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RESUMO

O presente trabalho discute as mudanças apontadas no projeto do Novo Código
Civil, em seu texto, porém, antes de adentrar nas situações específicas foi buscar o
que havia mudado, para que fosse necessário um novo diploma processual. De
plano, a primeira resposta encontrada foi a promulgação da Constituição Federal de
1988, que trouxe profundas alterações sociológicas, filosóficas e teóricas para o
Direito Constitucional, ensejando um período denominado de neoconstitucionalismo.
Em decorrência do Neoconstitucionalismo e sua mudança de marco histórico,
filosófico e teórico, ocorreu a modificação da feição do processo, que passava a ser
novo também, pois pautava-se na Constituição, em razão da constitucionalização do
processo, bem como por ter a obrigação de efetivar a centralidade do texto
constitucional, ou seja, de assegurar os direitos fundamentais. Deste modo, esse
período ficou conhecido como neoprocessualismo, fase na qual teria surgido outra
etapa metodológica do direito processual, conhecida por formalismo-valorativo, pois
o processo para além da forma que salvaguarda a segurança jurídica é
representado por valores. Nessa intelecção, cabe ao magistrado decidir a lide de
forma justa, chegando à um resultado justo, qualificado, por meio de um
procedimento que seja justo, com efetividade, ou seja, em tempo razoável, porém,
com respeito a todas as garantias instrumentais fixadas na Constituição, isto é, em
respeito a segurança jurídica.

Palavras-chaves: Neoprocessualismo – Neoconstitucionalismo – Formalismovalorativo – Efetividade – Segurança Jurídica – Novo Código de Processo Civil.

ABSTRACT

This paper discusses the changes highlighted in the New Civil Code project in your
text , however, before entering in specific situations was seeking what had changed ,
so that a new procedural law was necessary. Plan, the first response was found to
promulgation of the Federal Constitution of 1988, which brought profound
sociological, philosophical and theoretical amendments to the Constitutional Law,
allowing for a period called neoconstitutionalism. Due to neoconstitutionalism and its
change of historical, philosophical and theoretical framework, the modification of the
feature of the process, which also happened to be new, because it was guided by the
Constitution, because of the constitutionalization process as well as the obligation to
have occurred effect of the centrality of the constitutional text, ie to ensure the
fundamental rights. Thus, this period became known as neoprocessualismo, at what
stage would have appeared different methodological step of procedural law , known
as formalism - evaluative , because the process beyond the way that safeguards the
legal certainty is represented by values. In this intellection , it is for the magistrate to
decide the deal fairly , arriving at a fair , qualified results , through a procedure that is
fair, with effectiveness , ie , within a reasonable time , however, with respect to all
guarantees established instrumental in the constitution , this is in regard to legal
certainty .

Keywords: Neoprocessualism - Neoconstitutionalism - Formalism-evaluative Effectiveness - Legal Safety - New Code of Civil Procedure
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INTRODUÇÃO

O direito processual brasileiro foi fortemente marcado pela promulgação
da Constituição de 1988, conhecida como Constituição cidadã, por trazer a
democracia ao país, e mais, o texto apresentado foi bastante pretensioso, trouxe um
extenso rol de garantias, individuais e coletivas, dentre algumas garantias
processuais, assim como em seu cerne fixou a centralidade de direitos
fundamentais.
Outrossim, o Estado alterava a sua estrutura, em razão da eclosão dos
mais diversos e complexos conflitos sociais internos, que pleiteavam, em síntese,
uma igualdade substancial, pautada no Estado Social, conforme as promessas
contidas na Constituição, por outro lado, o Estado Liberal aos poucos iria
sucumbindo, pois não bastava mais a igualdade formal, conseguida e firmada pela
burguesia da Revolução Francesa.
Deste modo, diante das promessas e garantias contidas no bojo da
Constituição, em confronto com a realidade social brasileira que está longe de
conseguir a igualdade material, o processo judicial tornou-se uma forma de
solucionar parte dessas demandas, seja porque a Constituição ganhou força
normativa, assim obrigando os poderes a agirem de forma positiva, seja pelos novos
direitos resguardados pelo texto de 1988, seja pelas garantias judiciais postas para
assegurarem os direitos prometidos, enfim, houve uma explosão da litigiosidade,
que passou a ser institucionalizada pelo Estado-juiz.
Ocorre que em virtude dessa demanda constantemente crescente, o
Judiciário - que estava acostumado no período liberal a apenas declarar a lei,
conforme o estabelecido pelo legislador - viu-se obrigado a efetivar as promessas
constitucionais, contudo, sem estar preparado para tanto, seja por razões
estruturais, organizacionais, financeiras, administrativas, filosóficas, portanto, tal
situação gerou a impossibilidade da resposta rápida ou pelo menos tempestiva,
acarretando a morosidade nos tramites processuais.
Entrementes, a Constituição ao assegurar os instrumentos processuais
aptos a efetivarem os direitos previu que o processo deveria ter uma razoável
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duração, não podendo ser tão moroso quanto o é, por outro lado, para que não
houvesse atropelamento em razão das decisões rápidas, ainda, resguardou a
segurança jurídica, para que o jurisdicionado pudesse se defender da melhor forma
possível.
Com efeito, a Constituição criou um aparente conflito entre a efetividade
da tutela jurisdicional que tinha como corolário a razoável duração do processo e a
segurança jurídica que se pautava no devido processo legal, implicando em
dificuldades ao novo processo judicial, que teria que equilibrar esses dois princípios
tendo um enorme contingente passivo para julgar.
Nesse passo, a insatisfação com a morosidade do processo acarretou
diretamente a criação de um Anteprojeto de Código de Processo Civil que viria para
trazer mais celeridade ao processo e resolver as lides de forma mais racional. É
certo que o novo texto inspira-se exatamente nesse novo momento instaurado com
a promulgação da atual Constituição pátria.
Por outro lado, com atenção aos comentários de Faria, debateu-se se a
criação de um novo diploma processual seria calcada no interesse de promover os
direitos sociais insculpidos na Constituição, ou se o escopo seria de beneficiar os
agentes econômicos e o mercado transnacional que exige rapidez e segurança
jurídica em suas decisões.
Portanto, a primeira parte do trabalho trará essa nova fase do direito
constitucional, denominada de neoconstitucionalismo, de acordo com a divisão
proposta por Barroso, que leva em consideração a trajetória percorrida pelo direito
constitucional, em três âmbitos, o histórico, o filosófico e o teórico.
Essa fase atual do direito constitucional passou a ser designada por
neoconstitucionalismo - conforme doutrinadores italianos, espanhóis, portugueses e
brasileiros, não recebendo tal designação na Alemanha e Estados Unidos – sendo
oriunda do pós-segunda Grande Guerra, na Europa, como uma tentativa de resposta
ao tolhimento de direito com a limitação da atuação do Estado com, no mínimo, de
respeito a direitos fundamentais, coincidindo com a insuficiência da resposta do
positivismo. E no Brasil, em resposta ao regime militar, conhecido pelo desrespeito
aos direitos e garantias individuais, sociais e políticos.
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No marco filosófico o direito modificou-se em razão da saturação do
positivismo que não era suficiente para dar uma resposta à sociedade que clamava
pela

igualdade

material,

tendo

como

contraponto

pensamentos filosóficos

conhecidos por pós-positivismo, não sendo coeso em si, mas se caracterizando por
tentar dar uma solução diferente a positivista.
Nessa esteira, houve a mitigação da separação drástica feita pelo
positivismo entre direito e moral, abrindo-se a porta para a esfera ética como
assunto jurídico pelo ganho de força normativa do princípio e da centralidade dos
direitos fundamentais.
Contudo, para que o Judiciário atue de forma jurídica, influenciado pela
moral, proferindo decisões efetivas, deverá obedecer a certos procedimentos,
valendo-se da ponderação, pautada, principalmente na proporcionalidade, com
especial atenção à argumentação jurídica que implica em forma de controle da
ponderação.
Ademais, no marco teórico pode-se perceber diretamente os efeitos
acarretados ao processo civil, pois a Constituição ganhou força normativa, com isso
passou a ser obrigatória, e o seu descumprimento pode gerar uma ação judicial, de
forma que a expansão, devido a extensão da Constituição,

ocasionou uma

expansão da jurisdição constitucional, pois várias demandas sociais foram
constitucionalizadas e institucionalizadas, o que proporcionou a alteração da
interpretação jurídica, haja vista que o processo deve ser visto não mais com os
olhos voltados para seu código, que administra ritos, mas mais que isso, deverá dar
a máxima efetividade aos direitos, com toda a segurança jurídica possível, nos
termos exarados pela Constituição.
No segundo capítulo entra-se na seara processual propriamente dita,
pois, se, de fato, há um novo sistema constitucional, por consequência se terá um
novo sistema processual, um novo processo, com uma nova feição, que aqui se
convencionou chamar de neoprocessualismo.
Nessa intelecção, descreveu-se a trajetória histórica do processo para
tentar explicar seu atual momento, pois bem, remontou-se ao período praxista, que o
processo na verdade inexistia, sendo confundido com o próprio direito material,
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passando pela fase subsequente do processualismo, em que o processo ganha
autonomia e para se separar do direito material tenta afastá-lo ao máximo, o que
tornou o processo formalista demais, gerando uma terceira fase instrumental, na
qual cria-se a ideia de que o processo é um meio pelo qual o direito material deve
ser efetivado, para se chegar a quarta fase, contemporânea dos efeitos
neoconstitucionais, em que o processo deve entregar o direito material de forma
justa, de acordo com os preceitos materiais, conforme valores jurídicos, etapa essa
alcunhada por Oliveira como formalismo-valorativo.
Logo, dessa relação entre Constituição de Processo Civil tem-se uma
série de consequências, uma delas é a constitucionalização do processo, que
ascendeu à garantia protegida pela constituição, os julgadores, antes de buscarem
as respostas no Código de Processo Civil, voltam-se para o texto constitucional em
busca de uma solução mais qualificada, sendo, por conseguinte, muito mais afetado
ao direito público do que privado, exatamente porque as decisões do Judiciário,
conforme Sousa Santos, afetam grupos sociais vulneráveis.
Ademais,

no

terceiro

capítulo

descreveu-se

a

crise

do

direito,

notadamente do Processo Civil, que na prática forense (ordem real) está muito longe
do fixado pela Constituição (ordem ideal), não havendo efetividade na prestação da
tutela jurisdicional em razão da morosidade, bem como não há segurança jurídica
ante a vacilação da jurisprudência no complemento as normas vagas.
Sob esse prisma, alerta Faria que a morosidade do Processo Civil, por
seu formalismo exacerbado, contrapõe-se ao tempo fluido das negociações nos
mercados transnacionais, notadamente no setor financeiro, por essa razão há uma
pressão para que o órgão jurisdicional decisão de maneira mais rápida e segura,
conforme os interesses do capital.
Outrossim, a crise do processo deságua em uma crise do Judiciária (viceversa), o que leva Ribeiro a afirmar que a superação desse momento instável, por
ter fatores múltiplos, não pode ser superada pelos mecanismos tradicionais
positivistas, o que resulta na necessidade de surgimento de um novo direito, ainda
nessa intelecção, Sousa Santos chama a atenção para a formação e captação dos
magistrados.
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Ante a essa crise, o processo judicial deve ser ainda mais efetivo, pois,
conforme a interpretação adotada, a efetividade é um direito fundamental extraído
do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, de forma que ao Judiciário não escapa
a apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direitos, por isso, o Processo Civil
deverá ser de resultado justo, uma decisão de qualidade, por meio de um
procedimento justo, com resguardo de todas as garantias fundamentais, sem
formalismos exagerados, entregando tudo àquilo que o jurisdicionado tenha de
direito, em um prazo razoável.
Deste modo, o juiz deverá atuar equilibrando a efetividade com a
segurança jurídica, diante do caso concreto, o que só se pode vislumbrar dentro de
situações fáticas reais, na qual se possibilitará saber qual princípio incidirá em maior
grau, isto porque, há um conflito aparente entre a segurança jurídica que exige certo
lapso de tempo para se concretizar e a efetividade que necessita que a decisão não
se prolongue.
Entretanto, reforça-se, esse conflito é aparente, isto é, na verdade para
que um processo seja efetivo a decisão deve ser segura, pois caso contrário tem-se
um arremedo de efetividade, pois não foi entregue ao jurisdicionado tudo aquilo que
lhe era devido, por outro lado, para que a decisão seja segura ao final do processo,
os atos judiciais devem ser tomados com efetividade, por isso há uma simbiose
entre esses dois princípios.
Por fim, no último capítulo verificou-se em alguns pontos específicos, haja
vista a extensão da lei, do projeto do Novo Código de Processo Civil, para analisar
exatamente esse aparente conflito entre a efetividade e a segurança jurídica e seu
equacionamento.
Nesse passo, buscou-se entender os motivos, para além das alterações
históricas, sociológicas, filosóficas e teóricas dos dois primeiros capítulos, que
descreviam o fenômeno do neoconstitucionalismo e o seu desdobramento para o
processo civil, o neoprocessualismo, com a análise política contida na apresentação
do Anteprojeto pelo Presidente do Senado Federal, aliada a análise jurídica
realizada pelo relator do projeto, na exposição de motivos.
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Com efeito, em específico foram analisadas as teorias do ônus da prova,
por ser a instrução uma das matérias mais importantes à prática forense, bem como
em razão de substanciais alterações que permitam ao magistrado inverter o ônus da
prova em determinadas situações, para trazer maior qualidade a sua decisão, sendo
a mesma mais próxima da realidade.
Outrossim, analisou-se a possibilidade de antecipação de tutela, de ofício,
ou seja, sem que houvesse qualquer pedido pelas partes, como medida a trazer
maior efetividade ao processo judicial, porém, desde que existisse o respeito a
segurança jurídica com a fixação das situações em que tal medida seria possível.
Por último, averiguou-se os casos em que seria permitido ao julgador,
também, de ofício, determinar a produção de alguma prova necessária a trazer
maior segurança a sua decisão, a tornando mais qualificada.
Deste modo, o estudo presente teve por objeto as alterações realizadas
no processo civil, no que se entende por neoprocessualismo, que ensejou a criação
de um anteprojeto, que teve como mola propulsora as alterações históricas, sociais,
filosóficas e teóricas do neoconstitucionalismo, tencionando trazer ao processo uma
maior efetividade com segurança jurídica.
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1. ALTERAÇÕES PARADIGMÁTICAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL EM
RAZÃO DO NEOCONSTITUCIONALISMO.

