiências públicas, vindo a possibilitar um processo
mais adequado às reais necessidades da comunidade envolvida.
Gavronhski destaca ainda duas outras formas de mecanismos alternativos ou
extrajudiciais que solucionam o conflito por autocomposição através da negociação. São
instrumentos também previstos na legislação brasileira, que possibilita a autocomposição por
legitimados de natureza privada, e são a convenção coletiva de trabalho (art. 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei n. 5.452/43) e a convenção coletiva de
consumo (art.107 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei n.8.078/90).
O autor defende a aplicação extensiva do artigo 475-N do Código de Processo Civil, que
reconhece a eficácia de título executivo judicial aos acordos de qualquer natureza homologados
judicialmente. Neste caso, com o microssistema da tutela coletiva, bastaria usar do procedimento
de homologação da Ação Civil Pública, com a intervenção do Ministério Público, para que seja
conferida a eficácia executiva aos acordos coletivos. Essa medida proporcionaria maior
efetividade às negociações extrajudiciais praticadas por instituições privadas e, assim como já
acontece com os acordos entre particulares individualizados que podem carrear a configuração
de título executivo, o mesmo pode acontecer na esfera coletiva.
Toda forma lícita de realização do direito material e pacificação social que possa
acontecer com menor complexidade, demora e custos, deve ser considerada pela comunidade
jurídica. Em relação a essa aventada possibilidade de acordos extrajudiciais com hipótese de

eficácia executiva é justificada por Alexandre Amaral Gavronski a partir do princípio da
participação, assim dito:
Negar absolutamente aos legitimados de natureza privada, notadamente às
associações, com sua alta porosidade social e usual proximidade à realidade
concreta, a possibilidade de atuar na criação de concretização dos direitos e
interesses coletivos por meio do consenso construído argumentativamente, além
de restringir o alcance deste princípio, atentaria contra o princípio da
participação, ao impedir a sociedade civil organizada de buscar ela própria
solução concreta para os problemas que atingem diretamente.

Vê-se, assim, que partindo de uma racionalidade aplicada aos direitos e interesses difusos
e coletivos, o processo também vem se ampliando de modo a contemplar formas específicas de
tutela voltadas para sua garantia. Dentre essas formas, há aquelas extrajudiciais que em muitas
ocasiões se revelam de maior efetividade social que as albergadas pelo instância judiciária, haja
vista a demanda aqui em análise possibilitar arenas com uma dinâmica mais fluída que a judicial
que foi preparada até então para o litígio individual.

4.2.3. Desjudicialização da execução
No Brasil, a desjudicialização vem quase sempre associada a mecanismos alternativos de
solução de controvérsias e, mais recentemente, aos procedimentos cartorários que tiveram sua
exclusividade judicial eliminada. Observa-se, porém, que o movimento é mais amplo e profundo,
sendo inserido no contemporâneo contexto neoprocessualista que busca simplificar a técnica
processual, com uma aplicação finalística, de modo a considerar a melhor aplicação dos
preceitos e garantias constitucionais às instâncias de processamento do direito material.
Uma outra experiência audaciosa de desjudicialização, uma vez que ainda se nos
deparamos com forte resistência ao movimento, propõe a exclusão dos atos executórios dentro
do procedimento judicial. Seria a desjudicialização da execução. A finalidade está na delimitação
precisa da função judicial, jungida esta aos atos decisórios que contenham carga cognitiva,
relegando outras atuações de natureza administrativa ao setor apropriado. Essa medida, defendese, poderia proporcionar maior celeridade processual, realizando por si o princípio da duração
razoável do processo (art.5°, LXXVIII, CF/88).
Neste sentido, entende Flávia Pereira Ribeiro que atividades mais burocráticas, como as
executivas, e suas citações, penhoras e alienações de bens, deveriam receber tratamento

específico por órgãos apartados do Poder Judiciário, “reservando-lhe, apenas as atividades
cognitivas e decisórias, como nos casos em que houver resistência do devedor, abrindo-se vez,
então, aos Embargos”.
Também a juíza Daniela Reetz Paiva se mostra favorável à desjudicialização de medidas
executivas e aponta que uma pesquisa realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) demonstrou que o longo tempo de duração da fase executória é um dos maiores fatores
da morosidade dos processos judiciais, ao contrário do que se pensa em relação à proliferação do
sistema recursal.
O
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Humberto
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favoravelmente a essa proposta, aventando a hipótese do Direito Português que buscou distanciar
o juiz das atividades executivas. Assim:
Na moderna concepção do Direito Português, optou-se por deixar o juiz mais
longe das atividades executivas. Reservou-se lhe uma tarefa tutelar
desempenhada à distância.
Sua intervenção não é sistemática e permanente, mas apenas eventual (...). Não
cabe ao moderno juiz português, em regra, „ordenar a penhora, a venda ou o
pagamento, ou extinguir a instância executiva‟. Tais atos, sem embargo de
eminentemente executivos, „passaram a caber ao agente de execução‟ (...).
Assim, a presença do agente de execução, embora não retire a natureza
jurisdicional ao processo executivo, „implica a sua larga desjudicialização
(entendida como menor intervenção do juiz nos atos processuais) e também a
diminuição dos atos praticados pela secretaria‟. É da competência, por exemplo,
do agente de execução a citação e a notiﬁcação no processo executivo (...).
Fácil é concluir que o Direito europeu moderno, se não elimina a judicialidade
do cumprimento de sentença, pelo menos reduz profundamente a intervenção
judicial na fase de realização da prestação a que o devedor foi condenado. Tal
intervenção, quase sempre, dá-se nas hipóteses de litígios incidentais surgidos
no curso do procedimento executório.
Não há uniformidade na eleição dos meios de simpliﬁcar e agilizar o
procedimento de cumprimento forçado das sentenças entre os países europeus.
Há, porém, a preocupação comum de reduzir, quando possível, a sua
judicialização.

A questão não é pacificada, porém. Um exemplo de desjudicialização do procedimento
executório, que de certo modo é até antigo, está no Decreto-Lei 70, de 21 de novembro de 1966 e
que cuida da execução extrajudicial de cédulas hipotecárias. Nesta situação, a norma prevê a
figura do agente fiduciário como o dirigente da execução extrajudicial, sendo, em regra, uma
instituição financeira.

A hipótese foi submetida ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso
Extraordinário RE 627106 e os votos contrários ao Decreto-Lei por incompatibilidade com a
Constituição Federal de 1988 atentaram ao princípio do devido processo legal.
Para o Ministro Luiz Fux, o Decreto-Lei inverte a lógica do acesso à Justiça, uma vez
que o devedor fica submetido a atos de expropriação sem ser ouvido e sem a intervenção de um
magistrado e, caso eventualmente o executado queira reclamar, terá que ingressar em juízo.
No mesmo sentido, a Ministra Cármen Lúcia entende que o Decreto-Lei “desobedece aos
princípios básicos do devido processo legal, uma vez que o devedor se vê tolhido nos seus bens
sem que haja a possibilidade imediata de acesso ao Poder Judiciário”.
O Ministro Ayres Britto relaciona a execução extrajudicial à autotutela, indicando que a
norma consagra um tipo de “execução privada de bens do devedor imobiliário que tem aparência
de expropriação, na medida em que consagra um tipo de autotutela que não parece corresponder
à teleologia da Constituição quando (esta) fala do devido processo legal”.
Assim também o Ministro Marco Aurélio, o qual afirma que a Constituição Federal
determina que a perda de um bem deve respeitar o devido processo legal e, portanto, deve
sempre ser analisada pelo Poder Judiciário, o que indica que “ninguém pode fazer justiça com as
próprias mãos”.
Os argumentos supraindicados não nos parecem totalmente corretos. Resulta clara a
confusão feita em relação à amplitude do devido processo legal, não sendo este princípio
sinônimo de devido Processo Judicial. Ao contrário, o devido processo legal se dá em relação ao
Processo Legislativo (devido processo substancial e formal), ao Processo Administrativo e até já
se verifica sua pertinência em relação a procedimentos privados com a defesa da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais.
A nosso ver, mais coerentes e fundamentados nos valores de um novo Processo Civil, os
votos divergentes, dos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowiski, estão em consonância
com esta posição. O primeiro aponta, ainda, que o controle judicial não foi excluído da execução
extrajudicial sub judice, mas o que houve foi tão somente “um deslocamento do momento em
que o Poder Judiciário é chamado a intervir”. E que, no caso, “o executado poderá buscar
reparação judicial se entender que teve seu direito individual de propriedade lesado”. O Ministro
Ricardo Lewandowiski ressaltou, por sua vez, a preocupação com o volume de processos
judiciais existentes no país e objetou no sentido de que a execução extrajudicial não impede ou

proíbe o acesso à via judicial, sendo certo que, em qualquer fase desse procedimento é possível o
acesso ao Judiciário.
Especificamente falando do tema do Decreto-Lei 70/66, Lewandowiski ressaltou que o
financiamento da casa própria vem crescendo “e, diante disso, é preciso pensar em mecanismos
ágeis para que esse mercado em expansão possa funcionar adequadamente”.
O Ministro Gilmar Mendes também se posicionou e manifestou sua preocupação com o
que chamou de forma de pensar que identifica no Judiciário a instância para a realização de
direitos. Segundo ele, esse modelo que se desenha “sobre onera, sobremaneira, o Judiciário”. O
Ministro ainda registra que em países onde se consolidou o escopo de um Estado de Direito “é
muito comum a prática de execução nos moldes do Decreto-Lei 70/66”.
Com efeito, em alguns Estados europeus, a execução é dirigida por um profissional que
lembra o oficial de justiça (hussier, na França, agente di esecuzione, na Itália, solicitador de
execução, em Portugal etc.) e que realiza todos os atos de constrição dos bens, notificação e
alienação. O Poder Judiciário só é instado a se manifestar para controle através de embargos.
Essa reformulação de papéis devolve ao Judiciário a sua competência típica, de analisar questões
controvérsias que lhe são postas na lide para proferimento de uma decisão.
Segundo observa Flávia Pereira Ribeiro, com a qual concordamos, nada justifica maior
judicialização essa eventual decisão do STF pela inconstitucionalidade do Decreto-Lei 70/66.
Outro grande exemplo em território brasileiro de desjudicialização de execução é o
projeto de lei que ainda tramita na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei (PL) n.°5.080, de
autoria do Poder Executivo e que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.
Tal proposta que pretende substituir a vigente lei da execução fiscal inova no quesito
desjudicialização. Traz a prerrogativa do Fisco de praticar atos de constrição preparatória (em
sede de processo administrativo) e de constrição provisória (quando já em curso a execução
fiscal), que corresponderiam a já apelidada penhora administrativa.
Tratando a penhora de ato de natureza jurídica executório, sem aspecto cautelar como
ocorre no arresto, por exemplo, a sua realização não depende de exame jurisdicional no estrito
sentido do termo. Como na esfera judicial, o Código de Processo Civil traz um regramento para a
penhora que tem implicações na fase concursal da entrega do dinheiro, talvez por isso o PL 5.080
tenha preferido usar de outra expressão mais genérica, a constrição preparatória, considerando
ainda que haverá a fase judicial da execução, quando este ato será convertido em penhora.