1.1 NEOCONSTITUCIONALISMO(S) EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO.

De início, a palavra neoconstitucionalismo, de maneira alguma, significa
uma revisitação ao ―antigo‖ constitucionalismo1. Isto porque, o que se convencionou
chamar por neoconstitucionalismo não visa, precipuamente, a formulação de um
documento escrito (Constituição), nem tampouco almeja à limitação do poder, ou
que seja assegurada a liberdade formal, haja vista que essas conquistas já foram
consagradas pelo ―antigo‖ constitucionalismo e são pressupostos da nova teoria.
Outrossim, importante esclarecer que o termo neoconstitucionalismo não
denota propriamente uma concepção unitária, coerente e bem estruturada do
direito2, exatamente por ser algo novo. Em outras palavras, não há um conceito
unívoco ou teoria única do que seja neoconstitucionalismo, por haver uma
multiplicidade de pensadores, concepções, elementos e perspectivas a seu respeito,
por esse motivo Ávila3 entende que a palavra deve ser utilizada no plural, ou seja,
―neoconstitucionalismos‖.
Em que pese o tema seja pendente de incertezas e fenômenos recentes
desconhecidos, sabe-se que não se caracterizou por ser um fenômeno universal,

1

O constitucionalismo ficou conhecido por ser um movimento político, jurídico e social, do final do
século XVIII e início do século XIX, associado aos processos revolucionários francês e americano,
que clamava pela elaboração de um documento escrito (Constituição), ressalvado o caso Inglês, com
o fito de regular o exercício do poder, impondo-lhe limites, em prol de liberdades e garantias
individuais, com a supremacia da lei.
2
LEITE, Gisele. Neopositivismo, Neoconstitucionalismo e o Neoprocessualismo: o Que Há
Realmente de Novo no Direito?. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Volume IX. Ano 6.
Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. Janeiro a Junho de 2012.
Rio de Janeiro. Disponível na Internet: <http://www.redp.com.br/arquivos/redp_9a_edicao.pdf>.
Acesso em: 20 de abril de 2013. p. 216.
3
ÁVILA, Humberto. ―Neoconstitucionalismo”: Entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência‖.
Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº.
17 janeiro/fevereiro/março, 2009. Disponível na Internet:
<http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. Acesso em: 28 de abril de 2013.
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posto que seus elementos em conjunto são perceptíveis essencialmente nos países
europeus e latino americanos, nesse sentido dispõe Lizana4 que:

No está de más aprovechar la oportunidad para destacar que,
cuando se habla de neoconstitucionalismo, no se alude, ni
lejanamente, a um fenômeno de alcance universal. La evolución
constitucional del mundo anglosajón no se ha visto significativamente
afectada ni por el deseño ni por las características de la evolución
jurisprudencial y doctrinaria apreciada en Europa continetal y
Latinoamérica. Pueden encontrarse puntos de encuntro (por ejemplo,
la reflexión sobre la relación entre direcho y moral) en autores de
diverso origen; pero los elementos que en su conjunto (y no
aisladamente) se vinculan al neoconstitucionalismo se despliegan
como un fenômeno esencialmente europeo-continental y
latinoamericano.

Nesse sentido, Sarmento5 observa que a palavra neoconstitucionalismo
não é empregada no debate constitucional norte-americano ou alemão, pois trata-se
de um conceito formulado, sobretudo, na Espanha e na Itália, mas que tem chamado
a atenção da doutrina brasileira nos últimos anos. Todavia, ainda que regionalizado
na

Europa

e

na

América

Latina,

as

características

do

fenômeno

do

neoconstitucionalismo são extensas e não necessariamente partilhadas por todos os
autores6.
Outrossim, a dificuldade em sua definição é ocasionada porque o novo
ainda está inacabado e em transcurso. Deste modo, o intérprete está inserido nesse
contexto nebuloso, por consequência não consegue distanciar-se do fenômeno a ser
analisado, por isso recorre aos prefixos ―neo‖ e ―pós‖, pois, segundo Barroso7, sabe
que é algo novo, ―mas ainda não se sabe bem o que é‖.

4
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Derecho, Vol. XXIII, nº 1, Chile, Julio 2010. p. 82.
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SARMENTO. Daniel. Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Por um
constitucionalismo inclusivo: história Constitucional Brasileira, Teoria da Constituição e Direitos
Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 233.
6
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Derecho, Vol. XXIII, nº 1, Chile, Julio 2010. p. 82.
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Estado do Ceará. Fortaleza, v. 4, n. 2, jul/dez. 2006. p. 14.
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Destarte, não obstante, a definição de neoconstitucionalismo seja
tortuosa, o fenômeno pode ser analisado, como o faz Barroso8, por intermédio da
trajetória percorrida pelo direito constitucional, levando-se em conta os seguintes
marcos fundamentais: histórico, filosófico e teórico.
Nesse ponto, esclarece-se que a divisão referida acima possibilita a
inserção de todos os elementos apontados pelos diversos autores a respeito do
neoconstitucionalismo, dentro dos marcos fundamentais referidos. Em outras
palavras, como são diversos os pensamentos e pensadores sobre o novo
constitucionalismo toma-se, como ponto de partida, a definição de Barroso, por ser a
mais genérica, no sentido de que dentro dela possibilita-se a inclusão do
pensamento de outros doutrinadores, ainda que não levado em conta por Barroso.
Desta feita, da mesma maneira que a definição do que seja
neoconstitucionalismo é dificultosa, encontrar os neoconstitucionalistas também é
tortuoso, isto porque os autores filiados a essa corrente assim não se apresentam9.
Com efeito, Carbonell10 aventurou-se em identificar alguns neoconstitucionalistas
citando: ele próprio, Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Prieto
Sanchís e Luigi Ferrajoli.
Pois bem, o fenômeno pode ser compreendido, conforme Lizana11, a
partir: a) da mudança do Estado Legislativo de Direito para o Estado Constitucional
de Direito (marco histórico); b) das Constituições com alta densidade normativa, com
a inclusão de direitos fundamentais e princípios (marco filosófico); c) de
Constituições com força normativa vinculante (marco teórico); d) da consideração
dos direitos fundamentais como valores na argumentação das decisões judiciais
(marco filosófico); e, e) da introdução do método da ponderação para a solução do
conflito entre direitos fundamentais e princípios constitucionais (marco filosófico).

8

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalzação do Direito (O triunfo tardio
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Estado do Ceará. Fortaleza, v. 4, n. 2, jul/dez. 2006. p. 15.
9
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Derecho, Vol. XXIII, nº 1, Chile, Julio 2010. p. 85.
10
CARBONELL. Miguel. El Neoconstitucionalismo em su laberinto, in Carbonell, Miguel (coord.),
Teoria do Neoconstitucionalismo, Trotta: Madrid. p. 9.
11
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de Derecho, Vol. XXIII, nº 1, Chile, Julio 2010. p. 83/84.
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Prossegue Lizana12 aduzindo que o termo neoconstitucionalismo pode ser
aplicado, ainda, a um novo modelo, paradigma ou teoria do direito, por meio do
princípio da justiça material, que se encontra nas Constituições, com o consequente
rechaço ao positivismo jurídico como inadequado para dar conta a esta
reincorporação (marco filosófico).
Ou ainda, pode ser compreendido, de acordo com Ávila 13, pelas suas
alterações

paradigmáticas,

tendo

por

base

novos

fundamentos

como:

―o normativo (“da regra ao princípio”); o metodológico (“da subsunção à
ponderação”); o axiológico (“da justiça geral à justiça particular”) e o organizacional
(“do Poder Legislativo ao Poder Judiciário”)”, todos passiveis de enquadramento no
marco filosófico.
E, como salienta Streck14, a promulgação de uma nova Constituição
―exige novos modos de análise: no mínimo, uma nova teoria das fontes, uma nova
teoria da norma, uma nova teoria interpretativa e, fundamentalmente, uma teoria da
decisão (teoria da validade)‖, hipótese prevista no marco teórico.
De qualquer forma, o neoconstitucionalismo não é a panacéia para a
solução da crise do direito, todavia, suas formulações teóricas têm por escopo, no
entendimento de Cambi15, ―sistematizar o conhecimento crítico produzido, nas
últimas décadas, entorno da construção de um método mais atual e eficiente de
interpretação e aplicação do direito‖.
E esse novo conhecimento científico, que reitera-se ainda está em
desenvolvimento, afeta todo o direito, precipuamente o direito constitucional, que é
irradiado para todo o ordenamento jurídico e, em específico, acarreta uma mudança
na feição do direito processual civil.
12
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O primeiro passo para entender o novo constitucionalismo, dentro da
perspectiva adotada no presente trabalho, de acordo com a divisão proposta por
Barroso, é saber qual o seu marco histórico do fenômeno.

1.2 MARCO HISTÓRICO

1.2.1 As transformações no cenário europeu do pós-guerra.

Nessa parte histórica não se pretende fazer uma digressão profunda da
história do direito, de seus primórdios até o presente momento, por se entender ser
absolutamente desnecessário, por isso, opta-se por apenas voltar a fase anterior ao
neoconstitucionalismo para se explicar alguns fenômenos dela oriundos.
Se a conceituação de neoconstitucionalismo, como apontado alhures, é
tortuosa ao intérprete, ao menos há um com certo grau de certeza sobre o seu
marco histórico, boa parte da doutrina afirma que as alterações paradigmáticas
iniciaram-se, na Europa, após o final da 2ª Grande Guerra, precisamente na
segunda metade do século XX, com a derrocada dos regimes autoritários
nazifascista.
Com o posterior surgimento do Estado Democrático de Direito, além de
sua feição de ordenador e promovedor, agrega-se um plus normativo, pois o direito
passa a ser transformador16, uma vez que os textos constitucionais em razão de sua
força normativa possibilitam a busca das ―promessas‖ realizadas em seu bojo pelo
meio jurídico. Nesse ponto, segundo Streck17, houve uma Revolução Copernicana
no Direito Público, in verbis:

16

STRECK, Lenio Luiz. A Incompatibilidade Paradigmática entre Positivismo e
Neoconstitucionalismo. QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula; OLIVEIRA, Farlei
Martins de (Coord.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 333.
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Constitucionalismo Brasileiro pós-1988. CALLEGARI, André Luís; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA,
Leonel Severo (Org.). Constituição. Sistemas Sociais e Hermenêutica. Anuário do Programa de Pósgraduação em Direito da Unisinos – Mestrado e Doutorado – n° 8. Livraria do Advogado: Porto
Alegre. 2011. p. 154.
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O novo papel do direito está bem representado naquilo que Jorge
Miranda chamou de ―Revolução Copernicana do Direito Público‖, ou
seja, o novo lugar ocupado pelas Constituições do segundo pósguerra e o igualmente novo papel exercido pelos Tribunais
Constitucionais, mormente no campo da Europa Continental.

Por isso, Lizana18 chega a afirmar que frente ao fracasso do direito em
conter

as

atrocidades

do

poder

político,

no

período

nazifacista,

o

neoconstitucionalismo surgiu como esperança de que o direito pudesse conter a
política, por meio dos órgãos jurisdicionais, reaparecendo os valores no discurso
jurídico, principalmente com a promulgação de novas Constituições pela Europa,
notadamente na Itália e na Alemanha.
A Constituição Italiana de 1947 e a Constituição Alemã de 1949 foram as
referências para o desenvolvimento de um novo modelo constitucional, sobretudo,
pela criação da Corte Constitucional e do Tribunal Constitucional Federal,
respectivamente, nesse ponto, comporta esclarecer que a ideia desses tribunais
constitucionais é iniciada no positivismo, notadamente de Kelsen, para depois ser
utilizada pelo novo constitucionalismo.
Desde então, com a incorporação pelo neoconstitucionalismo iniciou-se a
produção teórica e jurisprudencial que fez ascender, cientificamente, o direito
constitucional, nos países de tradição romano-germânica19, por conseqüência,
houve a redefinição da posição da Constituição que ganhou força normativa e
expandiu-se.
Ao mesmo tempo, com a aproximação das ideias constitucionais e
democráticas, haja vista a queda dos regimes autoritários, possibilitou-se a
influência do direito constitucional sobre as instituições, principalmente os tribunais

18
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constitucionais, fundando-se o Estado Democrático de Direito (Constitucional),
alterando a forma de organização política20.
Sob essa forma estatal, que tinha por característica a subordinação do
sistema jurídico à Constituição rígida, o neoconstitucionalismo se desenvolveu 21, em
outras palavras, nesse período histórico, os tribunais constitucionais passaram a
conformar suas decisões de acordo com as suas respectivas Constituições, não tão
somente com base na lei infraconstitucional, o que mudou a feição do processo
judicial.
Esse é um delineamento geral do neoconstitucionalismo pelo mundo,
sempre tendo em vista a Europa continental, excluindo-se, por óbvio, a Inglaterra,
porém, como dito alhures, o fenômeno também ocorreu na América Latina com suas
especificidades.

1.2.2 As transformações no cenário brasileiro decorrentes da promulgação da
Constituição de 1988.

Se, por um lado, o marco histórico deu-se com o pós-guerra na Europa,
no Brasil, quase quarenta anos depois, o fenômeno ―neo‖ veio a se estabelecer com
a promulgação da Constituição de 1988. Embora possa haver muita discussão a
respeito de quais foram as teorias, métodos, ideologias ou movimentos jurídicos
mais marcantes a partir da promulgação da Constituição, não se pode olvidar
―que o fortalecimento do que se convencionou chamar de “neoconstitucionalimo” foi
um dos fenômenos mais visíveis da teorização e aplicação do Direito Constitucional
nos últimos 20 anos no Brasil‖22.

20

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalzação do Direito (O triunfo tardio
do direito constitucional no Brasil. THEMIS: Revista da ESMEC / Escola Superior da Magistratura do
Estado do Ceará. Fortaleza, v. 4, n. 2, jul/dez. 2006. p. 17.
21
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª Ed., Saraiva: São Paulo. 2010. p.244.
22
ÁVILA, Humberto. ―Neoconstitucionalismo”: Entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência‖.
Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº.
17, janeiro/fevereiro/março, 2009. Disponível na Internet:
<http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. Acesso em: 28 de abril de 2013. p 1.

24

Isto porque a mudança, formal, no país foi sentida de maneira brusca,
haja vista que o Estado brasileiro saiu de um regime autoritário para se transmudar
em um Estado Democrático de Direito (Constitucional), imbuído do espírito do
neoconstitucionalismo.
Portanto, a mudança constitucional pela qual passou o Brasil foi resultado
de uma evolução de fatos políticos, históricos e sociais, no concernente a superar o
autoritarismo e arbítrio do período militar rumo à democratização e ao pleno Estado
de Direito.
Por consequência, a Constituição passou de instrumento desimportante
para o seu apogeu, simbolizando conquistas e possibilitando novos avanços23,
ganhando notoriedade a atuação do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de
guardião da Constituição, com a expansão da jurisdição constitucional, em
detrimento ao modelo de supremacia do Poder Legislativo outrora vigente.
Por outro lado, a democracia tornou-se estável, ainda que o país passe
eventual por crise política. Deste modo, todo esse contexto histórico, pautado em
modificações sociais, aliado a redemocratização brasileira e de derrocada do
nazifacismo europeu, foi ocasionado (e ocasionou) a alteração do marco filosófico
do direito.