Em verdade, o projeto faz a separação entre as atividades de constrição preparatória ou
provisória, o arresto e a penhora. Estes dois últimos seriam próprios da função judicial e
poderiam ser resultados da constrição administrativa. Assim, dispõe o PL que a medida de
constrição preparatória poderá ser convertida em arresto.
Acreditamos que não haja distinção entre essas medidas em termos de natureza jurídica.
A variação de autoridade constritora não faria distinção em relação aos efeitos do ato, ou seja, a
indisponibilidade do bem penhorado. Penhora não é ato típico judicial.
Assim, seguindo os modelos de Direito Comparado, o PL transfere à instância
administrativa etapas da execução consubstanciadas na identificação e comunicação ao devedor
do dever de pagamento ou garantia da execução, sob pena da constrição (penhora
administrativa). Esta última é também realizada em fase administrativa e assim processada temse, somente agora, o início da fase judicial da execução. Até então, o projeto reserva ao
Judiciário os atos de controle, como sói acontece com os demais atos administrativos em geral,
isto é, apenas nos contornos da legalidade e seus possíveis vícios.
Assim, no caso em exame, transcorrido o prazo para o devedor notificado efetuar o
pagamento ou garantir a execução, in albis, a Fazenda Pública terá a prerrogativa de efetuar os
atos de constrição preparatória necessários à garantia da execução. Esses atos realizar-se-ão
como hoje se dá na esfera judicial – devidamente avaliados os bens serão constritos e tal ato será
levado a efeito por meio de averbação da certidão de dívida ativa no cadastro pertinente,
inclusive por meio eletrônico. O Fisco poderá requisitar às pessoas jurídicas de direito privado e
aos órgãos ou entidades da Administração Pública informações sobre a localização dos
devedores e dos co-responsáveis, a existência de bens e direitos, além de quaisquer outras
informações relevantes ao desempenho de suas funções institucionais.
A partir da penhora administrativa, ao devedor, que passa a ser o depositário do bem
constrito, resta vedada a alienação ou a constituição de ônus sobre o bem ou direito objeto da
constrição por prazo especificado na lei.
Com este PL, a desjudicialização também transferiria para a fase administrativa certa
previsão já presente na Lei 6.830/80, e que é responsável por grande entrave dos processos
judiciais no seu aspecto de efetividade da tutela jurisdicional, qual seja, a autoridade
administrativa agora é que suspenderia o ajuizamento da execução enquanto não fossem
localizados bens do devedor. E, decorrido o prazo máximo de um ano contados da notificação do

devedor, sem que fossem localizados bens, a autoridade administrativa ordenaria,
fundamentadamente, o arquivamento dos autos do processo administrativo.
Da mesma forma que hoje acontece na instância judicial, encontrados que sejam, a
qualquer tempo, bens, os autos do processo administrativo seriam desarquivados e dado
prosseguimento à cobrança. Mas, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o
prazo prescricional, a autoridade administrativa poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato. Essa etapa anularia um serviço de natureza puramente
burocrática de processamento hoje judicial.
Assim como se passa na execução judicial, o não-conformismo por parte do devedor em
relação a esta medida na esfera administrativa poderá ser objeto de reação contraditória, aqui,
através da impugnação. O devido processo legal, assegurado pela Constituição Federal também
em relação ao Processo Administrativo, alberga o contraditório e a ampla defesa em todas as
instâncias O devedor tem assegurado seu acesso ao Poder Judiciário, com a impugnação aos atos
de execução, seja mediante petição nos autos da execução fiscal ou nos autos dos embargos à
execução, se houver, apresentando pedido fundamentado de sustação ou adequação da constrição
preparatória, provisória ou averbação administrativa, enquanto perdurarem seus efeitos.
De todo modo, a Fazenda teria prazo para ajuizar a execução fiscal após a realização da
constrição preparatória, o que reafirma da permanência da execução, sendo-lhe retirada apenas
os atos de natureza preparatória. Mais uma vez, a proposta está em consonância direta com a
garantia da tutela efetiva ao jurisdicionado.

4.3. A processualidade administrativa
A cultura de desjudicializar procedimentos vem acompanhada por um movimento
paralelo, qual seja o desenvolvimento do sistema processual extrajudicial. E retirar núcleos
temáticos da esfera de processamento jurisdicional, transferindo para setores administrativos
implica, necessariamente, na institucionalização de garantias processuais a serem observadas
também por estes setores.
Todo esse universo hoje existente, de meios coexistenciais ou substitutivos da jurisdição
estatal, merece refletir sua legitimidade, a qual advém da segurança jurídica de uma relação
processual e da preservação do núcleo de interesses fundamentais calcados na Constituição e no

ordenamento jurídico como um todo. Pensa-se, portanto, na legitimação processual das relações
jurídicas, sem se depreender do viés substancialista da decisão resolutiva da questão instaurada.
Na verdade, esse contexto é construído em termos de neoconstitucionalismo, pensando
nas dimensões identificadas por Luís Roberto Barroso, em especial o reconhecimento de força
normativa à Constituição. A coordenação de interesses, plurais e complexos, vinculados ao
Direito, importa na delineação de um sistema processual, com as peculiaridades que vão
surgindo em se tratando de natureza extrajudicial.
Para Marçal Justen Filho, o Processo Jurisdicional é em essência diferente do Processo
Administrativo. O primeiro teria o traço característico da duplicação de relações jurídicas, pois
que em virtude do direito de ação instaura-se uma segunda relação jurídica, que não se confunde
com aquele proveniente do direito material subjetivo. E o juiz não é parte da relação jurídica em
que surge o litígio. E, lembra ele, que diversamente se passa na maioria dos países europeus, em
que existe o contencioso administrativo. Mas no Brasil o sistema processual alicerça-se na
unidade da jurisdição, que é reservada ao Poder Judiciário. Por fim, sustenta Marçal Justen Filho
que “supor a existência de processo com cunho de jurisdicionalidade, fora do âmbito do Poder
Judiciário, é contrário à Constituição”.
Não nos parece totalmente correto esse argumento. Considerando que a Constituição
determina a observância do devido processo legal sempre que ocorrer qualquer interferência no
patrimônio, liberdade ou vida do indivíduo, essa garantia, conforme observa Hans Kelsen, não se
reserva a um monopólio pelos tribunais, afinal também o Processo Administrativo, no qual se
exerce uma função judiciária, pode ser conformado ao princípio do devido processo de Direito.
Kelsen também aponta diferença entre as funções e sua repercussão no campo processual.
Assim, ainda que a função administrativa cumpra o mesmo papel que a função judicial, esta será
exercida por um corpo independente, isto é, sujeito apenas às leis, e não às instruções de órgãos
judiciários ou administrativos superiores. O mesmo não acontece com a função administrativa,
na qual grande parte das autoridades administrativas não é independente. O jurista ressalva, por
outro lado, que nem sempre essa diferenciação existem, considerando os poucos casos de
condição não hierárquica da Administração, bem como em relação aos órgãos administrativos
superiores. Ainda assim, reforça ele, eles não são considerados “tribunais”.
Há mesmo argumentos que apontam óbices ao fato de a função jurisdicional ser exercida
por órgão administrativo. Odete Medauar descreve alguns critérios que são aventados pela

doutrina pátria, a maioria fundamentada nos traços característicos próprios da função
administrativa versus judicial, e alguns outros ligados aos efeitos de suas decisões. Nem todos
encontram guarida na majoritária doutrina administrativista, mas vale como citação de
orientações.
Assim são apontados por ela os seguintes fatores de distinção entre as esferas judicial e
administrativa de processo: i) o critério do fim, segundo o qual na função administrativa o
interesse primário está com o Estado e, apenas secundariamente, o indivíduo, inversamente ao
fim da jurisdição, que primeiro estaria com o indivíduo; ii) critério do litígio, existente na função
jurisdição e ausente na administrativa; iii) critério da (des)igualdade de sujeitos atores
processuais; iv) critério da hierarquia e dependência, próprios da função administrativa, e
independência do órgão judicial; v) critério do exercício de ofício e por provocação para o início
da função administrativa, em contrapartida ao dispositivo das partes, típico da função judiciária;
vi) critério da obrigatoriedade de decidir, presente apenas na atividade judiciária; vii) critério dos
efeitos dos atos, o qual abre uma subdivisão: primeiramente, considera-se que enquanto o ato
jurisdicional (decisão) modifica posições jurídicas apenas dos seus destinatários, o ato
administrativo modifica posições jurídicas dos destinatários e também do seu autor – a
Administração; em segundo lugar, em relação aos efeitos dos atos, tem-se o estado de
imutabilidade para o ato jurisdicional, reservando um menor formalismo para o Processo
Administrativo; por fim, viii) o critério da substitutividade da função jurisdicional.
Como dito, muito destes critérios encontram-se obsoletos. Por exemplo, pensar na função
administrativa sob um enfoque subjetivista, ligando o seu interesse primário ao Estado, seria
desconsiderar a variedade dos interesses promovidos pela Administração Pública hoje, bem
como relacionar atividade jurisdicional ao interesse individual seria ignorar a proliferação das
ações relacionadas a interesses difusos.
De outra ponta, pensar na existência de litígio como fator distintivo entre as esferas de
processualidade também revela ser um critério falho, haja vista se considerarmos a jurisdição
voluntária, própria da atividade judicial, e a conflituosidade presente na esfera administrativa em
alguns tipos de procedimento, como o da licitação, em concursos públicos, em processos
disciplinares.
A alusão à desigualdade de sujeitos na função administrativa, ao passo que há uma
isonomia entre as partes, na função jurisdicional é real, mas o que merece consideração é que em

ambos os processos, o sujeito dirigente do procedimento tem sujeições e deveres, ao passo que
ao administrado-jurisdicionado o sistema reconhece poderes e direitos, além de deveres também,
é claro. Isto é, esse critério não desnatura a validade de uma processualidade na esfera
administrativa, apenas aponta suas características específicas.
Em sentido aproximado podemos analisar o critério da independência do órgão judicial.
Assim também, destaca Odete Medauar que essa característica, que não é própria da função
administrativa, reflete no grau mais completo de um traço de garantia processual oferecida pela
jurisdição. Acontece que “no tocante à função administrativa, esses aspectos não afetam a
conotação de processualidade que pode existir no seu âmbito”. Tal como no critério anterior,
essa distinção não se dá a ponto de anular a processualidade administrativa. E da mesma forma
pode-se analisar o critério que considera a possibilidade de iniciativa de ofício para a abertura
dos processos administrativos, o que não é admitido na esfera judicial, sendo sim uma
peculiaridade que não resvala no núcleo processual que lhes é comum. Neste núcleo, ainda citase o critério da coisa julgada e o da substitutividade da função jurisdicional.
E ainda, falar que há uma obrigatoriedade de decidir tão somente na atividade judiciária
não é de todo verdade. O direito de petição é garantia consagrada constitucionalmente e significa
também a obrigatoriedade de decisão. Tal é um dos corolários do Processo Administrativo.
O que se percebe que com essa abordagem aos traços distintivos entre as duas esferas é
que realmente há características que as diferenciam, mas nada que retire a processualidade como
relação jurídica dialógica estabelecida entre os administrados e jurisdicionados, de um lado, e a
Administração Pública e Poder Judiciário, de outro, e respectivamente. A lógica da
processualidade estendida a outras esferas, que não a estritamente judiciária, vem de um
movimento publicístico da ciência processual, o qual reconhece a autonomia do processo em
relação ao direito material; bem ainda com a evolução da concepção de jurisdição, mais afeta ao
Estado como um todo, ao invés de aplicada apenas à função judicial; sem considerar que o
processo passa a ser concebido como relação jurídica ao invés de mera sucessão de atos. Nestes
termos, é o magistério de Odete Medauar.
A doutrinadora citada, investigando a processualidade administrativa, também indica
como parâmetros para a inserção da processualidade no direito administrativo: a progressiva
aproximação entre Administração e administrado, o que exige do Estado maior transparência dos
modos de atuação administrativa; e a fixação de parâmetros para a ação discricionária; além do

que a necessidade de se oferecerem canais de comunicação para o cidadão se dirigir ao poder
público.
Destaca Alberto Xavier que surge um princípio que se fortalece no contexto
contemporâneo que é o da jurisdicionalização do Processo Administrativo, o qual estabelece que
o referido processo deve obedecer ao modelo de processo que se desenvolve nos tribunais,
ressalvados pequenos ajustes que a especificidade estrutural requer. Este princípio estaria
fundamentado no próprio inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o
contraditório com todos os meios e recursos inerentes à ampla defesa aos litigantes de Processo
Judicial e Administrativo.
Entende o autor que a jurisdicionalização do Processo Administrativo revela-se através de
três traços essenciais, a saber: “a garantia do duplo grau, o princípio do contraditório, como meio
de exercício do direito de ampla defesa, e o princípio do efeito vinculante para a Administração
das decisões finais nele proferidas” .
A previsão de contraditório e ampla defesa na Constituição Federal de 1988 é
expressamente estendida ao Processo Administrativo (art.5º, LV), dispositivo este que também
faz a previsão de recursos, como uma alusão ao princípio do duplo grau de jurisdição. As duas
garantias se referem, respectivamente, à legitimidade da relação processual, que merece ser
considerada com o direito dos litigantes de informação e participação dos atos do processo, bem
como à estrutura do esquema processual, que propicia a confiabilidade da instituição julgadora,
com a garantia de novo julgamento caso entenda necessário o administrado.
Em relação a essas garantias, convém, ainda, traçar algumas considerações acerca do
instituto da reformatio in pejus tão comum em procedimentos administrativos. A situação deve
ser analisada à luz das garantias constitucionais e, como se sabe, é o próprio contraditório que
delimita o objeto da decisão.
Como observa Alberto Xavier, em defesa da reformatio in pejus está o princípio da
legalidade administrativa que, especialmente no tocante aos atos administrativos vinculados, tal
instituto não é só admissível, como juridicamente obrigatório. Porém, o autor mesmo coloca, e é
de se concordar, a função garantística do Processo Administrativo exclui qualquer possibilidade
de julgamento ultra petita, haja vista o instituto ser identificado em sede de atividade recursal,
quando o indivíduo toma a iniciativa de requerer novo exame. A questão, pela ótica da

Administração, está definitiva e imodificável. A abertura de um recurso sob a iniciativa do
administrado não pode trazer para ele, nessa condição, um gravame maior.
Já em relação à terceira garantia citada pelo doutrinador – de efeito vinculante para a
Administração das decisões advindas de processo administrativo – convém destacar a
observação por ele feita quanto à universalidade da jurisdição e à inexistência de coisa julgada
no campo administrativo. Para ele, haveria uma espécie de “coisa julgada formal” para a
Administração Pública, uma vez que a decisão em sede administrativa seria vinculante e
imutável para o órgão administrativo, como fortalecimento da própria estrutura hierárquica de
autocontrole dos atos administrativos. Segundo ele:
Não faria, na verdade, qualquer sentido que a Administração Pública – que já é
dotada do privilégio de praticar atos imediatamente executórios – e que é, além
disso, obrigada constitucionalmente a exercer imparcialmente funções de
autocontrole da legalidade dos seus atos mediante Processo Administrativo,
baseado nos princípios de ampla defesa e do contraditório, pudesse rebelar-se
contra decisões definitivas dos seus próprios órgãos judicantes, ou seja, venire
contra factum proprium ..

Acrescenta-se, de nossa parte, que o fundamento lógico para a inviabilidade do acesso ao
Judiciário pela Administração Pública em tais casos poderia ser dado pelo exame da condição de
ação interesse de agir, haja vista a inadequação do uso da ferramenta judicial.
Por um lado, pode-se pensar no contributo da Administração Pública para acesso à Justiça
com o seu agir típico orientado a finalidades constitucionais. Assim, conforme Diogo de
Figueiredo Moreira Neto esclarece, a Administração Pública pode cooperar, reduzindo os
conflitos de forma prévia, e não apenas através do controle estrito da legalidade, que lhe é
inerente, mas ainda com o ampliado controle da legitimidade e da licitude. Essa atuação
vestibular contribui para o desafogar das cortes constitucionais, inclusive proporcionando um
“ganho de eficiência judicante dos juízos e tribunais”.
Para além da função de autocontrole das finalidades constitucionais, pelo exame da
legitimidade e licitude dos atos administrativos, a Administração Pública também fomenta à
garantia de acesso à Justiça pela processualidade, promovendo a composição célere e
especializada pelos seus próprios órgãos, “cujas decisões só seriam admitidas para serem
revistas na Justiça comum, se fosse identificadas violações de direitos e garantias individuais”.

De tudo que foi exposto, considera-se, ainda, que o próprio Poder Judiciário vem
contribuindo como propulsor do fortalecimento da processualidade administrativa, controlando a
ressalva dos princípios processuais constitucionais nesta esfera, ainda que o mesmo venha a ser
pautado pelo princípio da informalidade. Ressalta Medauar que o Judiciário está a desempenhar:
Notável papel na concretização do art.5°, LIV e LV da Constituição Federal e no
direcionamento das autoridades públicas, por vezes alheias aos direitos dos cidadãos
ou não habituadas às efetivas práticas da democracia e do Estado de Direito.

De se destacar a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e que veio regulamentar o
Processo Administrativo Federal, estabelecendo normas gerais, princípios e instrumentos
processuais que corroboram essa cultura processual na esfera administrativa aliada às garantias
constitucionais do devido processo legal. Esse marco regulatório, apesar de restrito à esfera
federal, causou uma inovação cultural que extrapola seu campo de competência, corroborando
essa nova ideia de processualidade administrativa. Parâmetros processuais relacionados à
segurança jurídica foram previstos na lei para o Processo Administrativo Federal, dentre os quais
o dever de motivar (art.50, III), de decidir (art.48), a busca pela simplicidade (art. 2°, parágrafo
único, IX), a proibição de prova ilícita (art.30), a fixação de prazo para anular atos favoráveis ao
administrado (art.54), a garantia de recurso (art.56).
O que se pretendeu aqui demonstrar é que o Processo Administrativo vem se fortalecendo
como instância de realização do direito material titularizado pelo indivíduo. Essas considerações
acerca da distinção entre os órgãos do poder são importantes, não para excluir outras
possibilidades de cumprimento do acesso à Justiça, mas para evidenciar o locus judicial como
inafastável garantia fundamental. Essa premissa fundamental, da inafastabilidade do controle
jurisdicional, decorrente do princípio constitucional de acesso à Justiça, não excluindo, porém,
outras fontes de garantia do justo. Inclusive essa é função do Estado.
Observa-se que o valor “acesso à Justiça” é ligado ao Estado, e não exclusivamente ao
Judiciário, ainda que este seja o órgão orientado finalisticamente a sua promoção. A
processualidade da atividade administrativa pode significar verdadeiro contributo para o acesso à
Justiça, reafirmando e legitimando o caráter policêntrico de consolidação da ordem jurídica justa.