1.3. MARCO FILOSÓFICO.

1.3.1 O positivismo jurídico sua importância e suas consequências para o
direito.

Ao lado das transformações históricas e sociais, o pensamento jurídicofilosófico foi modificado, pois, os Estados, antes aparelhados pelos governos
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autoritários, segundo Barroso24, precisavam dar uma resposta à passividade do
positivismo jurídico que foi contemporâneo à ascensão dos regimes, nazista e
fascista, vislumbrando o genocídio, sob a proteção de uma aparente legalidade.
Nesse passo, conforme afirma Moreira25, o positivismo cometeu o grave
erro de reconhecer que juridicamente pouco poderia fazer contra o nazismo, dentro
do sistema de autoridade competente e direito normatizado.
De

qualquer

forma,

assim

como

há

várias

concepções

de

neoconstitucionalismo, também há de positivismo, contudo, seguindo a linha de
apenas trazer o momento anterior as reformas neoconstitucionais, ou melhor, trazer
o que originou a resposta do novo constitucionalismo, o positivismo que será objeto
de análise, apenas para se delimitar o tema, será o positivismo de Kelsen.
Sob esse foco, Barroso26 entende que o positivismo, grosso modo,
almejava tornar o Direito uma ciência autônoma, aliás, logrou êxito nesse aspecto,
entrementes, em busca da objetividade científica, equiparou o Direito à lei, como ato
emanado do Estado com caráter imperativo e força coativa, o afastando da filosofia,
da sociologia, da ética e do debate sobre sua legitimidade e justiça.
Para o positivismo a legitimidade e a justiça não deveriam ser discutidas
no âmbito do Direito27, eram assuntos meta-jurídicos. Conforme, Moreira28, o
observador era neutro em relação ao Direito e a validade da norma dependia, tão
somente, de sua elaboração pela autoridade competente. Em nome dessa
objetividade e segurança jurídica que o positivismo optou por esvaziar o direito de
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seu conteúdo de justiça, alegando ser esse um conceito subjetivo, incapaz de ser
apreendido pela ciência29.
Nesse diapasão, Faria e Lopes30 afirmam que a cultura jurídica positivista
fundia legitimidade com legalidade, substituindo a questão da justiça pela da
validade formal das leis e concebia o jurista, especialmente o juiz, como guardião de
um sistema jurídico completo e sem contradições. Por isso, Ribeiro31 afirma, ao
interpretar Bobbio, que o positivismo transforma-se num processo de remontar signo
(a lei) à coisa significante (a vontade do legislador), o juiz teria apenas um papel
declaratório.
Contudo, no dizer de Streck32, o positivismo foi sustentado por regras
formais, deixando pela ausência de uma materialidade principiológica ao livre arbítrio
do legislador a produção infraconstitucional, de forma que, assim, reduziu as
possibilidades de controle de constitucionalidade.
Nesse sentido, segundo Moreira33, o juiz, no positivismo, tinha ampla
discricionariedade para resolver os casos (hard cases) não previstos em lei, pelo
legislador infraconstitucional, ao passo que para os demais casos (easy cases)
deveria valer-se da subsunção.
De maneira que o conjunto de regras era trazido nas codificações, por
isso os códigos deveriam ser os mais completos possíveis, restringindo ao máximo o
espaço para interpretação do jurista, ou seja, de acordo com Cambi 34, pretendia-se
―elaborar um direito que fosse à prova de juízes”. Nesse período, as regras
processuais eram inflexíveis, competia ao julgador aplicá-las independentemente do
resultado e fim a serem alcançados.
29
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Porém, conforme Ribeiro35, o que o positivismo esqueceu é que entre a lei
e sua aplicação há um hiato, ou seja, inexoravelmente, deverá existir um jurista para
interpretá-la, todavia, para o positivismo esse hiato não existe, ou melhor, existe,
contudo deve ser desconsiderado pela ciência jurídica.
Sob essa ótica, Mitidiero36 aduz que o Direito era compreendido apenas
como um conjunto de normas formais e abstratas, deduzidas de maneira conceitual,
o que por consequência, excluía o âmbito ético, deixando o fenômeno jurídico
estagnado no tempo e desconectado da realidade social.
Diante desse modo de pensar, no entender de Faria37, percebe-se a
discrepância entre o perfil do positivismo e a crescente complexidade do mundo
contemporâneo, em que as regras padronizadas, com sequências lógicas e binária
(legal e ilegal), editadas com base na impessoalidade, generalidade, abstração e
rigor semântico, sob uma forma de sistema fechado (sem contato com os demais),
coerente e isento de lacunas e antinomias, mostrou-se singelo demais para resolver
as questões complexas sociais, políticas e econômicas da atualidade.
Nessa mesma intelecção, Ribeiro38 afirma que o positivismo encontra
uma crescente dificuldade em manter seu distanciamento em face da crescente
complexidade e conflituosidade social, que seria responsável pelo desvendamento
da natureza ideológica do saber jurídico produzidos nas academias, bem como a
impossibilidade de negar o caráter constitutivo deste saber em relação ao sistema
legal. Ou seja, em contraposição ao positivismo, a academia também é parte do
sistema legal.
Entretanto, o positivismo não é de todo mal para a ciência do Direito,
como pressupõe a maior parte do pensamento neoconstitucionalista, pois conseguiu
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de maneira eficaz estabelecer a autonomia do Direito, descrever sua especificidade,
qual seja, normatizar.
Ainda, não se pode esquecer que o positivismo jurídico, ao final do século
XIX, teve a importante função de superar as incertezas causadas pela aplicação da
teoria do direito jusnaturalista, trazendo uma maior coerência ao direito. Outrossim, o
modelo piramidal atrelado ao positivismo jurídico e a norma hipotética fundamental
tiveram o condão de permitir, posteriormente, com sua reinterpretação e
remodelação, o sucesso do constitucionalismo em geral e em específico o triunfo
dos tribunais constitucionais39.
Acresce-se que o controle de constitucionalidade concentrado remonta ao
modelo positivista, ou seja, o positivismo permitiu a primeira regulação do caso
(abstrato) à Constituição, o que, posteriormente, permitiu o controle do caso
concreto, na situação especifica do Brasil de sistema misto.
A questão que se põem é se o neoconstitucionalismo é compatível com o
positivismo, no dizer de Streck40 é cedo, para dar por encerrada a discussão sobre o
declínio do positivismo e do primado do novo constitucionalismo, isto porque, podese verificar posturas positivistas dentro do novo constitucionalismo, porque detrás da
norma sempre há uma vontade, o que revela a relação do direito com o poder
(capítulo 3.3).
Contudo, o que se pode afirmar é que o neoconstitucionalismo,
historicamente, nasceu para se contrapor ao positivismo, tentando ser seu oposto,
porém como ainda não é uma corrente coesa não se sabe ao certo se conseguirá tal
empreitada, nos marcos filosófico e teórico, ou se tornar-se-á um positivismo ainda
mais forte calcado na Constituição, com um imobilismo contido nas cláusulas
pétreas.
1.3.2 O pós-positivismo como uma tentativa de resposta ao positivismo.
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Destarte, de acordo com Barroso41, em resposta ao positivismo uniram-se
uma série de juristas que têm em comum a negação ao referido pensamento
jurisfilosófico, por isso, que o pós-positivismo é uma designação provisória e
genérica de um ideário difuso, da qual fazem parte os valores, princípios e regras,
aspectos do neoconstitucionalismo, edificado sobre o fundamento da dignidade
humana.
Por outro lado, Moreira42 entende que o pós-positivismo foi a primeira
nomenclatura adotada, apenas como forma de transição, porém, não previa todos os
avanços que foram sendo elaborados a despeito de uma nova teoria do direito,
então ―a partir do início do século XXI, com uma proposta de teoria de direito, o
neoconstitucionalismo teórico ou normativo passou a ser um dos sentidos para o
neoconstitucionalismo‖.
Nesse ponto, Barroso parece ter razão, aparentemente há uma distinção
entre os termos, sendo que o neoconstitucionalismo está afetado à trajetória
percorrida pelo direito constitucional e pós-positivismo está atrelado a questões
filosóficas do direito, ou seja, o primeiro é mais amplo e tem como um de seus
marcos filosóficos as conseqüências do segundo.
Com efeito, de acordo com o entendimento de Barroso43, o póspositivismo não surgiu com ímpeto de desconstrução do positivismo, mas apenas
uma superação de seu conhecimento convencional, guardando deferência ao
ordenamento positivado, contudo, nele reintroduzindo a ideia de justiça e
legitimidade, in verbis:

Como consequência, a partir da segunda metade do século XX, o
Direito deixou de caber integralmente no positivismo jurídico. A
Aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida
separação da ética não correspondiam ao estágio do processo
civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da
humanidade. Por outro lado, o discurso científico impregnara o
Direito. Seus operadores não desejavam o retorno puro e simples ao
41
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jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de
uma razão subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge
como ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do
conhecimento convencional. Ele inicia sua trajetória guardando
deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo
as idéias de justiça e de legitimidade.

Em outras palavras, o pós-positivismo buscou algo a mais que apenas a
legalidade estrita, todavia, por óbvio, sem despreza ao direito posto, tencionando-se
empreender uma releitura moral do Direito, sem se recorrer às categorias
metafísicas do jusnaturalismo44, que descrevia a existência de um estado de
natureza, no qual não havia um poder organizado (Estado), contudo, já se admitia a
existência de um direito natural, que independia de sua positivação.
De seu turno, Streck45 entende que o que deve ser considerado como
superado no positivismo ―é a análise que deve ser feita não apenas sobre a vigência
da lei, mas sobre a sua validade substancial‖. A diferença está entre o texto e a
norma (ou entre o texto jurídico e o sentido do texto) e entre vigência e validade,
superando-se assim a lei plenipotenciária, blindada pelas posturas positivistas contra
a força normativa dos princípios constitucionais.
Ou seja, não significa dizer que o pós-positivismo trata como
desimportantes as demandas internas do Direito, por clareza, certeza e objetividade,
contudo, agrega a essas questões uma visão moral e política. Destarte, abriu-se o
caminho para um conjunto amplo de reflexões a despeito do Direito, sobre sua
função social e sua interpretação46 (capítulo 4.3).
Por outro lado, Ribeiro47 alerta para o fato de que, assim como no
positivismo segundo Streck o juiz tinha uma atuação discricionária, no pós-
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positivismo a discricionariedade do magistrado teria aumentado em razão do
processo de interpretação aberta, pela crescente importância dos princípios
constitucionais e desneutralização do julgador (capítulo 3.2.1.1), ainda:

Esse processo foi determinado ainda por dois importantes fatores: o
surgimento do Estado intervencionista e a crise da ciência jurídica. A
passagem do Estado Liberal ao Estado social determinou o
surgimento de um direito em alguma medida voltado para a
diminuição das desigualdades sociais e sua compatibilização com a
acumulação privada no âmbito da economia capitalista. Favoreceu
igualmente a emergência de direitos de natureza coletiva e a
institucionalização dos conflitos de classes.

De qualquer forma, pode se contestar a cisão feita pelo positivismo entre
moral e direito, sem negar a especificidade de cada uma dessas ciências, porém,
concebendo a impossibilidade de tratá-las como espaços totalmente segmentados,
que não se influenciam.
Portanto, o pós-positivismo mitigou a distinção entre direito e moral, em
decorrência dos fatos históricos e sociais que acarretaram a Segunda Grande
Guerra, por isso, Sanchís48 aduz que ―chega-se a uma conclusão que poucos
poderão negar: é que um dos critérios clássicos de distinção entre direito e moral
desaparece‖.
Entretanto, a referida visão deve ser entendida com certa parcimônia, pois
o direito diferencia-se da moral, em razão de sua especificidade normativa, contudo,
embora distintos, ambos se permeiam. Portanto, o que ocorreu foi uma mitigação da
separação entre o direito e a moral, o que, conforme alerta Leite49, inexoravelmente,
acarretou a remoralização do fenômeno jurídico, pois, por ser o direito adstrito ao
fato social não pode ser interpretado de forma neutra e isolada, há a necessidade de
se levar em conta os valores que o permeiam.
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Nesse sentido, o ordenamento jurídico angariou maior legitimidade, haja
vista que os preceitos morais fazem com ele opere com certos parâmetros de
justiça, o que confere maior justificação aos seus postulados50. Os padrões éticos e
de justiça são encontrados dentro dos princípios jurídicos, que, por sua vez,
ganharam força normativa e se distinguiram das regras.

1.2.1 Atribuição de força normativa ao Princípio e sua diferenciação da Regra.

Desse modo, o pós-positivismo é marcado além da mitigação da
separação de direito e moral, pelo fato de que o princípio jurídico, de acordo com
Barroso51, conquistou um status de norma jurídica, com a superação da visão de
que seria apenas uma dimensão puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica
ou aplicabilidade, diferenciando-se da regra.
Com efeito, sobre o tema, Alexy52 estabelece que o princípio,
conjuntamente com a regra, seriam espécies do qual a norma é gênero, isto porque,
tanto regra quantos os princípios, de maneira deontológica, descrevem o dever ser,
por isso, conclui que: ―a distinção entre regra e princípio é uma distinção qualitativa,
e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio”.
Ou seja, a distinção não está somente na diferença de grau, maior ou
menor nível de generalidade da norma principiológica, mas, sobretudo na qualidade,
pois, segundo Alexy53, os princípios são mandamentos de otimização, isto é, se
caracterizam pela sua satisfação em graus variados, dependendo de possibilidades
fáticas e jurídicas. Já as regras, por sua vez, são normas que sempre são satisfeitas
ou não satisfeitas, ou seja, se uma regra é válida deve se agir de acordo com aquilo
que ela determina, logo, regra tem determinação da possibilidade fática e jurídica.
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Ademais, em sentido semelhante, Dworkin54 acredita que as normas
oferecem natureza de orientação diversas, as regras são aplicáveis de maneira ou
tudo ou nada, ou seja, ou a regra é válida ou não, o que não ocorre com o princípio,
in verbis:

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões
particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias
específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que
oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada.
Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e
neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão

Em outras palavras, de acordo com Dworkin 55, os princípios são dotados
de uma dimensão que as regras não possuem, ou seja, a dimensão do peso ou
importância, portanto deve ser levando em conta no momento da decisão, quando
os princípios se entrecruzarem, a força relativa de cada um. Por outro lado, as
regras não têm dimensão, ou são importantes ou desimportantes, isto é, quando
duas regras estão em conflito uma suplanta a outra, em razão de sua importância
maior.
Ainda, o critério mais utilizado para diferenciar regra de princípio é a
generalidade, uma vez que o princípio tem um alto grau de generalidade, enquanto a
regra tem um baixo grau56. Destarte, o princípio é abstrato, incide sobre uma gama
maior de situações, possui flexibilidade, dando azo à realização da justiça do caso
concreto57.
Em síntese, o princípio quanto ao seu conteúdo são normas que
identificam valores ou fins a serem alcançados; quanto a sua estrutura necessitam
de uma racionalização complexa para justificá-los; por fim, quanto a sua aplicação é
feita pela ponderação, isto é, na incidência de vários princípios ensejando sobre um
54
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determinado caso concreto, deve prevalecer, sem a revogação ou declaração de
inconstitucionalidade dos demais, aquele que for mais razoável ao caso concreto.
Por sua vez, de acordo com Barroso58, as regras normalmente contêm um
relato mais objetivo, com incidência sobre situações especificas às quais são
dirigidas, desempenhando papel referente à segurança jurídica, visto que tenta
assegurar a previsibilidade e objetividade das condutas. Portanto, princípios não são
como as regras, isto é, comandos descritivos de condutas específicas, mas sim,
sobretudo, são normas que consagram valores, ou ainda, indicam fins públicos a
serem realizados por diferentes meios.
E ainda, complementa Alexy59, os princípios representam razões, que em
virtude de outra razão antagônica, pode ser afastado, nessa intelecção, o princípio
representa uma razão prima facie, já a regra, em não havendo uma exceção,
representa uma razão definitiva, deste modo, no conflito entre regras deverá apenas
uma delas ser declarada válida, o critério utilizado para tanto é o da posterioridade
da regra ou de sua especialidade.
Em síntese, pode-se extrair do pensamento de Alexy que quando uma
norma colide com outra, se uma delas sempre tiver que ceder - estar-se-á diante de
uma regra, por outro lado, se em alguns caso prevalecer uma norma, mas em outros
prevalecer outra norma - estar-se-á diante de um princípio.
Deste modo, em havendo conflito entre normas do tipo regra a
interpretação jurídica será feita pelo método da subsunção, ou seja, diante do caso
concreto escolhe-se a regra mais específica, especial, posterior, sem necessidade
de maiores justificativas, já em havendo conflito de normas do tipo princípio o
método utilizado deverá ser outro, pela insuficiência da subsunção.
Com efeito, o ganho de força normativa do princípio, vale dizer, a sua
normatização, ou seja, a transformação do princípio em tema jurídico fez com que
houvesse a necessidade de um novo método para a sua aplicação, quando
houvesse a colisão de normas dessa estirpe, em razão de uma não derrogar a outra.
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1.3.2.1.1 A insuficiência da subsunção, com o destaque à ponderação como método
interpretativo.