4.4. Mecanismos Coexistenciais de Solução de Controvérsias
Não obstante a expressão desjudicialização seja mais recente e, como visto, vem envolta
ao cenário da legislação de inventário, separação e divórcio extrajudiciais (Lei 11.441/07), o fato
é que, desde períodos anteriores, já se percebe fartos trabalhos doutrinários e iniciativas
legislativas voltadas para inserção no sistema jurídico de mecanismos alternativos de solução de
controvérsias (MASC's). Alternativos, se considera-se que o meio tradicional é a instância do
Poder Judiciário.
Estes mecanismos têm de especial o fato de buscarem, assim como é realizado pela
jurisdição estatal, a resolução de uma lide. Identifica-se, portanto, um conflito jurídico e ao invés
de se buscar o Poder Judiciário para seu julgamento, as partes em controvérsia elegem outras
vias, de natureza particular. Essa especificidade particulariza a arbitragem e a mediação em
relação

aos mecanismos de

desjudicialização

acima apontados.

Observa-se

que

a

desjudicialização que vem se operando no ordenamento jurídico pátrio busca simplificar o
processo de realização da tutela jurídica, proporcionando maior concentração da atividade
judicial. Com efeito, o Poder Judiciário tende a concentrar-se em processos de jurisdição
contenciosa, com etapa probatória e julgamento. As questões de jurisdição voluntária, como
visto, tendem à desjudicialização.
De outra ponta, tem-se as demandas que, não obstante não se cuidar de jurisdição
voluntária, a natureza do litígio (direitos e interesses coletivos) ou o tipo de provimento
(satisfação do crédito em execução) possibilitam a desjudicialização, que demonstra estar mais
adequado a estas tutelas, desafogando, assim, o Poder Judiciário.
Esse outro grupo de meios alternativos, que agora se analisa, traz a particularidade de,
assim como na jurisdição estatal, se dedicar à solução de controvérsias, lides, interesses
contraditórios. A pacificação é um dos seus escopos, pois que está pressuposto o conflito. Tratase de demandas relacionadas à jurisdição contenciosa. Neste sentido, cuida-se mesmo de um
meio alternativo.
Fala-se, então, da mediação e da arbitragem, meios que tomaram maior destaque quando
da promulgação da Lei de Arbitragem, em 1996, com a Lei nº 9.307. Tal ordenamento é inserido
num contexto de efervescer da terceira onda renovatória do Direito Processual Civil no Brasil,

com a possibilidade de instâncias coexistenciais – ou apenas alternativas – de resolução de
conflitos. Isso porque, enquanto do ponto de vista da escolha feita pelo jurisdicionado, tem-se a
duplicidade de meios – judicial ou outro –, ao se realizar a opção, pode-se estar diante da
exclusão das demais possibilidades, como se dá com a cláusula arbitral, por exemplo.
Em meio a este contexto provocador de uma mudança cultural sobre o processo,
acompanha-se o desenvolvimento da cidadania e do conceito republicano de governo. Novas
instituições surgem, como a Defensoria Pública, outras se fortalecem, como o Ministério
Público, o Tribunal de Contas. Na esfera judicial, tem-se, ainda, a chegada dos Juizados
Especiais que desenvolveram e desenvolvem importante papel na promoção dos direitos que do
ponto de vista pecuniário é para as “pequenas causas”, mas do ponto de vista do exercício da
cidadania representam o fortalecimento da própria autonomia do indivíduo e da sua dignidade.
Os MASC's também são inseridos neste contexto, retomando-se a discussão sobre os
reais escopos de promoção do processo, e identificando ali a pacificação social e a
(re)conciliação das partes. O estudo da autocomposição e da heterocomposição não judicial
encontra seu lugar com as proposições de mediação e arbitragem.
Luigi Paolo Comoglio esclarece que há dois métodos que se extraem da observação dos
meios alternativos de resolução de conflitos-. O primeiro seria de ordem conciliativa,
pressupondo a composição da lide pela estipulação de acordos, podendo acontecer através de
procedimentos privados de consulta (com exposição de argumentos e retorno de pareceres), ou
mesmo sob a forma privada de mediação, quando um terceiro traz a missão de estimular as
partes ao acordo, podendo emitir uma decisão vinculante para as mesmas em caso de ausência de
êxito na tratativa. Já o segundo método seria considerado valorativo, pois nele há a intervenção
cognitiva e decisória de um terceiro. Aqui, tem-se o traço característico de se tratar de um
procedimento quase-jurisdicional.
O autor citado faz a referência aos princípios e garantias constitucionais como balizas
para a legitimidade dos mecanismos alternativos, que merecem incorporar as bases do devido
processo legal, como o princípio do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, da
imparcialidade, dentre todos os demais que são assegurados constitucionalmente. Com esta base,
confirma o autor, tem-se a pauta de legitimidade dos MASC's, considerando que ela vem
fulcrada na autonomia da vontade dos indivíduos litigantes ali envolvidos. Assim:

Confirmação de quanto já é delineada na experiência de civil law e common law
quando se toma em conta os princípios e garantias constitucionais, pode haver
espaço para formas de opções de tutela alternativa com base na opção livre e
voluntária, de quem prefira para a proteção dos seus próprios direitos à tutela
dos órgãos de Justiça Pública.

Certamente, em se tratando de mecanismo processual também, os mecanismos
alternativos de resolução de conflitos merecem observar as balizas do devido processo legal.
Considerando este aspecto, a orientação da ordem constitucional processual também
passa pela consideração do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, insculpida no
art. 5º, inciso XXXV, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, a consagração das premissas de um Estado de Direito se
relaciona à garantia processual citada, que pressupõe a independência do Poder Judiciário na sua
função julgadora, e o respectivo acesso universal à justiça.
Importante que se diga que este princípio não exclui a diversidade de centros de
processamento dos litígios, todos voltados para a construção de um consenso, uma pacificação.
De se considerar, principalmente, que, aqui, com os MASC's, está-se diante de escolhas lícitas,
realizadas por agentes capazes, e autorizadas por lei, atendendo aos requisitos de validade do
negócio jurídico eleito (artigo 104 do Código de Civil).
Exatamente, a tratativa pela mediação ou pela arbitragem tem a natureza de um negócio
jurídico firmado entre as partes que preveem a possibilidade de um litígio futuro ou já na sua
iminência. A eleição da via alternativa tem mesmo o condão de excluir, a menos num primeiro
momento, a possibilidade de apreciação da lide pelo Poder Judiciário. As vantagens dessa
escolha estão na celeridade processual, na simplificação do procedimento, na possibilidade de
aplicação de juízos de equidade, e na proposta-fim destes métodos que é a conciliação. Neste
sentido, estamos em plena concordância com Humberto Dalla Bernardina de Pinho que ressalta
que “apenas a jurisdição é monopólio do Estado e não a solução dos conflitos” .
Em se tratando de negócio jurídico, além de se pensar na autonomia da vontade, tem-se,
ainda, a possibilidade do objeto que, em se tratando de matéria processual, considera-se apenas
aquelas em que se admite a conciliação (direitos disponíveis ou transacionáveis). São
convenções livres e possíveis que as partes estabelecem e que têm um condão processual.
Retoma-se, aqui, uma reaproximação de direito material e Direito Processual, de forma invertida,
onde o instituto de direito material é usado para regular a forma processual. Geralmente pensa-se

no processo como instrumento de realização do direito material, mas, podem os institutos
interagir de forma diversa, como aqui, a cláusula arbitral, por exemplo, um instrumento
negociado pelo pacto cujo objeto é a relação processual futura.
Resta, portanto, ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle da sua validade,
portanto, os aspectos estruturais do ajuste. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o mérito da
escolha, posto que isso constituiria ofensa à própria autonomia do indivíduo, que também é
identificada como desdobramento de princípios fundamentais, como o da liberdade e da
dignidade da pessoa humana. Assim, se esclarece a manutenção e respeito à garantia da
inafastabilidade do controle jurisdicional.
E, vendo pelo agir da parte recalcitrante que, ainda que tenha firmado pacto de mediação
ou arbitragem, venha a buscar a tutela jurisdicional estatal, pode-se analisar tal circunstância com
base nas condições da ação, em especial o interesse de agir, haja vista não ser assim
demonstrado para o órgão julgador a adequação da via judicial para a resolução do conflito.
Mais uma vez, é a ideia da consideração pela autonomia do indivíduo.
Delton R.S. Meirelles ressalta que os meios alternativos apresentam algumas perspectivas
para o Processo Civil, servindo para (i) proporcionar uma forma de tutela jurisdicional
diferenciada, em oposição aos procedimentos clássicos do processo tradicional; (ii) estimular
juízes à prática da conciliação, ao invés de insistirem num procedimento que se limita a
imposição de uma sentença que se baseia num contraditório técnico; e (iii) inspirar a redução do
intervencionismo estatal com a ascensão de soluções privadas para os conflitos atuais.
O autor faz a ponderação da necessidade de se preservar a estrutura do Poder Judiciário,
instituição secular que representa a consolidação do próprio Estado de Direito. Segundo ele “não
seria exagero falar em privatização da resolução de controvérsias”. O tratamento dado aos meios
alternativos deve, portanto, considerá-los exatamente como instrumentos alternativos para
solução do conflito, porém que não excluem a função mestra do Poder Judiciário de assegurar o
respeito à ordem jurídica.
Pelo que até aqui se expôs, os mecanismos alternativos que se propõem a estudar agora
merecem ser estudados à luz da garantia constitucional do devido processo legal, por
representarem instrumentos de resolução de controvérsias, bem como pelo cuidado com a
estrutura e independência do Poder Judiciário, com o respeito a este limite fundamental.
Conforme bem observou Humberto Dalla Bernardina de Pinho, “é preciso atentar para o fato de

que (...) não há ainda no Brasil uma cultura do acordo”. Consideramos que essa deficiência possa
ainda estar relacionada ao desconhecimento sobre o alcance destas técnicas. Passa-se, então, a
destacar, em suas linhas mestras, as características principais da arbitragem e da mediação, de
tudo relacionando ao tema central deste trabalho, a defesa do acesso à Justiça como acesso ao
justo, a preservação da instância judicial, e a consagração de instrumentos processuais
extrajudiciais para realização do direito material e da pacificação social.

4.4.1. Arbitragem: jurisdição não-estatal
A arbitragem é meio, de certa forma já tradicional, de solução de controvérsia que prima
pela alternativa à via judicial. Cuida-se de um procedimento calcado na autonomia da vontade
das partes envolvidas em lide, que assim pactuam, renunciando ao procedimento da instância
judiciária, portanto sujeitando-se em caráter definitivo à decisão lá proferida. Por se tratar de um
negócio jurídico, seus requisitos de validade merecem estar presentes na convenção de
arbitragem (art. 104 do Código Civil Brasileiro).
A Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, dispôs sobre a arbitragem no Brasil, sendo sua
principal característica a da substitutividade, tal qual ocorre na jurisdição estatal. Isto é, com a
arbitragem tem-se um processo não-judicial que culmina com uma decisão, a sentença arbitral,
consagrada pelo nosso Código de Processo Civil como um título executivo judicial (art. 475-N,
inciso IV). Há, portanto, com a arbitragem, a incorporação de alguns das características que são
próprias da função jurisdicional. Tem-se a substitutividade, como mencionado, haja vista, em
não sendo possível a autocomposição, as partes submetem a resolução da controvérsia ao
julgamento por um terceiro imparcial. Também fala-se que a jurisdição é secundária, pois é
aplicada em casos em que não seja possível a autocomposição; é instrumental, haja vista ser
utilizada com a função de fazer aplicar o direito material; é desinteressada, pois é imparcial, sem
vinculação ou favorecimento a nenhum dos litigantes; é provocada, pois parte do princípio da
inércia, dependendo de provocação para atuar; é imutável, fazendo coisa julgada, que pode ser
formal ou material, mas que resolve o processo em caráter definitivo.
Por seus traços característicos, considera-se a natureza jurídica da arbitragem como uma
jurisdição não-estatal. Especialmente por se considerar essa formação de título judicial com a
sentença arbitral, que se aproxima do instituto da coisa julgada considerando a impossibilidade
de revisão judicial dessa fase de conhecimento processada extrajudicialmente. As ações judiciais

cabíveis estariam relacionadas à correção de erro material ou esclarecimento acerca de omissão,
dúvida ou contradição.
Na arbitragem, há, certamente, características que lhe são próprias, como o fato de sê-la
instituída através de convenção dos litigantes, bem como por ser de natureza privada, bem como
por ser possível a referência, como pauta de julgamento, aos juízos de equidade (art.2º, Lei
9.307/96). No entanto, tais características não inviabilizam o julgamento dos fatos que lhe são
postos, respeitados os princípios derivados do acesso à Justiça e do devido processo legal.
Com efeito, e diante de tudo que aqui se tem considerado, a tutela jurisdicional não se
restringe à tutela estatal. O monopólio estatal é identificado no sentido do controle da
juridicidade dos atos e negócios, públicos e privados. Mas não na exclusividade de realização do
Direito.
O Poder Judiciário, inclusive, como já afirmado neste Capítulo, vem desempenhando
relevante papel na consagração da arbitragem como meio legítimo de solução de controvérsia,
com caráter irretratável na esfera judicial. Observa-se que esta posição se revela fundamental
para a estabilidade de todos os meios coexistenciais.
Obviamente, há uma preocupação quando o Poder Judiciário anula os julgamentos
arbitrais. Não que isso não seja possível e, pelo contrário, é mesmo o recomendável e o esperado.
Diante de um julgamento em que o devido processo legal não é assegurado, mesmo na instância
extrajudicial, há que se preservar a própria Constituição. Mas a cautela merece ser tomada de
forma que não se legitime a revisão processual pelo Judiciário quando o órgão judicial entenda
que o procedimento poderia (faculdade) ter sido outro que, em sua opinião, seria melhor.
Por exemplo, identifica-se decisões nas quais o órgão judicial entendeu que o árbitro
poderia ter admitido a prova pericial que, em caso, não foi processada e, portanto, rejeitada. Tal
tipo de reexame pode gerar uma abertura de ações cuja pretensão final seja efetivamente a
revisão do processo arbitral com a redução do princípio, também processual, do livre
convencimento do árbitro. Nesta questão, em especial, pode-se dizer que a linha tênue a ser
identificada está na observância do contraditório até a possível desconsideração da soberania da
arbitragem e no livre convencimento do seu órgão julgador. Conforme aduz Alessandro Cristo,
se o árbitro se convence da desnecessidade da produção da prova pericial, ante a existência de
outras provas capazes, por si sós, de formar o seu convencimento e resolver a lide, não há falar-

se em cerceamento probatório ou de defesa. Assim como o juiz, o árbitro é o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.
José Rogério Cruz e Tucci também observa pelos julgados do STJ que há um apoio dado
pelo Poder Judiciário à estabilidade da arbitragem, em especial pelas seus enunciados de súmulas
n. 5 e 7. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Destaca ele
que o exame feito em sede de judiciário merece ser cauteloso:

Ademais, como se extrai de inúmeros e recentes precedentes, a questão relativa
à extensão da cláusula compromissória implica reanálise de aspectos fáticos e
probatórios, e, outrossim, em particular, interpretação dos termos da respectiva
cláusula contratual. Bem por isso, preconizam os enunciados das Súmulas 5 e 7
do STJ, que eventual recurso especial, sustentando a insuficiência da cláusula
de arbitragem, não comporta a reapreciação dos fatos e a interpretação desta.
(…)
É mais do que evidente que o exame sobre a existência, validade e eficácia de
compromisso arbitral não é matéria de direito, mas, sim, quaestio facti, cuja
análise até agora tem sido vedada ao STJ.

Em regra, a ação judicial relacionada à arbitragem está relacionada à execução da
cláusula de arbitragem, conforme se estabelece no art. 7º da Lei 9.307/96, que prevê a via da
ação judicial para a situação específica de firmação do compromisso arbitral, caso se esteja
diante da chamada parte recalcitrante, assim considerada aquela que evita ou cria embaraços
para a realização da arbitragem.
Pensa-se, também, na possibilidade da arbitragem na esfera do Direito Público. Como,
hoje, a Administração Pública se vê envolta a negócios jurídicos, cujo regime público é
parcialmente derrogado por normas de Direito Privado, e considerando também que esses
negócios jurídicos são de alta complexidade técnica e de expressivo valor, muitos dos quais
estabelecidos em regime de parcerias público-privadas, entende-se cabível a arbitragem também
nesta esfera, sendo até recomendável. Assim, mesmo na esfera do Direito Público, encontra-se
guarida a arbitragem, na maioria das situações em assuntos relacionados ao regime jurídico
privado a que estão submetidas algumas entidades da Administração Pública, como as
sociedades de economia mista.
O instituto vem se fortalecendo no sistema jurídico pátrio, sendo de maior procura
quando a demanda relaciona-se à atividade empresarial que se estabelece em meio a negociações
vultosas e de alta complexidade técnica, sendo também dependente de ponderações jurídicas que

possam ser proferidas em menor espaço de tempo. Os árbitros são identificados com um
profundo conhecimento técnico relacionado ao objeto da demanda, possibilitando, assim,
disporem de uma solução mais ajustada e objetiva ao que se põe em discussão.
A arbitragem representa uma conquista para a sociedade complexa que busca nos canais
alternativos de resolução de controvérsias a efetividade da tutela jurisdicional, ainda que nãoestatal. Ao final, é o acesso à Justiça sendo promovido, se entendida a justiça aqui como a ordem
jurídica envolta aos valores consagrados constitucionalmente.

4.4.2. A mediação e os casos de trato contínuo
Outra técnica de resolução de controvérsias não-judicial, de certo modo já estabelecida
em sede processual, é a mediação. É distinta da arbitragem porque esta, como visto, se dá com a
eleição de um árbitro pelas partes e que tem a função de julgar, resolvendo a lide caso não se
encontre a possibilidade de conciliação. Inversamente se passa com a mediação, posto que nela
nem as partes nem o mediador possuem o poder de decisão. Busca-se, portanto, o convencimento
dos interessados para a realização de um ajuste que satisfaça ambas as partes. Com a frustração
da mediação, seguem as partes a via judicial.
Outrossim, a mediação pode ou não ter força executiva. Assim, se o acordo for escrito e
levado à homologação judicial (art.475, “n”, inciso III e IV CPC) ou reduzido a termo, assinado
pelas partes e por duas testemunhas (art.565, II CPC), caracterizar-se-á a formação do título
executivo. De todo modo, trata-se de um ajuste que não se legitima sem a conformação da
vontade das partes envolvidas.
Fabiana Marion Spengler esclarece que o tratamento do conflito através da mediação
pode acontecer através de uma pluralidade de técnicas que vão da negociação à terapia. Os
contextos, nos quais é possível aplicá-la são vários: mediação judicial, mediação no direito do
trabalho, no direito familiar, na escola, dentre outros. Segundo ela, a mediação tem por seu
fundamento o princípio de religar, restabelecendo uma relação e, em sequência, processar o
conflito do qual originou o rompimento.
A mediação ganha espaço na sociedade contemporânea caracterizada por sua
complexidade e que conta com instrumentos de pacificação social não necessariamente estatal.