Nesse aspecto, por muito tempo o único método utilizado para a
interpretação das normas foi a subsunção, isto é, premissa maior, a norma, oriunda
de uma lei, incide sobre a premissa menor, os fatos, produzindo a aplicação da
norma (do tipo regra) sobre o caso concreto60.
Ocorre que, segundo Barroso61, esse método mostrou-se insuficiente para
algumas situações específicas atinentes aos conflitos de direitos fundamentais, nos
casos difíceis em que há confronto de princípios, notadamente em razão da força
normativa dos princípios.
Acrescentam, Faria e Lopes62, que os juristas ao enfatizarem a
subsunção dos fatos à prescrição legal valorizando somente problemas como os da
eliminação das antinomias e integração das lacunas, assumem um caráter idealistapositivista, isto é, reduzem o direito a um simples conjunto de leis, o qual se limitam
a dar sentido jurídico aos fatos sociais mediante o estabelecimento de uma relação
de imputação entre os atos ilícitos e as sanções.
Com efeito, Sanchís63 afirma que o Estado Constitucional é normativo, daí
surgem antinomias, a criação de normas que violam ou contradizem a Constituição,
e lacunas, a ausência de criação de normas que dariam efetivação aos preceitos
constitucionais, por isso, em razão dessas patologias, que se atribuiu ao juiz o papel
crítico de interpretação, como forma de controlar a legitimidade constitucional.
Evidente que a aplicação de um princípio envolve um esforço muito maior
do que a aplicação de uma regra, pois uma vez verificada a identidade do fato
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ocorrido com o comando descritivo da regra, de antemão já se saberá qual o
tratamento jurídico dispensado, contudo, o princípio necessita de um procedimento
para ser aplicado, uma vez que a discussão gira em torno muito mais dos valores do
que de fatos, o que requer um cuidado maior para se chegar a uma decisão
fundamentada objetivamente.
Nesse contexto, na medida em que se aumente a frequência com que os
princípios serão utilizados, cresce a importância do ramo do direito que se ocupa em
disciplinar o procedimento, qual seja, o direito processual, sem o qual não se chega
a um resultado aceitável, ao se utilizar um meio vago de ordenação da conduta
como os princípios.
Deste modo, quando princípios de mesma hierarquia incidem sobre um
determinado caso concreto aplica-se o método da ponderação, que consiste em
uma ―técnica jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção
se mostra insuficiente, especialmente quanto uma situação concreta dá ensejo à
aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas”64.
Em suma, as normas principiológicas têm a mesma hierarquia, porém
estão em constante rota de colisão, ocorre que não podem ser aplicadas na
modalidade tudo ou nada, mas sim de acordo com a dimensão de seu peso ante o
caso concreto.
Nessa senda, Barroso65 distingue o método da ponderação em três
etapas, na primeira etapa, o intérprete em busca da solução para o caso concreto irá
vislumbrar as normas66 no sistema jurídico que possam solucionar o caso e ao
encontrá-las identificará um possível conflito entre elas. Desta forma, nessa primeira
etapa haverá o agrupamento das respostas dadas pelo sistema para a solução do
caso concreto.
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Posteriormente, na segunda etapa, há a compreensão dos fatos
relevantes em sua interação com os elementos normativos, assim, os enunciados
normativos abstratos ao contatarem a situação concreta preencherão o seu real
sentido67.
Por fim, a terceira etapa, essa sim inovadora, realiza o exame em
conjunto dos diferentes grupos de normas e a repercussão dos fatos. De modo a
atribuir o peso que deve ser dado aos elementos em conflito. Outrossim, nesse
momento de decisão escolhe-se qual a intensidade do grupo de norma e, por
conseqüência, a solução por ele indicada que prevalecerá sobre os demais, isto tudo
sobre o fio condutor do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade68.
Sob esse mesmo prisma, tendo em vista essa terceira fase, em razão do
princípio da proporcionalidade, Sarlet69 afirma que os critérios para a efetivação dos
direitos fundamentais, quando houver conflito de princípios, são: i) adequação, ou
seja, a aptidão do meio para a consecução da finalidade; ii) necessidade, isto é, o
menor sacrifício do direito restringido; iii) proporcionalidade em sentido estrito, se
haverá um justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.
Em resposta a esse método, como visto acima (capítulo 3.2), parte da
doutrina diz haver discricionariedade na subsunção, o que leva Barroso70 a afirmar
que a ―existência da ponderação não é um convite para o exercício indiscriminado
de ativismo‖. Isso porque, a discricionariedade judicial deverá ser limitada tão
somente às hipóteses em que o sistema jurídico não seja capaz de oferecer a
solução em tese, com a necessária eleição de um valor ou interesse em que deva
prevalecer.
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Nesse sentido, de acordo com Streck71, não há discricionariedade, pois a
presença de princípios na resolução dos casos difíceis tem o condão de evitar a
discricionariedade judicial, haja vista que pelo princípio pode-se afirmar haver uma
resposta correta ou que seja mais adequada que as outras. Sobre o tema, Medina72,
à luz do Novo Código de Processo Civil, o defendem e simultaneamente saem em
ataque aos que aduzem que o código criou super juízes com poderes
discricionários, in verbis:

Creio que esse é o momento em que vivemos. As críticas ao projeto
do novo CPC decorrem, em boa medida, de não reconhecermos ou
não querermos reconhecer as mazelas do processo civil atual.
Assim, afirmar que o projeto de novo CPC cria ―superjuízes‖ é como
que uma fuga para não reconhecer os problemas de arbitrariedades
e subjetivismos que temos hoje. Mais que tudo, é uma recusa ao
reconhecimento de nossos problemas e à tentativa de melhorar o
que temos. É, talvez, uma tentativa de manter o status quo.

Ademais, como lembra Bedaque73, o papel do juiz na identificação do
significado da norma de cunho material, não implica o abandono do princípio da
segurança jurídica, pois a técnica processual tem como característica fundamental a
garantia de participação dos jurisdicionados no julgamento, com o fito de que
possam influenciar nas decisões do julgador, o contraditório constitui elemento
essencial ao processo, haja vista que é um fator legitimador do resultado.
Portanto, o método da ponderação ainda sofre controle pelas partes, na
medida em que as mesmas têm o direito constitucional de se insurgirem contra as
decisões prolatadas nos processos, por isso que o juiz deve argumentar com as
partes, ou seja, deverá fundamentar sua decisão, para que os litigantes possam
fazer o controle da ponderação.
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1.3.2.1.2 A argumentação como forma de controle da ponderação.

Deste modo, o controle da ponderação é feito por meio da argumentação,
que fundamenta a legitimidade da decisão judicial.

No mundo jurídico não é

novidade que em situações fáticas idênticas ou similares haja julgamentos distintos,
por isso, há a uniformização da jurisprudência. Nesta senda, Alexy74 pauta sua
concepção do direito, sob o prisma procedimental, buscando descrever formas de
chegar a decisão racional prática, in verbis:

―(...) embora não sejam possíveis teorias morais substanciais que
forneça, a cada questão moral uma única resposta com certeza
intersubjetivas
conclusiva,
são
possíveis
teorias
morais
procedimentais, que elaborem as regras e condições da
argumentação e da decisão racional prática.‖

Por consequência, o que se deve fazer então é estabelecer um
procedimento, dotado de determinadas características, para cumprir a função sóciopolítica assumida, para se chegar a uma solução. A adoção de um procedimento
para a tomada de decisão favorece ao acatamento e aceitação do decidido,
atribuindo legitimidade pelo procedimento.
Nesse diapasão, Bertolino75 afirma que como as decisões judiciais são
parte do sistema de direito, por consequência não podem ser separadas da
exigência de racionalidade, deste modo a questão da justificação da decisão está
intimamente ligada com a da racionalidade do processo, que deve preparar a
decisão final, in verbis:

Poiché le decisioni giudiziarie, come parte del sistema del diritto, non
possono prescindere dal requisito della razionalità, ne deriva che la
questione della giustificazione della decisione è strettamente
collegata con quella della razionalità del processo, che deve
preparare la decisione finale.
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Ademais, Dantas76 alerta que um modelo constituído exclusivamente por
regras, em que pese inegável contribuição à segurança jurídica, limitaria a
racionalidade prática, exigindo exaustiva previsão legal, por outro lado, o sistema
puro dos princípios resolveria o problema da rigidez e incompletude da norma,
porém, geraria o inconveniente da indeterminação, ocasionando insegurança
jurídica.
Portanto, o sistema misto, entre regras e princípios, segundo Alexy 77,
eliminaria o déficit de racionalidade, desde que seja articulado por um processo ou
procedimento, que trará racionalidade prática, por meio da argumentação jurídica.
Pois bem, existem três parâmetros para controlar a argumentação válida.
Nessa esteira, de acordo com Barroso78, o primeiro parâmetro é que a
argumentação apresente fundamentos normativos, não podendo ser puramente
lógica ou moral, mas sim, sobretudo, jurídica, apresentando elementos da ordem
jurídica, por conseguinte, a argumentação deve ser explicitamente apresentada.
Dito de outra maneira, a justificação, quando da aplicação da norma,
deverá ser externa, isto é, formatada nos moldes do direito e não interno, ou seja,
concernente a posição psicológica do magistrado, por isso, nos termos esposados
por Grinover79, o juiz deve apresentar claramente o argumento que entender
vitorioso, de forma a permitir o controle de sua atuação.
Pois bem, o segundo parâmetro é a possibilidade de universalização dos
critérios adotados pela decisão, ou seja, os critérios desenvolvidos na decisão
devem ser passíveis de aplicação, como regra geral, para as situações
semelhantes80, logo, não podem ser casuísticos.
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Por fim, o último parâmetro é formado por dois conjuntos de princípios, o
primeiro formado por princípios instrumentais de interpretação constitucionais que
―constituem premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas que devem
anteceder, no processo intelectual do intérprete, a solução concreta da questão
posta”81, o segundo princípios materiais que possuem carga axiológica, ideológica e
finalística da ordem constitucional. Deste modo, o julgado diante de vários caminhos
a percorrer se valerá daquele nos conformes dos princípios instrumentais, com o fito
de realizar o estado ideal almejado pelos princípios materiais assegurando direitos
fundamentais.
Por isso que Sousa Santos82 chama a atenção para o sistema de
formação e recrutamento dos magistrados e a necessidade de os dotarem de
conhecimento culturais, sociológicos e econômicos que os esclareçam sobre as
suas próprias opções pessoais e sobre o significado político do corpo de
profissionais a que fazem parte, com o escopo de que possam conseguir certo
distanciamento crítico e uma atitude de vigilância pessoal no exercício da jurisdição.
Com efeito, nesses termos, Cambi83 aduz que a decisão judicial será
justa, se houver a escolha correta e interpretação da norma jurídica aplicável ao
caso concreto, assim como a reconstrução fiel dos fatos relevantes do caso
concreto, bem como, por fim, a utilização de um procedimento válido e justo para
chegar à decisão.
Ainda, Ribeiro84 alerta que a magistratura deverá fazer uma escolha entre
―acomodar-se aos imperativos do projeto de reforma do Estado brasileiro em curso
ganhando em troca a preservação de sua autonomia mais alguns privilégios‖, ou,
por outro lado ―assumir sua função de guardião dos direitos consagrados na
Constituição, submetendo-se à crítica e à discussão pública e fundamentada sua
decisão contribuindo assim para o aperfeiçoamento democrático‖.
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Concluindo, Ribeiro85, que a segunda opção, a de assumir a função de
guardião da Constituição, é a mais arriscada politicamente, pois significaria o
enfrentamento de resistências poderosas, todavia, seria a que mais aproximaria a
magistratura da cidadania e de sua função de realizar a justiça.
Por fim, em específico sobre o Novo Código de Processo Civil, Medina 86,
um dos membros da comissão criadora do anteprojeto, afirma que o projeto se
propõe a lutar justamente contra o arbítrio e o subjetivismo na construção das
decisões judiciais, isto porque, daria ao dever de fundamentação das decisões
judiciais. ―Há, por exemplo, exigência de minuciosa fundamentação quando a
decisão é fundada em princípios jurídicos‖, bem como, o art. 882, §1º, prevê que em
havendo

mudança

de

entendimento

jurisprudencial,

a

decisão

deve

ser

fundamentada de forma adequada e específica, “considerando o imperativo de
estabilidade das relações jurídicas”.
Em síntese, o pós-positivismo, dentro do referencial filosófico do
neoconstitucionalismo, mitigou a cisão entre o direito e a moral, atribuindo força
normativa ao princípio, que vale-se da ponderação como método de interpretação,
sendo controlada pela argumentação jurídica, diante de conflitos que envolvam
direitos fundamentais.

1.3.2.2 A centralidade do Direito Fundamental.

Se os princípios de maneira instrumental reaproximaram o direito da
moral, de forma axiológica, substancial, os direitos fundamentais também
aproximaram essas duas áreas da ciência, segundo Torres87, os direitos
fundamentais estão intimamente ligados à moral, isto porque os direitos
fundamentais vinculam-se aos princípios morais ou aos direitos morais.
85
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De forma que, no dizer de Marinoni88, as normas que asseguram os
direitos fundamentais estão afirmando valores que, por sua vez, incidem sobre todo
o ordenamento jurídico, servindo como diretriz para os órgãos judiciais, legislativos e
executivos, isto é, as normas de caráter fundamental irradiam-se para todo o
ordenamento jurídico, vinculando os três poderes.
Nesse passo, ao instituir valores a norma de direito fundamental influencia
na vida política e social, regulando as relações entre particulares e o Estado, bem
como entre os próprios sujeitos privados89.
Nesse sentido, Wambier e Medina90 afirmam que “o direito à efetividade
da jurisdição é um direito fundamental instrumental, pois sua inefetividade
compromete a efetividade de todos os outros direitos fundamentais”. Em outras
palavras, o processo passou a ser um valor em si, não no sentido do processo pelo
processo, mas sim como um direito que garantisse os outros direitos, o processo
passa a ter uma feição de instrumento garantidor que busca valores descritos no
bojo constitucional.
Nesse ponto, Sarlet91 lembra que os direitos fundamentais somente
podem ser considerados fundamentais quando e na razão em lhes é reconhecido, e
mais que isso, lhes é assegurado um regime jurídico privilegiado no contexto da
arquitetura constitucional. Aliado a esse fato, Barroso92 afirma que a Constituição é
norma, por óbvio, seu conteúdo não se trata de uma mera recomendação, nesse
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diapasão, sempre que a Constituição definir um direito fundamental ele se torna
exigível, inclusive com a intervenção judicial.
Acresce Bertolino93 que a justiça do processo passa a ser avaliada em
relação à sua capacidade de produzir decisões justas, não deve ser explicada
apenas por um ponto de vista instrumental, sendo, também, possível justificá-la
colocando os direitos individuais94 no centro do discurso:

La su esposta contrapposizione tra la prospettiva individualistica, che
si richiama alla considerazione di valori processuali quali la dignità ed
il rispetto dei diritti individuali da parte dell‘ordinamento, e la
prospettiva strumentale, può, però, essere superata, consentendoci
di affermare che una giustizia del processo valutata in relazione alla
sua capacità di produrre decisioni giuste non deve essere per forza
spiegata solo da un punto di vista strumentale, essendo possibile
giustificarla anche ponendo i diritti individuali al centro del discorso.

Daí se extrai a possibilidade de os juízes concretizarem os direitos
fundamentais, pela via interpretativa, elastecida pela moldura da norma de princípio,
em razão do dever de aplicar os preceitos constitucionais95.
Por outro lado, em decorrência da normatividade dos princípios, com sua
inerente plasticidade, compete aos direitos fundamentais precisar os conteúdos
mínimos do ―direito ao processo‖. Por evidente, que esse direito não diz respeito
apenas ao rompimento da inércia jurisdicional, mas compreende todas as posições
de atividade das partes, ao longo de todo procedimento, até a entrega da tutela
pretendida96.
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Ademais, de acordo com Sanchís97, o Estado Constitucional de Direito
inexoravelmente expressa a fórmula política do garantismo, cujo programa possuiu
um elemento medular calcado em uma concepção instrumental das instituições a
serviços dos direitos, incorporando a estrita legalidade que supõe a submissão do
poder político não apenas aos limites formais, mas também aos limites materiais
impostos pelos direitos fundamentais.
Deste modo, há uma simbiose entre garantismo e constitucionalismo, pois
o primeiro necessita do segundo para tornar real seu programa, por outro lado, o
segundo se alimenta do primeiro para condicionar a legitimidade do poder de
obediência e certas exigências morais encontradas nos direito fundamentais.
Contudo, Sarlet98 alerta para a existência da reserva do possível que
apresenta uma dimensão tríplice: a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a
realização dos direitos fundamentais; a disponibilidade jurídica dos recursos
materiais e humanos; o problema da proporcionalidade da prestação, no tocante a
sua exigibilidade.
Por outro lado, a reserva do possível, também serve de garantidor aos
direitos fundamentais, na medida em que, em hipóteses de conflitos de direitos
dessa espécie quando da indisponibilidade de recurso se salvaguarda o núcleo
essencial de outro direito fundamental99.
De seu turno, Faria afirma que em países periféricos do capitalismo, como
a maioria dos da América Latina e Ásia, a ideia de universalização dos serviços e
benefícios sociais para a população como um todo, teve de ser substituída por
políticas de focalização, pelas quais os gastos sociais são concentrados em
públicos-alvo selecionados em situações limites, para garantir a sobrevivência100.
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Em que pese toda essa centralidade dos direitos fundamentais Faria 101
acredita que em razão do ―enxugamento‖ do Estado-nação e da retração da esfera
pública houve uma redução na cobertura legal e judicial dos direitos humanos e
sociais, o que implica em um rebaixamento qualitativo da própria cidadania.
Em suma, ainda que a intenção neoconstitucionalista, em sua vertente
filosófica pós-positivista tenha a boa intenção de pautar o direito com base na
centralidade dos direitos fundamentais, os querendo promover e efetivá-los, não
escapou as críticas sobre sua falta de segurança jurídica.
1.3.3 Crítica ao pós-positivismo

Com efeito, Calmon de Passos102 entende que ―é puro jogo de linguagem
com propósitos ideológicos chamar de positivismo o dizer do legislador
infraconstitucional e subtrairmos dessa qualificação o legislador constitucional‖. Em
outras palavras, Ribeiro103 afirma que com frequência ―tenta-se substituir um
positivismo da lei pelo positivismo da Constituição‖.
Ainda, Streck104, tendo em vista as alterações do novo Código de
Processo Civil, em especifico sobre o julgamento das demandas repetitivas, afirma
que houve uma revisitação ao positivismo em dois aspectos, pois o texto apostaria
na construção de conceitos com pretensão de ―norma geral‖, bem como no
protagonismo decorrente do livre convencimento:

Apostando na commonlização do Direito, o projeto consegue a
façanha de acumular dois positivismos: o velho exegetismo, porque
aposta em uma espécie de conceptualização (saudades da
Bregriffjurisprudenz?), e no positivismo pós-exegético de perfil
101
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normativista, porque aposta no poder discricionário dos juízes, em
especial, das cúpulas (eis aí o protagonismo judicial). Veja-se: de um
lado, um capítulo sobre Precedentes (artigos 520 e seguintes, com o
já visto), apostando no conceptualismo; de outro, o livre
convencimento na apreciação das provas... Como coadunar isso? Ou
seja, sob o pretexto de se livrarem das velhas posturas positivistas
(clássicas), o projeto reafirma tanto o velho como o ―novo‖ (sic)
positivismo. Isso apenas mostra que parcela da comunidade jurídica
ainda não entendeu o ―que é isto — o positivismo‖.

Por outro lado, não se trata do dizer do legislador constitucional ou
infraconstitucional, o que se é relevante é o conteúdo central, materializado no bojo
da Carta Republicana, ou seja, a inserção dos direitos fundamentais a serem
levados a sério.
Ademais, Calmon de Passos105 prossegue aduzindo que o póspositivismo transfere do ―dizer do legislador para o dizer do julgador o mesmo tipo de
poder e a mesma álea de riscos e encobrimentos, liberando-os, contudo, de
legitimação popular‖.
A legitimação popular referida acima está ligada ao fato de que houve a
jurisdicionalização da política, exatamente em razão da força normativa da
Constituição, ou seja, o Judiciário tornou-se um órgão (além de jurídico, óbvio)
também político, pois passou a decidir sobre questões política, todavia, não teria
legitimidade para tanto, uma vez que os juízes não são eleitos. Por isso,
Campilongo106 chega a afirmar que ao ―juiz não seria lícito estabelecer as
conseqüências de seu julgamento, pois o que dele se espera é a administração da
lei, não a atuação política‖.
Destarte, segundo Barroso107, ao aceitar e apreciar o papel de ser um
poder político, o Judiciário passou a estar sujeito às ―regras do jogo‖, sendo alvo de
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críticas da opinião pública, todavia, embora deva ser transparente e prestar contas à
sociedade o Judiciário não pode ser escravo da opinião pública.
Reforça esse posicionamento o Ministro Celso de Mello que em seu voto
nos Embargos Infringentes da Ação Penal 470108 transcreveu um trecho de
Constitucionalismo Discursivo de Alexy, para reafirmar a legitimidade do Poder
Judiciário, senão veja-se:

A questão da legitimidade do Poder Judiciário surge sempre que se
pergunta sobre o alcance da norma constitucional expressa no
enunciado de que ‗todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de seus representantes eleitos ou diretamente‘ (art. 1º, parágrafo
único). Se o poder judicial não é exercido pelo povo ‗diretamente‘,
nem por meio de ‗representantes eleitos‘, impõe-se investigar o que
torna justificável a aceitação das decisões dos juízes por parte da
cidadania.
A única possibilidade de conciliar a jurisdição com a democracia
consiste em compreendê-la também como representação do povo.
Não se trata, obviamente, de um mandato outorgado por meio do
sufrágio popular, mas de uma representação ideal que se dá no
plano discursivo, é dizer, uma ―representação argumentativa‖. Essa
representação argumentativa é exercida não no capo das escolhas
políticas – cujas deliberações versam (predominantemente) sobre o
que é bom, conveniente ou oportuno, mas no campo da aplicação do
direito, sob as regras do discurso racional por meio do qual se
sustenta e se declara o que é correto, válido ou devido.

Destarte, esse debate, inexoravelmente, suscita à Teoria da Separação
de Poderes de Montesquieu109, que como é sabido divide o poder (entendido
hodiernamente como função) em três partes estanques, Legislativo que teria o papel
de criar as regras, Executivo que teria a função de cumprir as regras, e, Judiciário
que teria a incumbência de julgar casos concretos em face das regras.
Nesta senda, Althusser110, com base em Eisenmann, afirma que não
existe a separação pura das funções expondo uma série de exemplos, desta forma,
nota-se que o Executivo ingere no Legislativo ao exercer o direito de veto; o
Legislativo ingere no Executivo ao fiscalizá-lo, controlando a aplicação da lei votada,
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derrubando o veto, solicitando contas aos ministros; o Legislativo usurpa função do
Judiciário ao julgar o Presidente da República em casos especiais e nas Comissões
Parlamentares de Inquérito.
Nesse ponto, acrescenta Ribeiro111 que a passagem do Estado Liberal
para o Estado Social determinou o surgimento de um direito voltado de algum modo
para a diminuição das desigualdades sociais e sua compatibilidade com o sistema
de acumulação capitalista, o que gerou a institucionalização do conflito, desaguando
no conflito da separação de poderes em razão da ―crescente importância do Poder
Executivo contribuiu para a desvalorização do Legislativo e do Judiciário e
aprofundou a tendência aos conflitos entre os poderes do Estado”.
Portanto, segundo Althusser112 existe na verdade um ―mito da separação‖,
assim como a referida matéria é mais afetada ao campo político, do que ao campo
jurídico, haja vista a ciência jurídica se ocupa da repartição de competências entre
as funções, possibilitando a fiscalização recíproca, uma controlando a outra, em
suas palavras, ―Y que se trata ante de todo de um problema político de relación de
fuerza, em vez de um problema jurídico que concierne a la definición de la
legalidade y sus esferas‖.
Nesse ponto, Sarlet113 afirma que quem ―governa‖, pelo menos em um
Estado Democrático de Direito (Constitucional), é a Constituição, por isso todos os
poderes dela decorrentes deverão a ela ser fiéis, havendo limites a liberdade de
conformação do legislador e da discricionariedade do administrador e órgãos
jurisdicionais.
A esse despeito, Campilongo114, citando Luhmann, aduz que o Judiciário,
como

subsistema

do

sistema

político,

é

simultaneamente

dependente

e

independente deste sistema, pois está sujeito a influências políticas, contudo,
mesmo assim também pode produzir decisões autônomas, isto permite que os
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problemas decisórios sejam taticamente politizados ou despolitizados de acordo com
as necessidades do sistema. ―Desta maneira, para Luhmman, o Judiciário até pode
“compensar parcialmente o mau funcionamento do sistema político‖‖.
Já Grinover e Burgo115 constatam que a participação do Judiciário deixa
de lado as formas tradicionais de representação para agregarem ao conceito
democrático uma nova forma de participação, que presta a resolver conflitos
oriundos de decisões públicas, na forma de uma democracia contestatória. Nessa
esteira, concluem que:

Aqui reside o problema de visão que, apesar de entrecortar a análise
democrática por diferente loci, ainda insiste em considerar o
processo legislativo como o ambiente mais propício à atividade de
produção do direito pertence aos grupos organizados. Essa
constatação vai de encontro ao mote desse trabalho, qual seja, a
identificação do deslocamento desta atividade de produção do direito
para o ―processo judicial‖, na medida em que este se abre
indefinidamente às pulsões oriundas destes grupos organizados pela
revolução processual. Não se trata de considerar o raciocínio jurídico
como um substituto para o conflito ideológico contínuo na sociedade
(UNGER, 2004, p.86), mas sim de observar que esse conflito passou
a se pautar pelo verbo do Direito.

Ademais, não se intenciona dizer que o acabamento e a reconstrução do
direito ficariam a cargo de um seleto grupo de notáveis, de especialistas,
tecnocratas, como bem fazem Grinover e Burgo116, ao contrário, postula-se a
abertura indefinida do Judiciário às demandas sociais na condição de uma arena
pública ofertada ao debate, ao conflito, às lutas pela criação, alteração ou efetivação
dos direitos. Deste modo, em uma feição democrática contestatória nas quais a
legitimidade se encontra na possibilidade de influenciar na decisão do julgador, por
meio da participação.
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O processo só existe em razão da mácula do direito material, não existe
processo pelo processo, ou apenas um processo pra movimentar a máquina estatal,
deste modo, em regra, o processo é formado por partes, por pessoas, há sempre
uma causa, um fundamento fático acobertado pelo direito, que possibilitará que se
faça um pedido.
Destarte, inarredável que nem legisladores, nem juízes são máquinas,
portanto são falíveis, o que pode ser evidenciado pelas constantes reformas
legislativas que denotam a incapacidade do legislador em construir normas gerais,
abstratas e universais para resolver, com segurança, os problemas da sociedade
complexa. Por isso, de acordo com Cambi117, o que se impõe é a construção de uma
técnica jurídica capaz de minorar os erros, oriundos da falibilidade humana de
legisladores e juízes, com o fito de prestigiar a efetivação de valores, princípios e
regras constitucionais.
Hodiernamente, o que ocorre, no Brasil, é a omissão dos legisladores em
regulamentar a Constituição Federal, mesmo após vinte e cinco anos de sua
promulgação cento e quarenta e dois artigos ainda não foram regulamentados.
Como se não bastasse a omissão, quando os integrantes do Congresso Nacional
legislam mais se preocupam ―com o voto nas próximas eleições, evitam os temas
polêmicos ou, mediante conceitos vagos, indeterminados e cláusulas gerais,
transferem a responsabilidade pelas opções políticas ao Judiciário‖118.
De maneira que não é razoável que o Judiciário deixe de efetivar direitos
fundamentais, ficando à espera, talvez eterna, da atuação do legislativo. Desta sorte,
a atuação do Judiciário deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ou seja, sua
atuação

somente

ocorrerá

nas

omissões

inconstitucionais

dos

direitos

119

fundamentais

.

Nessa esteira, embora os métodos e argumentos do Judiciário sejam
jurídicos, não pode esquecer-se de sua repercussão sobre o interesse público de
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decisões judiciais sobre os mais variados temas, como o valor de tarifas públicas, a
definição das hipóteses legítimas de interrupção da gravidez ou a definição dos
poderes do Ministério Público na investigação criminal120.
Ou seja, temas importantes para a realização de direitos fundamentais
passam a largo dos debates políticos, sendo, invariavelmente, efetivados pelo
Judiciário, como por exemplo, a união homoafetiva, pesquisa de células-tronco,
aborto. Pois, segundo Campilongo121, a ―neutralidade política‖ do Judiciário lhe
possibilita, paradoxalmente, o exercício político da pedra angular na diferenciação
do sistema decisório. Além do que, ao Judiciário está atribuída a função política de
legitimar o uso da violência, vez que julga conforme a individualidade do conflito e
toma decisões conforme a lei, sendo a ponte entre a violência física e o direito.
Isto porque o livre convencimento do juiz não se confunde com arbítrio
judicial, primeiro porque o convencimento é motivado, não pode o magistrado valerse de seu conhecimento particular em detrimento as provas careadas nos autos,
segundo porque há um procedimento regrado a ser seguido pelo julgador 122.
Ademais, segundo Grinover e Burgo123, não existe o aumento de poder do
Judiciário, pura e simplesmente, o que, de fato, ocorreu foi a mudança de seu perfil,
de sua figura, que passou a ser indispensável à democracia, em razão de ocupar um
nova arena aberta as demanda sociais. Contudo, segundo Vieira124:

Sob esta perspectiva, seria adequado afirmar que, se, por um lado, a
liberdade com que o Supremo vem resolvendo sobre matérias tão
relevantes demonstra a grande fortaleza que esta instituição adquiriu
nas duas últimas décadas, contribuindo para o fortalecimento do
Estado de Direito e do próprio constitucionalismo, por outro, é
120
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sintoma da fragilidade do sistema representativo em responder as
expectativas sobre ele colocadas. Em um sistema em que os
―poderes políticos parecem ter perdido a cerimônia com a
Constituição‖, nada pode parecer mais positivo do que o seu legítimo
guardião exercer a sua função precípua de preservá-la. Porém, ainda
que isso possa a ser visto como desejável, sabemos todos que esta
é uma tarefa cheia de percalços. Não há consenso entre os juristas
sobre como melhor interpretar a Constituição, nem tampouco em
como solucionar as inúmeras colisões entre seus princípios. O que
não significa que a tarefa não deva ser feita da forma mais racional e
controlável possível, como nos sugere Hesse. Há, no entanto,
dificuldades que transcendem os problemas estritamente
hermenêuticos derivados da aplicação de uma Constituição. Estas
dificuldades referem-se à própria dimensão da autoridade que se
entende adequada a ser exercida por um tribunal dentro de um
regime que se pretenda democrático. Como aponta o próprio Ministro
Celso de Mello, em uma república, nenhuma esfera de poder pode
ficar imune a controles. Assim, há que se lutar pela ―[...] progressiva
redução e eliminação dos círculos de imunidade do poder [...]‖.
Evidente que não pretendo aqui propor controle de ordem eleitoral
para o Supremo, mas, sim, uma racionalização de sua jurisdição e
uma lapidação de seu processo deliberativo, de forma a restringir as
tensões políticas inerentes ao exercício de uma jurisdição
constitucional como a brasileira.