Mais uma vez, está-se diante de um mecanismo que valoriza a autonomia do indivíduo e, por
conseguinte, a autocomposição dos conflitos. Neste sentido é o entendimento da autora citada:
De fato, o que a mediação propõe é um modelo de justiça que foge da determinação
rigorosa das regras jurídicas, abrindo-se à participação e à liberdade de decisão entre
as partes, à comunicação de necessidades e de sentimentos, à reparação do mal mais
que a punição de quem o praticou.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho destaca que, não obstante a mediação ainda não
conte com um marco legal, é de se constatar que tal instituto já se encontra amplamente
difundido no Brasil, sendo prática exercida inclusive pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda
assim, no projeto do Novo Código de Processo Civil observa-se a preocupação em
institucionalizar a mediação, especialmente a que se operará perante a via judicial.
Outrossim, a preocupação do autor é que tal institucionalização desemboque numa
obrigatoriedade da mediação:

Não concordamos com a ideia de uma mediação ou conciliação obrigatória. É
da essência desses procedimentos a voluntariedade. Essa característica não pode
ser jamais comprometida, mesmo que sob o argumento de que se trata de uma
forma de educar o povo e implementar uma nova forma de política pública.

Ainda mais considerando que a mediação é defendida como uma técnica voltada para
solucionar conflitos oriundos de relações de trato contínuo. Questões que envolvem família e
vizinhos, por exemplo, encontram maior guarida na mediação. As decisões judiciais podem até
solucionar uma lide, mas em sua maioria, não extirpam o conflito imanente ao Processo Judicial
– “ele continuará a existir, independentemente do teor da decisão e, normalmente, é apenas uma
questão de tempo para que volte a se manifestar concretamente”. Por isso, a mediação também
não deve ser imposta, mas quista.
Por outro lado, defende Humberto Dalla Bernardina de Pinho que a institucionalização
judicial da mediação pode ser posta num momento de acolhimento da ação. Propõe a ampliação
da concepção do instituto “interesse em agir” como condição da ação, de forma a considerar a
tentativa prévia de conciliação/mediação pelo autor da demanda. A busca pela autocomposição

poderia ser exigida para apreciação da demanda na esfera judicial. De certo modo, a cultura do
consenso estaria sendo promovida e estimulada.
A pedagogia do futuro Código de Processo Civil poderia viabilizar o desafogar do
Judiciário com a plena pacificação social. Mas, ressalta-se, a mediação deve ser quista pelos
interessados, sendo por eles também promovida. A sua imposição poderia ser frustrante.
Neste propósito, Fabiana Spengler reconhece na mediação um procedimento
democrático, seja do ponto de vista da própria desordem, com possibilidade positiva de evolução
social, seja do ponto de vista do fundamento da relação social, calcada na especificidade deste
processo, se comparado ao modelo tradicional – Estado produtor de regulação e de jurisdição. A
mediação se volta para uma estratégia convencionada “que tenha por base um Direito inclusivo”
e aposta numa matriz autônoma:
A mediação difere das práticas tradicionais de jurisdição justamente porque o
seu local de trabalho é a sociedade, sendo a sua base de operações o pluralismo
de valores, a presença de sistemas de vida diversos e alternativos, sua finalidade
consiste em reabrir os canais de comunicação interrrompidos, reconstruir laços
sociais destruídos.

O professor Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que a mediação para ser efetiva
há que ser baseada nos seguintes princípios informadores: (i) independência; (ii) neutralidade;
(iii) autonomia da vontade; (iv) confidencialidade; (v) oralidade; e (vi) informalidade. Fora isso,
o mecanismo é moldável ao caso concreto. Diz ele se tratar de um trabalho artesanal que busca
filtrar o caso pelos seus mais variados ângulos, o que pode demandar tempo e estudo. Por isso,
acrescenta-se, suas vantagens não estão necessariamente relacionadas ao tempo do processo, à
celeridade.
Entende-se que os meios alternativos à resolução de controvérsias vêm desempenhando
papel próprio, cada vez firmando seu espaço em determinados contextos e temas. A mediação é
uma alternativa ao Judiciário que pode ser mais efetiva que a tutela jurisdicional, esta mais afeita
aos termos jurídicos do conflito. Assim como a arbitragem acima exposta. Não é apenas uma
questão de celeridade, mas de efetividade do seu resultado.

4.5. Estado Contemporâneo Democrático de Direito e o Acesso à Justiça
Os movimentos de desjudicialização e a expansão da processualidade para outros
cenários, que não exclusivamente o judicial, surgem a partir de algumas mudanças na sociedade
brasileira que são apontadas como indicadores de uma certa reformulação de papéis do Judiciário
e demais centros de processamento de controvérsia.
Por exemplo, e conforme bem relata José Reinaldo de Lima Lopes, tem-se as mudanças
sociais na industrialização e urbanização:
Este modelo de industrialização contém diversas ambiguidades a serem
destacadas: nacionalismo de um lado, inserção internacional do outro;
promoção da iniciativa privada no campo do mercado de um lado, regulação da
atividade econômica de outro (Sunabs, IAAs, etc.); estímulo ao surgimento de
novos atores sociais, por força da própria industrialização (empresariado
industrial e financeiro, proletariado urbano, classes médias no setor de serviços
etc.) e regulação da cidadania (longos períodos de ditadura e sem o
funcionamento do Parlamento). Ao lado da industrialização, a urbanização
(moderna, diferente de todas as outras urbanizações conhecidas anteriormente
na história). Esta é fatal para os sistemas “arcaicos” ou comunitários de Direito.
Ela dissolve os mecanismos tradicionais de controle social (família, vizinhança,
religião). Sem tais controles, o Direito estatal aparece como o primeiro e o mais
importante instrumento de controle e regulação de conflitos (embora de fato não
seja exclusivo e hoje em dia se mostre cada vez menos eficaz). A dissolução de
tais controles é acompanhada da formação de grupos de interesse
completamente novos, interesses formados a partir da „liberdade individual‟.

Os núcleos sociais se alteraram e o Direito acompanha esse processo. A concepção do
justo hoje passa pela abertura dos centros de pacificação social a outros atores e instituições. A
tônica é a autonomia do indivíduo, que é redimensionada com os valores da tolerância e da
solidariedade. A pluralidade dos meios de processamento de controvérsias só vem a corroborar a
concepção de justiça da sociedade contemporânea, complexa e acessível.
Um alerta muito pertinente é feito por Celso Fernandes Campilongo no sentido de que o
pluralismo jurídico pode corresponder a uma “invalidação do Direito por meio de ameaças
privadas”. Pela bandeira da “desinstitucionalização do conflito”, entende o autor que se
expandem as áreas de autorregulamentação privada, “muitas vezes às custas da suspensão da
eficácia das políticas públicas, é dizer, dos direitos sociais”.

O cuidado com a reserva da jurisdição, vista como uma garantia estrutural constitucional
de um devido processo legal, é que, sob o nosso ponto de vista, refuta esse risco do descontrole
social apontado pelo autor. Afinal, segundo ele mesmo reconhece, “nada impede que fins
públicos sejam atingidos mediante instrumentos de Direito Privado”.
De tudo que se buscou apresentar neste Capítulo, vê-se que acesso à Justiça hoje, no
Estado Contemporâneo de Direito, assim se consolida pela concepção também fluida de justiça e
de pacificação social. Em todos os meios alternativos e/ou coexistenciais tem-se a possibilidade
de acesso à Justiça e do justo. Em todas as situações, permanece e se fortalece o Poder Judiciário
e seu núcleo fundamental de reserva da jurisdição para a proteção do sistema jurídico, da
segurança jurídica, da justiça valorada na norma e no processo.

CONCLUSÕES

1 – O princípio do acesso à Justiça é entendido como um direito fundamental, haja vista
se tratar da máxima de viabilização do direito material, assegurado na ordem constitucional e
infraconstitucional. No entanto, seu alcance merece maior atenção, posto que ainda hoje as
pesquisas relacionadas ao tema tendem a concentrar seu objeto na via judicial.
2 – Como observou Mauro Cappelletti e Bryant Garth o ideal de acesso à Justiça pode
gerar inúmeros entendimentos, desde a concentração dos estudos no exame da configuração do
sistema estatal de resolução de controvérsias até a análise dos seus resultados, pela ótica da
efetividade, independentemente do locus operandi. Cuidados com a relação entre a técnica e a
efetividade, os meios e os fins, assumem a condição de grande vetor para as pesquisas
relacionadas ao tema. Afinal, essa última análise está compreendida numa última onda
renovatória do acesso à Justiça, sendo de se considerar que esses movimentos estão associados a
ideais políticos diversos, presentes nos contextos reformadores.
3 – O contexto contemporâneo se relaciona à identificação dos limites da ação judicial em
meio ao pluralismo jurídico que traz uma diversidade de centros de cidadania e autocomposição
própria da ordem democrática constituída. A partir deste novo cenário, surge uma necessidade
premente de se encontrar um núcleo fundamental para a expressão “Acesso à Justiça”, de forma
a ser mais bem assegurado nas tratativas estatais. Neste sentido, a consideração pelo que seja