Logo, o papel de destaque do Judiciário deve ser cumprido de maneira
responsável, amparado pela harmonização das funções e na repartição de
competências com os outros poderes, de forma a contribuir com o Estado
Democrático de Direito. Nessa intelecção, ―no Estado Democrático de Direito, a
liberdade

e

a

responsabilidade

judicial

andam

juntas:

liberdade

responsabilidade é anarquia, e responsabilidade sem liberdade é autoritarismo‖

sem
125

.

Inegável que o pós-positivismo possibilitou a mitigação da separação
entre Direito e Moral, centralizou os direitos fundamentais, atribuiu força normativa
aos princípios, introduziu o método da ponderação na interpretação dos casos
difíceis em que houvesse conflito entre os princípios, ao passo que realizou o
controle

da

ponderação,

por

meio

da

argumentação,

porém,

o

neoconstitucionalismo, ainda possibilitou a mudança do marco teórico do direito
constitucional.
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1.4 MARCO TEÓRICO

1.4.1 A atribuição de força normativa à Constituição.

Com efeito, dentre os três marcos de mudanças constitucional, houve
uma grande alteração no plano teórico, pois a Constituição ganhou força normativa,
a jurisdição constitucional expandiu-se e desenvolveu-se uma nova interpretação
constitucional.
O primeiro destes fenômenos a serem analisados será a atribuição de
força normativa à Constituição, que passou a ser um documento jurídico, não
somente uma carta de intenções políticas, servindo de base de fundamentação para
todas as normas, ou seja, ganhou força normativa. Por isso, segundo Barroso126, a
norma constitucional tornou-se imperativa e na sua inobservância deflagrou-se a
coação para seu cumprimento forçado.
Sob esse prisma, Cunha127 afirma que a Constituição é norma e tem
normas, é ―terreno por excelência da normatividade, e não apenas de politicidade.
Mesmo o caráter político da Constituição se encontra juridificado, e particularnente
normativizado‖.
De seu turno, Faria128 vislumbra que a Constituição assume uma forma de
carta de identidade política e cultural, atuando como um centro de convergência de
valores

com

duas

exigências

fundamentais:

i)

substantivamente,

―os direitos de cidadania e manutenção do pluralismo axiológico, mediante a adoção
de mecanismos neutralizadores de soluções uniformizantes e de medidas capazes
de

bloquear

a

liberdade

e

instaurar

uma

unidade

social

amorfa”;

ii)

procedimentalmente, ―as garantias para que o jogo político ocorra dentro da lei, isto
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é, de regras jurídicas estáveis e claras, porém despidas de prescrições extensivas e
detalhadas”.
Por outro lado, Almeida Guilherme129 afirma que a Constituição vem
perdendo seus status de norma fundamental e centro emanador do ordenamento
jurídico, o que seria comprovado pelo crescente esvaziamento da força normativa do
texto constitucional, defronte aos novos esquemas regulatórios e as novas formas
de organização supranacional.
Nesse ponto, comporta esclarecer que a Constituição é fruto cultural,
posto que feito por homens, bem como tem identidade política, haja vista que
organiza os poderes, contudo, inarredável que é uma norma, tanto é que há seu
controle de constitucionalidade, que, aliás, no Brasil é misto, ou seja, os juízes tanto
podem fazer o controle abstrato em todos os casos, como também o pode fazer o
Supremo Tribunal Federal em casos abstratos.
Por consequência, na visão de Barroso130, a Constituição passou a
desfrutar não somente da supremacia formal, mas também de uma supremacia
material, axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela
normatividade de seus princípios (capítulo 3.2.1). Com efeito, os princípios e
algumas regras específicas ascenderam à Constituição, interagindo com as demais
normas daquele sistema, de maneira que sua qualidade mudou, passando a ter um
caráter subordinante.
Em outras palavras, no dizer de Streck131, a Constituição adquiriu um forte
conteúdo transformador, diretivo e programático, passando a prescindir da atuação
legislativa, sendo a própria fonte, além do que passou a ser topos conformador da
validade da legislação, não apenas formal.
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Por isso, Barroso132 conclui que hodiernamente ocorre uma filtragem
constitucional, posto que toda a norma jurídica passou a ser interpretada, sob a ótica
da Constituição, de modo a realizar os valores lá consagrados. De seu turno, o
magistrado passou cooperar com a criação do Direito, de forma subsidiária ao
legislativo, preenchendo as lacunas, estabelecendo valores as cláusulas abertas
com escolhas entre soluções possíveis.
Deste modo, entre outros motivos, segundo Martins-Costa133, opta-se
pela criação de cláusulas gerais, ou seja, pela técnica que enseja a possibilidade de
circunscrever, em determinadas hipóteses, uma ampla variedade de casos cuja
característica especifica será formada pela jurisprudência, e não pela lei.
Prossegue, Martins-Costa134, aduzindo que a cláusula geral constitui uma
disposição normativa que utiliza em seu enunciado uma linguagem aberta, fluída,
vaga, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico, dirigida para
que o juiz, no caso concreto, crie, complemente ou desenvolva a norma jurídica,
mediante o reenvio para elementos cuja concretização possa estar fora do sistema,
motivo pelo qual se reiterado nos fundamentos da decisão passará a integrar o
sistema (Capítulo 3).
Sob esse prisma, Sousa Santos135, citando Ehrlich, em atenção à criação
judiciária do direito, entende que houve um deslocamento da questão da
normatividade do direito dos enunciados abstratos da lei para as decisões
particulares do juiz, de maneira que se criaram as precondições teóricas da
transição para uma nova visão sociológica centrada nas dimensões processuais,
institucionais e organizacionais do direito.
Portanto, cabe ao magistrado completar as lacunas, ou melhor,
preencher com o seu conhecimento técnico as cláusulas gerais, pois está diante do
caso concreto, ou seja, o julgador deverá aplicar a Constituição, dentro das
132
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possibilidades

fáticas

e

jurídicas,

ao

caso

concreto,

pois

o

legislador

infraconstitucional não tem como especificar todas as promessas constitucionais aos
casos concretos.
Em síntese, a atribuição de força normativa à Constituição trouxe a
obrigatoriedade de cumprimento dos direitos estabelecidos em seu bojo, deste
modo, em havendo a inexecução das obrigações lá impostas cabe ao juiz, em razão
de sua competência, determinar o cumprimento do texto Constitucional.

1.4.2 A expansão da jurisdição constitucional.

Outro fator teórico que mudou a feição do direito constitucional e
influenciou diretamente o ramo do direito processual foi a expansão da jurisdição
constitucional, ocorrida exatamente por consequência da força normativa atribuída à
Constituição.
Sousa Santos136 aduz que no período do Estado Moderno o Judiciário
não era livre em razão de três fatores, primeiro era a dependência estrita da lei
adstrita ao princípio da legalidade, segundo a dependência da iniciativa, vontade ou
capacidade do cidadão dado o caráter reativo da intervenção deste, terceiro a
dependência orçamentária em relação aos poderes políticos.
Porém, com a volta do Estado Democrático, principalmente com a
Constituição Federal de 1988, no Brasil, a jurisdição começou a ser entendida como
uma atividade criativa da norma jurídica ao caso concreto137. Em outras palavras,
segundo Cambi138, ―o juiz, ao atribuir sentido o texto da Constituição ou das leis,
constrói a norma jurídica no caso concreto‖.
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Em contraposição ao período do Estado Liberal, como salienta Sousa
139

Santos

, em que o peso do Judiciário era diminuto, perante o Legislativo e o

Executivo, esse período testemunhou o desenvolvimento da economia capitalista,
propulsionado pela revolução industrial, com o deslocamento maciço de pessoas,
ocorrendo o agravamento das desigualdades sociais, a emergência da chamada
questão social (criminalidade, prostituição, insalubridade, etc), o que originou uma
explosão da conflitualidade social de vasta proporção, em razão da grande clivagem
política e social, acentuada ainda mais no Estado Social.
Nesta senda, vale ressaltar a posição de Ribeiro140 que aduz que aos
poucos cresceram as reivindicações de grupos sociais, contudo, o Estado estava
inspirado no liberalismo, ou seja, sua estrutura era desenvolvida apenas para
resolver conflitos individuais, por outro lado, os conflitos coletivos passaram a ser
uma marca característica das sociedades industrializadas, o que acarretou uma
crise estrutural do estado Liberal.
Outrossim, Sousa Santos141 alerta que as lutas sociais aceleram a
transformação do Estado Liberal no Estado-assistencial ou no Estado-providência,
que são tipo de Estados ativamente envolvidos na gestão dos conflitos e
concentrações entre classes e grupos sociais, apostando na minimização possível
das desigualdades sociais no âmbito do sistema capitalista dominante nas relações
sociais. Sousa Santos142, ainda, acrescenta que:

Esta descrição sugere, por si, que o significado sócio-político dos
tribunais neste período é muito diferente do que detinham no primeiro
período. Em primeiro lugar, a juridificação do bem estar social abriu o
caminho para novos campos de litigação nos domínios laboral, civil,
administrativo, de segurança social, o que nuns países mais do que
noutros, veio a traduzir-se no aumento exponencial da procura
judiciária e, na consequente, explosão da litigiosidade.
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Por isso, segundo Carbonell143, o neoconstitucionalismo gera uma
explosão da atividade judicial e requer certo grau de ativismo judicial, superior ao
observado anteriormente. Sob essa ótica, na exata medida do que deve ser o
Judiciário cita-se Barroso144, in verbis:

O Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de
tutelar direitos fundamentais que podem ser promovidos com a sua
atuação. De outra parte, não deve querer ser mais do que pode ser,
presumindo demais de si mesmo e, a pretexto de promover os
direitos fundamentais de uns, causar grave lesão a direitos da
mesma natureza de outros tantos.

Nesse ponto, sobre o ativismo judicial, Faria145, tendo em vista o
capitalismo, afirma que em nome da eficácia econômica, os agentes do mercado
criticam enfaticamente o ativismo jurídico dos movimentos políticos que lutam pela
expansão dos direitos sociais, porém, simultaneamente, exigem a atuação do
Judiciário para assegurar, prioritariamente, os direitos de propriedade quando
contrapostos aos outros direitos.
Nessa senda, de acordo com Campilongo146 há a institucionalização de
conflitos, ou seja, os tribunais deixam de ser apenas a sede de resoluções de
conflitos individuais e passam a ser uma nova arena de reconhecimento ou negação
de reivindicações sociais.
Destarte, Sanchís147 afirma que manter esse debate longe da esfera
judicial, somente no campo político, pressupõe renunciar a uma possível tutela
jurisdicional, mesmo que mínima e subsidiária, das posições subjetivas de
prestação.
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Contudo, em que pese a Constituição atual tenha ampliado as funções do
Judiciário, como alerta Ribeiro148, não alterou sua estrutura administrativa, não
delimitou sua autonomia financeira, nem tampouco reformulou o processo de
recrutamento de seus agentes, ―enfim, sem que a magistratura estivesse preparada
para enfrentar conscientemente as novas funções que a Constituição lhe atribuiria”.
Sobre o tema, Walter Guilherme149, desembargador decano do Tribunal
de Justiça de São Paulo, ao analisar o Judiciário, afirma que para resolver a questão
da morosidade da tutela jurisdicional, ocasionada pela expansão da jurisdição
constitucional, faz-se necessário incentivar, além de métodos consensuais de
solução de conflito e a informatização, a formação e o aperfeiçoamento do
magistrado, isto porque, os juízes não mais apenas dizem o direito, mas resolvem
conflitos de grande repercussão social, in verbis:

Questionado sobre a expectativa com relação ao futuro do
Poder Judiciário, ele afirma que, além do incentivo aos métodos
consensuais de solução de conflitos e da constante informatização, é
necessário investir na formação e aperfeiçoamento dos novos
magistrados. E ressalta que, ao contrário do que muitas vezes é
divulgado, a população confia na Justiça brasileira. ―A litigiosidade
explodiu. Todo mundo está indisposto com alguma coisa, com o
vizinho, com o Estado, com a Receita e recorre ao Judiciário. Se não
acreditam no Judiciário, por que vão a ele?‖, questiona. ―Nossos
juízes devem ser preparados para entender que não são apenas
pessoas incumbidas de dizer o direito no processo, mas que suas
decisões podem ter grandes repercussões sociais. A demanda
cresceu muito mais do que o esperado e precisamos estar
preparados para julgá-las.‖

De qualquer forma, a supremacia do Poder Legislativo tendo a lei como
expressão da ―vontade geral‖ transmudou-se para a supremacia da Constituição, em
defesa dos direitos fundamentais, protegidos pelo Poder Judiciário. Nesse ponto,
Barroso150 afirma que o novo modelo constitucional concebeu a constitucionalização
dos direitos fundamentais, possibilitando assim a proteção contra a ação que
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eventualmente causasse dano pelo processo político majoritário. Deste modo,
segundo Vieira151:

A equação é simples: se tudo é matéria constitucional, o campo de
liberdade dado ao corpo político é muito pequeno. Qualquer
movimento mais brusco dos administradores ou dos legisladores
gera um incidente de inconstitucionalidade, que, por regra, deságua
no Supremo. Os dados são eloqüentes. Em 1940, o Supremo
recebeu 2.419 processos; este número chegará a 6.376 em 1970.
Com a adoção da Constituição de 1988, saltamos para 18.564
processos recebidos em 1990, 105.307 em 2000 e 160.453 em 2002,
ano em que o Supremo recebeu o maior número de processos em
toda sua história. Em 2007, foram 119.324 processos recebidos.

Nessa senda, Campilongo152 alega que o uso do Judiciário como canal
garantidor e reconhecedor de novos direitos inicia uma dupla ruptura ao modelo
tradicional de democracia representativa, de um lado várias decisões são
transferidas do Legislativo para o Judiciário, de outro, valoriza-se o papel do juiz que
não passa pelo crivo da legitimação. O que leva Ribeiro153 a afirmar que:

A questão do acesso à justiça tem como ponto de apoio
especialmente os conceitos de democracia e seus correlatos. Isso
porque a democracia não é apenas um método de escolha de
governantes (SCHUMPETER, 1983). Democracia significa uma
forma de organizar a sociedade com o objetivo de garantir e expandir
os direitos (O‘DONNELL, 2004). Ou seja, a democracia envolve
mudanças na sociedade, envolve ainda a adoção, pelos indivíduos
que compõem um dado Estado, de um sistema de crenças, valores e
atitudes em relação à cidadania (JELIN e HERSHBERG, 1996).
Assim sendo, a cidadania, como correlata da democracia, pressupõe
que os cidadãos possuem não apenas direitos mas, também
responsabilidades e deveres, os quais devem se consolidar em um
dado sistema de crenças, valores e atitudes para que a própria
democracia possa institucionalizar-se (JELIN,1996,p.106).

151

VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista de Direito GV, São Paulo , v. 4, n. 2, Dec. 2008
< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322008000200005&script=sci_arttext> Acessado em
30 de novembro de 2013. p. 447.
152
CAMPILONGO, Celso Fernades. Magistratura, Sistema Jurídico e Sistema Político. FARIA, José
Eduardo. (Coord). Direito e Justiça: a função social do Judiciário. São Paulo: Ática. 1989. p. 118.
153
RIBEIRO, Ludmila. A Emenda Constitucional 45 e a Questão do Acesso à Justiça. Revista
DIREITO GV 8 <http://direitogv.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/emenda-constitucional-45-questaoacesso-justica> Acessado em 30 de novembro de 2013. p. 471.

62

Nesse sentido, Bertolino154 aduz que a atividade legislativa, encontra seus
parâmetros de justificação racional e de legitimidade no mero critério de consenso
da maioria, permanecendo nele secundário à exigência da verdade dos
pressupostos decisões, em suas palavras:

L‘attività legislativa per esempio (lasciando per un attimo da parte la
questione del rispetto dei principi costituzionali) trova i suoi parametri
di giustificazione razionale e di legittimazione nel mero criterio del
consenso maggioritario, restando in essa secondario, il requisito della
verità dei presupposti delle decisioni.

No campo da atuação jurisdicional, os tribunais passaram a ser chamados
para compor litígios de todas as ordens, derivados das relações complexas e
massificadas produzidas e fomentada pelo modelo econômico neoliberal, que se
projeta sobre todas as esferas da vida social155.
Notadamente, em razão da crise de legitimidade, pois a sociedade é
complexa, formada, não mais somente pelos proletariados e patrão, os conflitos
envolvem negros, brancos, mulheres, idosos, crianças, religiosos, cidadãos,
consumidores, enfim, são múltiplos, por isso cabe ao juiz diante do caso concreto se
valer da melhor norma.
Em síntese, pela criação de novos direitos constitucionais e processuais,
especificamente, a ampliação da legitimidade para propositura da ação direta de
inconstitucionalidade, somada a criação de novos mecanismos de controle
concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade e a regulamentação
da arguição de descumprimento de preceito fundamental156.
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Portanto, aos poucos o Estado foi ampliando o acesso à justiça, pela
implantação dos juizados especiais cíveis, que em certas circunstâncias dispensa a
presença de advogado; a tutela de direitos coletivos, difusos e individuais
homogêneos permitiu que as questões sociais relevantes fossem resolvidas de
forma mais adequada e célere; a modificação do perfil do Ministério Público na
atuação civil, deixando de ser mero fiscal da lei, passando a dispor de mecanismos
eficientes de atuação como o inquérito civil, o compromisso de ajustamento de
conduta, a titularidade das ações coletivas157.
Nessa órbita, o novo instrumentalismo jurídico traduziu-se em sucessivas
explosões legislativas, e como com sequência, numa sobre-juridificação da realidade
social, pondo fim à coerência e à unidade do sistema jurídico. Desta forma, surge
um caos normativo que torna problemática a vigência do princípio da legalidade e
impossível a aplicação da subsunção lógica158
Por outro lado, a saturação do Judiciário tornou-se inexorável, o que fez
com que o Estado criasse ―válvulas de segurança‖, por meio de procedimentos mais
céleres e sistema de filtragem dos contenciosos, com o escopo de um melhor
funcionamento do próprio sistema, porém, deveriam continuar assegurando as
garantias processuais para o jurisdicionado tivesse acesso à ordem jurídica
justiça159.
A Corte Constitucional ganhou papel de destaque no cenário interno,
ganhando força sua jurisprudência.
1.4.3 A nova interpretação jurídica em decorrência da mudança de paradigma
constitucional.
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Assim, com a força normativa da constituição, aliada a expansão
constitucional, a interpretação constitucional teve que ser revista. Streck160 afirma
que o centro gravitacional do Direito passou a não mais estar nos código do direito
privado, mas sim, nas Constituições que exercem a função central da ordem jurídica,
o que ocasionou uma brusca mudança na feição do direito processual.
Ainda que o texto normativo mostre-se formalmente perfeito, não deve o
juiz aplicá-lo somente por ter passado por um processo legislativo regular, por isso
Donizetti161 chega a afirmar que o julgamento deve ser feito com vistas ao caso
concreto, analisando-se o próprio conteúdo normativo, em comparação com os
princípios e direitos fundamentais fixados na Constituição.
Nessa intelecção, Cambi162 entende que o juiz não pode ser um mero
aplicador do direito, deve, pelo contrário, assumir um papel ativo na construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, não se contentando com a ideia de que a
justiça está exatamente naquilo que o legislador diz ser, em suas palavras:

Portanto, o magistrado não pode ser um mero aplicador da lei, mas
deve ser um juiz-cidadão, sensível às necessidades e às exigências
de sua comunidade, assumindo um papel ativo na construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art 3°, inc. I). Afinal, julgar
é uma tarefa essencialmente axiológica, não podendo o juiz
contentar-se coma idéia de que a justiça está toda contida nos
veículos legislativos, mas ser um crítico dos preceitos ditados pelo
legislador ou pelo Presidente (em relação às medidas provisórias),
tornando-se responsável pela legitimação social do direito e,
conseqüentemente, por uma tutela jurisdicional justa.

Isto porque, buscar a intenção do legislador é um discurso positivista,
contemporâneo ao período em que o juiz era apenas a boca da lei. Em outras
palavras, as normas jurídicas em geral e as normas constitucionais em particular,
não trazem em si mesmas um sentido único, objetivo e válido para todos os casos,
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de forma que bastaria ao intérprete uma atividade de mera revelação de seu
conteúdo pré-existente, sem desempenhar qualquer papel de criação, como se
fosse a boca da lei163. Esse é, senão, conforme Ribeiro164, um dos motivos da crise
do formalismo, in verbis:

Outra razão da crise do formalismo interpretativo é a superação dos
dogmas da completude e da coerência sustentados pelo positivismo
jurídico. A interpretação tem também a tarefa de solucionar os
problemas resultantes das antinomias e lacunas legais, o que
contribui para aumentar o grau de participação do juiz na construção
do significado do direito, principalmente em face das Constituições
abertas que caracterizam o mundo contemporâneo.

Entrementes, alerta Barroso165, que ao se cogitar uma nova interpretação
constitucional, levando-se em conta a normatividade da Constituição e dos seus
princípios, a ponderação de valores, não se pretende negar por completo o
conhecimento convencional, a importância das regras ou a valia da subsunção.
Destarte, conforme entendimento de Streck166, supera-se a visão
positivista que tinha por idêntica a vigência e a validade, texto e norma, para um
novo paradigma hermenêutico-interpretativo, portanto, o referido autor conclui que
―não mais interpretamos para compreender e, sim, compreendemos para interpretar,
rompendo-se, assim, as perspectivas epistemológicas que colavam o método como
supremo momento da subjetividade e garantia da segurança da interpretação‖.
Ademais, a norma somente terá seu sentido determinado à luz do caso
concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a serem realizados, para
que seja alcançada solução constitucional adequada com a resolução da lide 167.
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Nessa órbita, a força normativa da Constituição passou a validar e tornar
eficaz a legislação infraconstitucional desde que essa se encontre de acordo com os
princípios e regras constitucionais, de maneira que as regras de direitos
fundamentais não dependem de regulamentação168.
Nesse ponto, de acordo com Sanchís169, o juízo de validade da norma
tem se convertido também em um juízo substantivo que tem por parâmetro normas
constitucionais,

que

indubitavelmente

encarnam

normas

de

moralidade,

expressadas nos direitos fundamentais.
Por conseqüência, o juiz não mais decide a ―lide‖ apenas com base na
letra da lei, o julgador decide a ―lide‖ conforme o ―Direito‖, composto de todo o
conjunto de espécies normativas, inclusive os princípios170, por isso Dinamarco171
afirma que o juiz contemporâneo tem solene comprometimento com a justiça.
Deste modo, conforme Bedaque172, o magistrado deve aplicar a técnica
processual de maneira a atender os objetivos do processo, portanto, poderá
flexibilizá-la, desconsiderando formas inúteis e incompatíveis com a natureza do
instrumento, vícios processuais irrelevantes devem ser desconsiderados. Sobre a
possibilidade de o Judiciário julgar contra ao determinado na lei, Sousa Santos173
afirma que:
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Para obviar tal efeito foi necessário aprofundar o vínculo entre a
Constituição e o direito ordinário por via do qual se legitimaram
decisões prater legem ou mesmo contra legem no lugar das decisões
restritivas, típicas do período anterior. O mesmo imperativo levou os
tribunais a adotarem posições mais pro-activas, - em contraste com
as posições reactivas do período anterior, - em matéria de acesso ao
direito e no domínio da legitimidade processual para solucionar a
tutela de interesses colectivos e interesses difusos.

Destarte, para Dworkin174, os juízes, no plano prático, valem-se da
integridade do direito, ou seja, ―as proposições jurídicas são verdadeiras se constam
ou se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo que oferecem
a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade‖.
Com efeito, Mitidiero175 entende que no atual sistema não deve o
magistrado

se

conformar

com

decisões

injustas

ditadas

pela

legislação

infraconstitucional, tanto material como formalmente, a pretexto de estar fazendo a
subsunção da lei ao caso concreto, se direitos fundamentais forem relegados, ou se
a ordem constitucional for ferida, pois o Direito é mais amplo que a lei.
Sob esse prisma, compete ao julgador decidir os casos difíceis tentando
encontrar em um conjunto de princípios coerentes sobre o direito e deveres das
pessoas a melhor interpretação construtiva, do ponto de vista da moral política, a
estrutura das instituições e decisões da comunidade. ―Ou seja, qual a interpretação
que maximiza a coerência entre as três virtudes políticas que melhor retratam a
prática social do direito: a justiça, equidade e o devido processo legal”176.
Nessa intelecção, a equidade entendida como justiça do caso concreto,
faz a mediação entre o caráter abstrato do sistema e as exigências dos casos
concretos, ou seja, como aponta Oliveira177, ―sai-se enfim da legalidade para
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ingressar no direito‖178, logo, a decisão não pode ser arbitrária, cabe ao magistrado
justificá-la e motivá-la, dentro de parâmetros jurídicos.
Ademais,

conforme

Barroso179,

―as

categorias

tradicionais

da

interpretação jurídica não são inteiramente ajustadas para a solução de um conjunto
de problemas ligados à realização da vontade constitucional‖. Isto porque, a
normatividade do princípio, mais ainda, o conflito entre os princípios, revelados pelos
casos difíceis, fez com que a interpretação constitucional tivesse que ser repensada.
Outro

ponto

relevante,

como

alerta

Carbonell180

é

a

chamada

―sobreinterpretação‖, que se produz quando os intérpretes constitucionais não se
limitam a levar a cabo uma interpretação literal da Constituição, mas sim adotam
uma interpretação extensiva, utilizada quando seja possível o argumento a simili.
Por meio desse tipo de interpretação se pode extrair do texto
constitucional inúmeras normas implícitas, idôneas para regular quase qualquer
aspecto da vida social e política, por consequência, idôneas também para
condicionar de forma muito incisiva o conteúdo de parte do ordenamento jurídico181.
Nesse diapasão, Guastini182 aduz que quando a Constituição é
―sobreinterpretada‖ não sobram espaços vazios de direito constitucional, toda
decisão legislativa esta pré-regulada por uma ou outra norma constitucional, não
existe lei que possa escapar ao controle de legitimidade constitucional.
O que não significa a exclusão dos métodos tradicionais de interpretação,
como o gramatical, histórico, sistemático e teleológico, apenas, o reconhecimento de
sua insuficiência em alguns casos. A especificidade das normas constitucionais gera
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um conjunto específico de interpretação da Constituição de natureza instrumental,
―que funcionam como premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas da
aplicação das normas que vão incidir sobre a relação jurídica de direito material‖183.
A interpretação constitucional instrumental é composta pela supremacia
constitucional,

presunção

de

constitucionalidade,

interpretação

conforme

a

Constituição, da unidade, da razoabilidade e da efetividade. Por isso, segundo
Barroso184, o Direito Constitucional necessitou de uma nova forma de interpretação,
haja vista que a solução de problemas jurídicos às vezes não estava contida no
texto normativo abstrato.
Portanto, o magistrado deve estar ciente de que a melhor solução não
está integralmente na norma, o que lhe demandará uma atuação mais criativa para a
busca da solução do problema, tornando-se assim um coparticipante no papel de
produção do direito, mediante a integração, por intermédio das valorações de
cláusulas abstratas constantes no sistema jurídico185.
Inexoravelmente, todas essas transformações históricas, filosóficas e
teóricas,

ocasionadas

pelo

Neoconstitucionalismo,

repercutiram

no

Direito

Processual Civil, gerando uma nova forma de interpretar o processo, sobre um
enfoque constitucional, chamado de Neoprocessualismo.
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2. INFLUÊNCIA CONSTITUCIONAL NO PROCESSO COMO SUPEDÂNEO PARA
O NEOPROCESSUALISMO.

2.1 NEOPROCESSUALISMO. O INÍCIO DE UM NOVO PROCESSO.

Inegável que a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, o final
da segunda Grande Guerra, a democratização no Brasil, a insuficiência do
positivismo para atender as demandas sociais, o grande desnivelamento social do
país, somado a centralidade dos direitos fundamentais e sua carga axiológica e
procedimental, além, das inovações teóricas no direito constitucional aumentaram a
necessidade de construção de um novo processo.
Então,

o

neoprocessualismo

desenvolveu-se

a

partir

do

neoconstitucionalismo, se caracterizando pela salutar revisão das categoriais
processuais, a partir de novas premissas teóricas186 e filosóficas, notadamente após
a promulgação da Constituição Federal de 1988.
A superação do positivismo exacerbado que resultava num formalismo
excessivo do processo, a aproximação do Direito com a Ética, a atribuição de força
normativa ao princípio, a utilização do método da ponderação e a argumentação
como forma de controle, a centralidade dos direitos fundamentais, o reconhecimento
de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o
desenvolvimento de uma nova forma interpretativa mudaram a feição do Direito
Processual.
Além disso, como alerta Cambi187, fatores como a circunstância do
Código Civil ter deixado de ser o centro do ordenamento jurídico, o surgimento dos
microssistemas (Estatuto da Criança e do Adolescente, Código do Consumidor,
Estatuto do Idoso etc), o fenômeno da constitucionalização dos direitos materiais e
processuais fundamentais, a crescente adoção da técnica legislativa das cláusulas
186
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gerais

e

o

aumento

dos

poderes

do

juiz

explicam

o

surgimento

do

neoprocessualismo.
Nesse passo, o neoprocessualismo serve de base crítica para a
elaboração, não somente de ―novas‖ teorias e práticas, mas, sobretudo, para a
construção de técnicas que tornem mais efetiva, rápida e adequada a prestação
jurisdicional188.
Com efeito, nesse ponto, em específico, cria-se a tensão entre a almejada
efetividade do processo com o resguardo de toda a segurança jurídica possível para
que a decisão judicial seja proferida dentro de parâmetros justo, com tempo razoável
para a prática dos atos e de forma segura.
Ademais, a influência da Constituição sobre o processo é tamanha que,
segundo Oliveira189 fez surgir uma quarta fase de evolução no Direito Processual,
chamada de formalismo-valorativo, todavia, a referida teoria, segundo Lourenço190,
ainda, não recebeu a merecida atenção por parte dos processualistas, que estão
muito focados no conceito de instrumentalidade processual, decorrente da fase
anterior.
De qualquer forma, importante se faz destacar o desenvolvimento do
direito processual, ante suas fases pretéritas, quais sejam, o praxismo, o
processualismo e o instrumentalismo, para se chegar ao neoprocessualismo e seu
formalismo-valorativo.
2.1.1 Primeira fase do Direito Processual Civil: Praxismo

Nos primórdios do processo, em sua pré-história, a fase praxista (ou
sincretismo) identifica-se com o período em que o Direito Processual não era um
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ramo autônomo da ciência Direito, mas sim mera extensão do direito material191, nos
dizeres de Dinamarco192, não passando de um mero modo de exercício dos direito.
Entre 1250 e 1667, a aplicação judicial do direito baseava-se na lógica da
argumentação de Aristóteles e reclamava a igualdade entre o juiz e as partes, após
esse período começa a intervenção do príncipe na esfera processual e uma
mudança de perspectiva quanto à lógica mais formalizada, o juiz passa a ser uma
espécie de super partes193.
Nesse passo, até o século XIX, segundo Bedaque194, o direito processual
inexistia, pois a ação era considerada apenas como um dos aspectos do próprio
direito material ou um direito decorrente de sua violação.
O conhecimento a despeito do processo era basicamente empírico, sem
que houvesse a noção de conceitos, princípios ou método, sequer haviam institutos
estabelecidos, não havia cisão entre preliminares e mérito. O Direito Processual
Civil, como aduz Oliveira195, era algo eminentemente prático, sem uma teorização
maior, sendo um assunto e interesse da praxe judiciária.
A ação era compreendida como um desdobramento do direito subjetivo 196
representava o direito material em movimento197 e o processo era uma simples
repetição de atos.
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Nesse sentido, o processo era confundido com o procedimento, ou seja,
mera sucessão de formalidades198, no direito romano, a título de exemplo, era
completamente desconhecida a ideia de autonomia do processo, por isso, à época
os juristas entendiam que direito subjetivo material e ação eram a mesma coisa.
A jurisdição tinha a função de realização de direitos subjetivos, com nítida
característica privatista, a ação era confundida com a actio, compreendida como o
próprio direito subjetivo violado199.
O conteúdo do direito definia-se pela ótica da ação que o tutelava contra
eventuais ofensas, desta feita, a titularidade da ação implicava inexoravelmente na
titularidade do direito substantivo. Nessa fase histórica, de acordo com Bedaque200,
o conceito de ação era o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe é devido. De
maneira que o direito material era efetivado por meio dessas simples repetições de
atos formais, sem qualquer cientificidade.
Nessa fase o processo não tinha qualquer importância, razão pela qual
não há motivo para maiores delongas sobre esse período, sendo sua descrição
importante apenas para justificar o momento subsequente que de forma abrupta, e
de certa maneira até justificada, separou o direito processual do material, porém,
desse distanciou-se muito.
2.1.2 Segunda fase do Direito Processual Civil: Processualismo.