efetivamente a garantia de um acesso à Justiça precisa ser identificada em contornos
gnoseológicos (a visão de uma forma consciente pelo sujeito) a fim de se reconhecerem seus
efeitos epistemiológicos (pelas pesquisas científicas e todos os princípios e leis que as
informam).
4 – O princípio do acesso à Justiça merece ser considerado pela subdivisão realizada por
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Apresentam-se quatro sub-princípios que completam o núcleo
essencial valorativo: i) acessibilidade, relacionada à capacidade de estar em juízo sem qualquer
obstáculo – pressupõe direito à informação, a uma legitimação adequada, bem como à
possibilidade dos custos processuais; ii) operosidade, relacionada à atuação ética e técnica das
pessoas envolvidas direta ou indiretamente na atividade judicial, ou mesmo, extrajudicial; iii)
utilidade, empregada no sentido de efetividade da prestação jurisdicional; e, por fim, iv)
proporcionalidade, com o imperativo de se empregar seus sub-princípios com a maior precisão
possível, de forma a harmonizar a atividade jurisdicional à norma constitucional.
5 – A sistematização destes princípios possibilita compreender os escopos do princípio
maior, de forma que a sua concepção integral permite considerar que, no Estado Constitucional
Contemporâneo, acesso à Justiça se volta para o Poder Judiciário, mas, também, para a decisão,
ou a composição, portanto, o resultado da tutela pacificadora. Nesta última consideração, o
estudo da técnica processual assume especial relevo, onde a forma valorada passa a
compreender o instrumento na realização do direito e sua justiça. A prioridade está no resultado
proporcionalmente justo ao que foi pedido e ao que foi tratado. O ponto de vista interno atende
pela maximização do sistema processual.
6 – De outra ponta, considerando que o direito à tutela jurisdicional efetiva integra a
compreensão do acesso à Justiça numa abordagem interna da processualística, e que, por isso,
passa-se a concentrar a análise em outro aspecto também da terceira onda renovatória do acesso
à Justiça, a saber, a efervescência dos meios alternativos e coexistenciais de solução de
controvérsias.
7 – Apesar dessa constatação organizacional da Justiça brasileira, o fato social, e também
jurídico, de um pluralismo, acaba por desembocar numa diversidade de meios também na esfera
processual, a apontar variáveis de jurisdição que atendem ao escopo de pacificação social tal
qual, ou melhor, que a via estatal. Observa-se uma ampliação da diversidade dos focos de
processamento jurídicos, a se pensar na ampliação mesma do sentido do princípio do devido

processo legal. Em termos de pluralismo, o Judiciário se contém, ao passo que o processo se
expande.
8 – Essa inovação chama a atenção para o papel do Judiciário em termos
principiológicos. Devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional e acesso à
Justiça são princípios consagrados constitucionalmente e voltados ao Processo Civil. O contexto
e o princípio do pluralismo jurídico, por seu turno, faz expandir o próprio alcance da
processualidade, que não se resume aos procedimentos do Código de Processo Civil.
9 – Esse debate sobre o pluralismo jurídico inclui o tema do acesso à Justiça no plano da
sociologia jurídica, o que promove a superação do discurso meramente processualista no trato do
acesso à Justiça. Hoje não basta mais raciocinar em termos de iguais oportunidades de acesso à
Justiça, sendo fundamental observar procedimentos e instituições.
10 – Há um signo pré-estabelecido compreendido na expressão “Acesso à Justiça”, que é
um direito-garantia individual, não podendo ser desconhecido ou ter seu sentido desvirtuado. Há
uma ordem natural que precisa ser identificada para melhor tratamento do princípio. Partir das
premissas que formam o conceito tão assente, mas pouco refletido como o de acesso à Justiça, é
o caminho mais legítimo para se pensar em evoluções e melhor tratamento das questões
processuais.
11 – Sobre o que é a justiça do acesso à Justiça, observa-se uma ampla variedade de
sentidos. A palavra sugere desde um valor (inocência primitiva) a uma instituição
(magistratura), passando por ordenamento jurídico (direito escrito) e por instâncias de recurso
(alçada). O sentido de justiça como um valor, relacionado à moral e à virtude é o mais discutido
no campo da filosofia. Já os significados direito, Poder Judiciário e procedimentos são usados
como premissas para outras discussões, mas não são investigados primariamente como
sinônimos da expressão justiça. Não obstante o termo “Acesso à Justiça” ter um sentido bem
ligado a esse tratamento judicial do bem da vida, a expressão unitária justiça já se vincula muito
mais ao sentido de um valor fundamental, surgindo, para tanto, inúmeras teorias de justiça
(equidade; bem-estar; reconhecimento).
12 – O período clássico foi marcado pela alusão à justiça como uma virtude, a mais
completa das virtudes. Passando, ainda, por um processo de separação deste entendimento de
justiça em relação àqueloutro que é tido por medida, por proporção. A filosofia contemporânea
herda a concepção de Platão sobre a conduta reta, bem como a subdivisão aristotélica da justiça

distributiva e corretiva. Ambas ligadas à ideia de justiça como parâmetro de decisão política e
jurídica.
13 – O período moderno se destaca pelos grandes pensadores que cuidaram da justiça
como pauta das filosofias políticas, pensadas assim numa justa organização estatal, e autonomia
moral. Novamente, a substância é pensada, não sendo o termo justiça ligado propriamente a
instituições, embora processada por algumas delas. Em sua maioria, os então pensadores unem
justiça e estabilidade. Rosseau, por sua vez, refere-se a um estado de decadência nesse processo
de surgimento da sociedade civil. E mais uma vez, temos teorias sobre a justiça, agora mais
voltadas para contextos relacionados à legitimação da soberania estatal, direitos e moral. As
relações entre os homens, e destes com o poder estatal, foram o foco de atenção na definição de
justiça, muito ligada à concepção moral e de dever. Apesar de se mencionar o poder do Estado e
as instituições públicas, como a magistratura, ainda não se vê referências, até então, ao
tratamento da justiça pelo órgão judicial.
14 – As teorias da justiça surgidas nas últimas décadas se destacaram pelas perspectivas
adotadas – utilitarista (pauta na felicidade), liberal (igualdade liberal), libertária (liberdade de
mercado), marxista (socialização dos meios de produção), comunitarista (o bem comum). Cada
uma delas aspira ao ideal de igualdade. O modo de concebê-lo é que varia conforme a
perspectiva. A justiça, aqui, é percebida como virtude absorvida pela filosofia política de uma
sociedade.
15 – Partindo do entendimento de que justiça é relativa aos significados sociais,
contextualiza-se no multiculturalismo, com seus movimentos sociais e pluralismo de instâncias,
instituições e idéias, a realização do justo na sociedade contemporânea.
16 – A teoria de Hans Kelsen se sobreleva neste estágio posto que, para ele, a justiça
absoluta não é cognoscível pela razão humana. Para ele, as teorias não respondem racionalmente
sobre o que é o bom e o que é o mau. A máxima contida em quase todas as teorias de justiça, a
da igualdade, para Kelsen é uma exigência de lógica e não uma exigência de justiça, haja vista
não atingir a análise moral, mas de proporção. O jurista propõe separar o conceito de justiça do
conceito de direito. A relação entre justiça e direito está relacionada à questão da validade do
direito, associada a duas concepções opostas. Uma entende que direito positivo apenas pode ser
considerado como válido na medida em que a sua prescrição corresponda às exigências da

justiça. Direito válido é Direito justo! Outra concepção parte do entendimento de que a validade
do direito positivo é independente da validade da norma de justiça.
17 – Através da indicada norma fundamental como verdadeira base de validade, Kelsen
entende que se o direito positivo é válido é porque há um conteúdo e, só por isso, é justo. O
conteúdo é determinado pelo próprio direito. Obviamente, a filosofia política de um Estado
contemporâneo parte de concepções de moral e de justiça maquinadas por um paradigma, mas
que está assimilado na norma. A questão sobre o valor é intrínseca ao próprio Direito, através das
formulações de princípios, como o da autonomia, da diversidade e da tolerância.
18 – E se justiça não é o mesmo que Judiciário, devendo deste ser também segregada e
entendida como um sistema externo e não-jurídico, acesso, então, está presente nas discussões
sobre o próprio Direito. Com a ressalva, aqui, de que Direito e Estado também são institutos
distintos e que este não é fonte exclusiva daquele.
19 – Entendendo-se, inclusive, que o direito é autopoiético. Autocriativo, diferencia-se da
moral, e considera seus processos de comunicação dentro da sociedade (fechamento
autorreferencial), mas contando com, necessariamente, comunicações sobre o seu ambiente
psíquico, orgânico e químico-físico (abertura). A justiça aqui vai ser compreendida pelo próprio
sistema jurídico como uma fórmula de contingência que tem por escopo fornecer um controle de
consistência às decisões jurídicas, a partir dos programas suscitados no sistema.
20 – Nessa relação, o Direito não é tão-somente, na concepção de Luhmann, um meio de
evitar conflitos ou de prevê-los e prepará-los, mas de processá-los. E o conflito é entendido numa
perspectiva até mesmo paradoxal, na medida em que reforça a expectativa normalizante do
direito, ao desencadear mecanismos tendentes à imposição contrafática dessa mesma expectativa.
O conflito tem um papel de adaptação do direito perante os casos futuros. Com isso, usa-se da
possibilidade do conflito para a generalização de expectativas. Ou seja, tem-se estabilização de
expectativas apenas por ocasião de um conflito atual ou iminente e o sistema jurídico deve
aguardar o conflito para poder evoluir. Portanto, o Direito é entendido como um sistema
normativamente fechado, mas cognitivamente aberto.
21– Observa-se que o sentido sistêmico de acesso à Justiça é ligado ao Estado, e não
exclusivamente ao Judiciário, ainda que este seja o órgão orientado finalisticamente a sua
promoção. E com a abertura do Estado aos influxos da forças sociais e a constatação da
multiplicidade de órgãos de poder, seria possível intentar novas vias da ação para a solução dos

problemas do Estado atual, sem as amarras da formulação original da separação de poderes.
Considerando acesso à Justiça como forma de promoção pelo Estado da aplicação correta da
ordem jurídica, são identificadas infinitas possibilidades para se estabelecer uma pauta de
comunicação.
22 – Vê-se que o Estado Democrático de Direito apresenta-se como autonomia
operacional do próprio Direito, onde o sistema reproduz-se a partir de um código binário
(lícito/ilícito) e de seus próprios programas (Constituição, Leis e Atos Administrativos,
Jurisprudência, Negócios Jurídicos etc.). A Constituição assume a forma de acoplamento
estrutural, na medida em que possibilita influências recíprocas permanentes entre Direito e
política, filtrando-as. A estabilização de expectativas se dá a partir de um conflito atual ou
iminente, quando, na grande maioria das regulações, o Direito cria, em torno de um ponto de
inflexão, conflitos para evitar conflitos. Nesse contexto, a concepção de justiça vem do próprio
sistema jurídico, seja como adequada complexidade ou como consistência das decisões. Essa
ideia é reforçada no constitucionalismo contemporâneo. Justiça, como um valor interno à
normatividade do Direito, e como adequada complexidade do sistema jurídico.
23 – Em termos de teoria sistêmica, não há judicialização ou desjudicialização, como
dentro ou fora do sistema. Mais uma vez, está a se tratar do sistema jurídico e não de um de seus
atores – o Judiciário. A legitimidade dos resultados vem, também, da maior autonomia e
especificação do sistema com o aperfeiçoamento das comunicações. A desjudicialização seria
aqui compreendida como mais uma pauta de legitimação das ações pelo procedimento sistêmico
que decorre do pluralismo e da maior autonomia dos indivíduos. Acesso à Justiça deixa de ser
uma questão de acolhimento por um determinado órgão estatal com poder jurisdicional para se
tornar uma questão de diversidade de locus e procedimentos e, mais ainda, de possibilidades de
realização efetiva de valores.
24 – Neste aspecto, Judiciário (instância de decisão) e justiça (valor intrínseco no direito)
se confundem como parte de um todo. É no Poder Judiciário que se realiza a arena de embates
sobre princípios de direito, o que traz uma visibilidade maior para essa instituição em termos de
aparelhagem estatal, posto que é detentora do poder de dizer o direito através do exercício da
jurisdição. Mas justiça não pode ser considerada um local, nem uma instituição.
25 – O enfoque dado ao Poder Judiciário como garantidor da justiça é relevante porque se
trata de um dos atores de promoção de um ideal político de relações jurídicas, inclusive com a

incumbência de decidir questões polêmicas e em última instância. A condução judicial de certos
assuntos políticos feita de forma desarrazoada e desvinculada do ideal político vigente na
sociedade provoca uma crise institucional justamente por não ser bem conhecida a proposta
fundante do Estado hoje.
26 – O Processo Civil no período romano foi fundamentado na soberania do Estado,
sendo a atividade do julgador derivada daquela. O processo foi concebido como um meio de
certeza e de paz. A atuação do Poder Judiciário num modelo pós-social de Estado vem
fundamentada numa teoria do direito que se baseia no pluralismo, numa ideologia da
desformalização, deslegalização e delegação, pautada numa interpretação reflexiva e com
objetivo voltado para a administração de conflitos através de uma litigiosidade marcada por
interesses difusos.
27 – Considerando que o constitucionalismo contemporâneo consagra a força normativa
da Constituição, com a previsão de princípios de ordem individual, social, cultural, econômica,
assiste-se à expansão da jurisdição constitucional, movendo o Poder Judiciário à centralidade em
temas referenciais de natureza múltiplas. O contexto é o da judicialização da política, das
relações sociais, econômicas, culturais, religiosas etc.
28 – Acirra-se o debate sobre o papel do juiz e o seu protagonismo na garantia de acesso
a tais justiças. O Poder Judiciário tem sua atuação reorientada a uma postura contramajoritária,
como contenção dos excessos da maioria e pela garantia de direitos. O Poder Judiciário pode
contribuir para o aumento da capacidade de incorporação do sistema político, garantindo a
grupos marginais, destituídos dos meios para acessar os poderes políticos, uma oportunidade
para a vocalização das suas expectativas e direitos no Processo Judicial.
29 – Lenio Streck está correto em considerar que o neoconstitucionalismo, tal qual
apresentado, representa uma contradição na medida em que se tem por um despropósito confiar a
realização desse novo direito na loteria de um protagonismo judicial calcada na filosofia da
consciência. A conquista constitucional da democracia e dos direitos fundamentais não comporta
delegar ao juiz solipsista a tarefa de dizer (definir) o direito. Para se falar verdadeiramente de
neoconstitucionalismo seria necessário ir além de concepções liberais na direção de um
constitucionalismo compromissório, que possibilitasse a efetivação de um regime democrático.
Streck destaca que decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio democrático, não pode
depender da consciência do juiz, do seu livre convencimento, da busca da verdade real –

artifícios estes que escondem a subjetividade “assujeitadora” do julgador. De se considerar,
ainda, o uso irrestrito do aclamado princípio da proporcionalidade e a ponderação de valores, o
que denuncia uma arbitrariedade rotineira, escondida por detrás de um fenômeno cunhado pelo
autor de panprincipiologismo, este atribuído ao próprio neoconstitucionalismo, e que permite
uma proliferação desenfreada de enunciados para resolver determinados problemas concretos,
muitas vezes ao alvedrio da própria legalidade constitucional.
30 – O constitucionalismo contemporâneo (expressão usada por Lenio Streck para
substituir neoconstitucionalismo em virtude da polissemia da expressão) representa um
redimensionamento na práxis político-jurídica, que se dá, de acordo com o autor, em dois níveis:
com a supremacia e onipresença da Constituição; e na teoria da interpretação. Preservar o Direito
deve ser antes de tudo a tarefa judiciária. Cautela na interpretação/aplicação do Direito e
autocontenção do Judiciário é imperativo do constitucionalismo contemporâneo, que representa
um redimensionamento na práxis político-jurídica.
31 – A considerar, ainda, a pluralidade dos centros de decisão, a conduta judicial deve se
harmonizar com esse sistema jurídico que reconhece legitimidade pelo procedimento e pelos
valores positivados a partir da linguagem. A abertura a novos centros de decisão, inclusive fora
da estrutura do Estado, a considerar as forças sociais de expressão, representa um fortalecimento
da democracia e da cidadania, que permitem a legitimação do Estado de Direito Constitucional e
que não podem ser anuladas pelo ativismo centralizador do Judiciário.
32 – A complexidade dos conflitos gera uma deficiência do modelo jurisdicional atual se
pensado a partir de tipos de Estado obsoletos, o que compromete a efetividade do próprio Direito
e suas normas. A supremacia do Judiciário está hoje mais centrada na lógica de monopólio da
última palavra, como decorrência dos princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional e da
sua independência, pela garantia do devido processo legal. Em hipótese alguma implica essa
ideia em exclusão de outras formas de acesso ao Direito e à Justiça.
33 – Justamente porque há na contemporaneidade uma variedade de meios para se obter a
conciliação e/ou a resolução de controvérsias, que fica o Judiciário com sua atuação mais
reduzida, quantitativamente falando, porém mais intensa, do ponto de vista da qualidade da
atuação jurisdicional.
34 – Ainda que para grande parte doutrinária a garantia do devido processo legal seja
vislumbrada à luz da sua aplicabilidade pela jurisdição estatal, fato é que, processo é relação

jurídica que se forma com o escopo de realização do direito material e pacificação social. Neste
ponto, entende-se ser merecedora de ampliação a concepção de processo justo, de forma a ser
aplicada em outros centros de processamento dos direitos e realização constitucional. Cuida-se
da processualidade ampla, assegurada, não obstante, também em outras esferas.
35 – O pano de fundo passa pela temática da cidadania, como ressaltado acima. Numa
sociedade complexa e com indivíduos autônomos e bem instruídos, a pluralidade de focos de
discussão e acertamento de condutas passa a assumir uma condição mais real e efetiva. Num
cenário como esse, é fato a desregulamentação de inúmeras atividades, haja vista a cidadania já
amadurecida. A desjudicialização pode ser uma das etapas da desregulamentação, ou mesmo
vice-versa. Na verdade, cuida-se de um movimento cíclico e centrípeto, envolvendo decisões
políticas que atingem o Direito como um todo e em suas instituições.
36 – Em toda ordem, está-se diante de um mecanismo que vem de um novo formato de
sociedade. As instâncias surgem e o legislador se adapta. E o cuidado com os princípios
fundamentais deve ser constante. Considerando que estes últimos estão hoje mais afetos a
valores de diversidade e tolerância, é natural que os procedimentos sejam também diversificados
em vistas a uma maior autonomização do indivíduo.
37 – Em todas as hipóteses, verifica-se a necessidade de se redefinir o papel Judiciário,
agora mais jungido aos litígios que possam surgir da desjudicialização. Mais ainda, o
ordenamento jurídico precisa também se preocupar com o controle dos órgãos administrativos
que se servirão de realização do direito material. Análises essas que deverão ser individualizadas
a depender do tipo de procedimento a se considerar com a desjudicialização. Observa-se, em
especial, o incremento da função cartorária, com tutela jurisdicional que não pode passar sem o
acompanhamento por um regulamento específico.
38 – Vê-se, assim, que partindo de uma racionalidade aplicada aos direitos e interesses
difusos e coletivos, o processo também vem se ampliando de modo a contemplar formas
específicas de tutela voltadas para sua garantia. Dentre essas formas, há aquelas extrajudiciais
que em muitas ocasiões se revelam de maior efetividade social que as albergadas pela instância
judiciária, haja vista a demanda aqui em análise possibilitar arenas com uma dinâmica mais
fluída que a judicial que foi preparada, até então, para o litígio individual. A simplicidade e a
informalidade também estão presentes no princípio do acesso à Justiça. Tudo faz parte de um

único movimento, de uma sociedade plural, formada por indivíduos conscientes de sua
autonomia.
39 – O dilema se resolve assim, ampliando o alcance do acesso à Justiça, a partir dos seus
núcleos semânticos, onde os movimentos de desjudicialização e a expansão da processualidade
para outros cenários que, não exclusivamente o judicial, surgem como corolários de uma nova
concepção do justo, que passam pela abertura dos centros de pacificação social a outros atores e
instituições. Cuida-se de nova onda processualística estendida a toda sociedade, ou mesmo
partindo daqui o seu nascedouro. Justiça aqui é o Direito pautado na autonomia do indivíduo, na
tolerância e na diversidade.
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