Pois bem, com o passar do tempo, segundo Mitidiero201, a fase atécnica
do direito processual foi superada pelo processualismo, momento em que foi criado
o conceito de relação jurídica processual, que passa a ser o objeto da ciência
processual, aliás, momento em que o processo passa a ser cientifico.
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Nesta senda, o processo deixa de ser mero procedimento para ganhar
autonomia, com a obra de Oskar Von Bülow202, em 1868, convertendo-se na
abstrata relação jurídica, passando a obedecer a critérios próprios de existência e
validade.
Por isso, a obra do referido autor é tida como germe do direito processual,
pois promoveu sua separação do direito material, proclamando a existência de uma
relação jurídica especial entre os sujeitos do processo, juiz, autor e réu, com a
inclusão do juiz, diferente do direito material, tendo por objeto o provimento
jurisdicional e pressupostos próprios203.
Para Bülow a relação jurídica processual não se confundia com a relação
jurídica de direito material em debate no processo, isto porque, poderia existir uma,
sem que a outra existisse204, por consequência, o processo separou-se do direito
material, ganhando autonomia.
Nessa fase a ação passa a ser um direito público subjetivo autônomo de ir
à justiça em busca de uma decisão205. Desta forma, há a evolução do direito
processual de pura técnica para uma ciência, de mero procedimento para o
verdadeiro direito processual206. Para tanto, deveria o jurisdicionado cumprir os
pressupostos processuais de existência e validade do processo, bem como superar
o óbice da carência de ação.
Outrossim, de acordo com Dinamarco207, o direito processual civil teve
seu objeto específico definido e foi estabelecido um método próprio pra ele. Todavia,
202
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segundo Mitidiero208, a caracterização de inúmeros institutos processuais dominou a
atenção dos processualistas, que acreditavam estar diante de uma ciência pura,
infensa a valores, uma ciência eminentemente técnica.
Por evidente, como alerta Lourenço209, essa busca intensa pela
autonomia do processo, com um culto exagerado das formas processuais, acabou
por isolar o direito processual civil do direito material (substancial) e por
consequência da realidade social.
Deste modo, foi expulso da ciência processual qualquer resíduo de direito
material, para justificar o Direito Processual como um ramo autônomo do Direito. Ao
passo que, como afirma Oliveira210, se por um lado, o direito processual civil torna-se
uma ciência autônoma, por outro, desligou-se do direito material afastando-se da
realidade social.
Em outras palavras, nesse período, a tecnicidade era tamanha que o
processo passou a perder seu contato com os valores sociais, na medida em que
mais preciso ficavam seus conceitos, mais elaboradas as suas teorias, com mais
força o processo se distanciava dos seus escopos211, ou seja, como afirma
Oliveira212, a ―absoluta separação do direito material e do direito processual acabou
comprometendo a finalidade central do processo – servir à realização do direito
material com justiça‖.
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Ademais, a postura processualista extremada incorreu no grave erro de
vislumbrar o processo como medida de todas as coisas, fazendo com que a forma
prevalecesse sobre a matéria, fechando o processo em si mesmo213.
Sobre o tema, Sousa Santos214 afirma que, de início, o debate a respeito
do direito era se ele se limitava a acompanhar e incorporar os valores sociais e os
padrões de condutas da sociedade ou se o direito era uma variável independente,
pela qual o direito era um ativo promotor da mudança social, no domínio material,
cultural e das mentalidades (acepção do período processualista), contudo, o debate
evoluiu, para os que concebem o direito como indicador dos padrões de
solidariedade

social,

garantindo

composições

harmoniosas

dos

conflitos,

maximizando a integração social para realizar o bem comum, e, de outro lado, os
que concebiam o direito como um instrumento de dominação política e econômica,
in verbis:

Sem recuarmos aos precursores dos precursores, Giambattista Vico
e Montesquieu, é notório que a visão normativista e substantivista do
direito domina no século XIX a produção e as discussões teóricas,
quer de juristas, quer de cientistas sociais, como hoje lhes
chamaríamos, interessados pelo direito. Assim, e quanto aos
primeiros, de todos os debates que na época são portadores de uma
perspectiva sociológica do direito, ou seja, de uma perspectiva que
explicitamente tematiza as articulações do direito com as condições e
as estruturas sociais em que opera, o debate sem dúvida mais
polarizado é o que opõe os que defendem uma concepção de direito
enquanto variável dependente, nos termos da qual o direito se deve
limitar a acompanhar e a incorporar os valores sociais e os padrões
de conduta espontâneos e paulatinamente constituídos na
sociedade, e os que defendem uma concepção do direito enquanto
variável independentemente, nos termos da qual o direito deve ser
um ativo promotor de mudança social tanto no domínio material
como no da cultura e das mentalidades, um debate que, para lembrar
posições extremas e subsidiárias de universos intelectuais muito
distintos, se pode simbolizar o nomes de Savigny e de Bentham. O
mesmo se pode dizer quanto ao debate oitocentista sobre o direito
no âmbito da sociologia emergente. Se é certo que se acorda em que
o direito reflete as condições sociais prevalecentes e ao mesmo
tempo atua conformadoramente sobre elas, o debate polariza-se
entre os que concebem o direito como indicador privilegiado dos
padrões de solidariedade social, garante da composição harmoniosa
dos conflitos por via da qual se maximiza a integração social e realiza
213
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o bem comum, e os que concebem o direito como expressão última
de interesses de classes, um instrumento de dominação econômica e
política que por via de sua forma enunciativa (geral e abstrata) opera
a transformação ideológica dos interesses particularísticos da classe
dominante em interesse coletivo universal, um debate que se pode
simbolizar nos nomes de Durkheim e de Marx.

Portanto, Sousa Santos traz ao debate a situação sociológica do direito
(processual), no século XIX, alertando que já começava a surgir uma corrente que
se contrapunha as características mais formais do direito.
Por

isso,

Mitidiero215

afirma

que

por

não

conseguir

alcançar

concretamente os escopos do processo (social, político e jurídico) a fase do
processualismo foi superada pela fase instrumentalista que transformou o processo
em método em prol do direito material, visando atender as necessidades sociais e
políticas de seu tempo, colocando a jurisdição, não mais a ação ou a relação
jurídica, no centro de sua teoria.
2.1.3 Terceira fase do Direito Processual Civil: Instrumentalismo.

Em decorrência da insuficiência do processualismo chegou-se a
conclusão de que o processo deveria ser entendido em conjunto com o direito
material, para conseguir efetivá-lo. A fase instrumentalista vislumbra o processo
como instrumento de realização do direito material, sendo imputado à jurisdição o
papel de declarar a vontade concreta do direito.
Destarte, passa a ser de grande importância o reconhecimento da
instrumentalidade das formas, conforme esclarece Dinamarco216, posto que se
realizado o ato processual, sem o cumprimento da forma prevista, mas cumprindo
seu objetivo, de maneira que não prejudique a qualquer dos litigantes ou o correto
exercício da jurisdição, o mesmo seria válido.
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Deste modo, como alerta Bedaque217, a natureza instrumental do
processo faz com que sejam seus institutos concebidos de acordo com as
necessidades do direito substancial, isto é, a eficácia do sistema processual será
medida em função de sua utilidade para o ordenamento jurídico material.
Nesse período, segundo Oliveira218, o positivismo jurídico ainda
predomina, embora, outras concepções do direito começassem a nascer. Duas
escolas proporcionaram o embate metodológico sobre o escopo do processo. A
primeira, de acordo com Dinamarco219, sustentava que a jurisdição tinha por escopo
atuar conforme a vontade concreta da lei, ou seja, proporcionava a realização
prática do direito nos casos levados a juízo, sem qualquer criação do direito pelo
julgador.
A referida teoria ficou conhecida como dualista, tendo por expoente
Chiovenda, pois o ordenamento jurídico seria dividido em dois planos distintos e os
direitos e obrigações seriam preexistente à sentença, na medida em que eram
revelados com vista à prática determinada pela norma preexistente.
Em outras palavras, a pretensão é respaldada primariamente no direito
material, pode requerer para sua satisfação a participação do Estado, momento em
que a pretensão torna-se processual. Portanto, o Debate acerca do Direito
Processual se circunscrevia em torno de sua finalidade, Chiovenda, com uma
posição objetivista, entendia que o processo se prestava à atuação da vontade
concreta da lei.
A segunda, conforme afirma Dinamarco220, propunha que o escopo do
processo era a justa composição da lide, vez que a norma de regência do conflito
somente estaria perfeita e acabada em virtude da prolação da sentença, sendo o
direito positivo insuficiente para reger as concretas situações de conflito da vida.
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Nessa intelecção, antes da sentença não haveria direitos e obrigações,
cabendo ao juiz completar a atuação do legislador, declarando a norma do caso
concreto. A referida teoria ficou conhecida como unitária, tendo como expoente
Carnelutti, pois o direito formal e material se situariam num mesmo plano e os
direitos e obrigações não preexistiriam à sentença221.
Assim sendo, para Carnelutti, o debate em torno do Direito Processual se
dava em razão de sua finalidade, com uma posição subjetivista, cujo escopo era a
justa composição da lide, vale dizer, a realização dos direitos subjetivos. Em outras
palavras, o direito processual estava ao lado direito material, com o escopo de
realizar a composição da lide, entendida como conflito de interesse qualificado por
uma pretensão resistida, ou seja, para realizar concretamente as disposições
abstratas do direito material, aplicando-as na solução da lide.
Desta feita, conforme Dinamarco222, tanto a corrente unitária como
dualista firmavam como dogma a natureza técnica do processo como instrumento de
realização do direito material.
No dizer de Lourenço223 a fase instrumentalista não exauriu o seu
potencial reformista, nem resolveu a questão processual, porém foi importante pela
sua consciência do relevante papel do sistema processual e de sua complexa
missão perante a sociedade e o Estado. De acordo com esse autor, esse período foi
mais crítico que os precedentes, pois, o processualista percebeu que a ciência
processual atingiu níveis expressivos de desenvolvimento, contudo o sistema
persiste falho na sua missão de prestar a justiça.
A superação do instrumentalismo, para aqueles que crêem na quarta fase
do direito processual, se deu por três motivos, segundo Oliveira e Mitidiero, quais
sejam224, primeiro, por ter assinalado uma função puramente declaratória à
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jurisdição; segundo, por colocar a relação entre processo e Constituição apenas no
plano das garantias; e, terceiro, porque colocou a jurisdição no centro do processo,
negligenciando a dimensão participativa conquistada com a democracia.
Sem embargo, segundo Oliveira225, as teorias de Carnelutti e Chiovenda
não cuidavam de examinar o sistema processual sob o prisma externo e
metajurídico ao processo, não investigavam os substratos sociais, políticos e
culturais que legitimam a existência e o exercício da jurisdição pelo Estado. Por isso,
afirma ser inadequado conceber o processo como mero ordenamento de atividades
dotado de cunho marcantemente técnico, integrado por regras exógenas,
estabelecidas pelo legislador de modo conforme seu alvitre.
Em outras palavras, Bertolino226 afirma que ―possiamo dire che se intese
in senso puramente strumentale, le procedure sono soltanto un mezzo per giungere
ad un fine: essa sono giuste solo nella misura in cui producono decisioni giuste‖227.
Outrossim, prossegue sua crítica Oliveira228 aduzindo que em que pese a
jurisdição tenha sido colocada no centro da teoria do processo, detinha função
meramente declaratória, o que diminuía o papel do juiz e das partes ao longo do
processo. Situação que ignora a perspectiva participativa do processo, conquistada
pela democracia, por isso, no lugar da jurisdição, deve o processo, posto que
valoriza a participação de todos, ser colocado no centro da teoria processual.
Ademais, o Direito Constitucional não tinha um lugar de destaque e
normalmente era entendido tão somente sob a ótica das garantias, ou seja, ―como
noção fechada, de pouca mobilidade, visualizada mais como salvaguarda do
cidadão contra o arbítrio estatal‖229.
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Nesse passo, segundo Baggio230, com o desenvolvimento científico e
cultural chegou-se a conclusão de que o processo não poderia ser entendido apenas
em seu caráter formal, como mero ordenador de atividade dotado de cunho
exclusivamente técnico, estabelecido de modo arbitrário pelo legislador. Sua
estrutura era adotada de valor, não sendo mera adoção de técnicas instrumentais a
um objetivo determinado, mas especialmente uma escolha de natureza política.
Esse valor que o processo detinha ou esse valor contido nas decisões, ou
melhor, o valor que a Constituição impunha no cumprimento dos direitos
fundamentais de forma axiológica, possibilitando a utilização de princípios
instrumentais para a busca dessa decisão, gerou, para alguns, uma nova fase no
direito processual, conhecida por formalismo-valorativo.
2.1.4 Quarta e atual fase do Direito Processual Civil: Formalismo-valorativo.

Pois bem, em decorrência de todas as transformações no âmbito
constitucional, tanto filosófica como teórica, conforme a divisão de Barroso, na
esfera processual, segundo Carlos Alberto Álvaro de Oliveira231, surgiu uma quarta
etapa alcunhada de formalismo-valorativo, in verbis:

O mais relevante de tudo – com repercussão em diversas passagens
desta edição – talvez tenha sido, no entanto, a constatação de que a
tese detecta uma nova fase metodológica do fenômeno processual,
superando o mero instrumentalismo, fase essa que resolvi denominar
―formalismo-valorativo‖. Tão importante se mostra essa faceta, que
deu lugar até a um subtítulo, inexistente nas edições anteriores:
―Proposta de um formalismo-valorativo‖. Devo confessar que me
incomodava não conseguir designar precisamente o objeto de
estudo, nada obstante os esforços empreendidos para tanto. Como
ressaltado já no item 1.1. da primeira edição, é indiscutível o
desgaste da palavra ―formalismo‖. Acrescento agora que, no
ambiente cultural brasileiro, quando se fala em ―formalismo‖
geralmente não se tem em mente o seu sentido positivo, mas apenas
e tão somente o negativo. O ―formalismo‖ é considerado, assim,
como excesso de formalidades, a dificultar o trabalho do juiz e dos
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advogados, obstaculizando a marcha adequada do processo e a
realização da justiça, seu fim principal. Não se olha o outro lado da
moeda. Entre outras coisas, o papel ordenador do formalismo, que
contribui para a efetividade, e o seu aval como garantia do cidadão
contra o arbítrio estatal, emprestando assim suporte à segurança.
A tese, contudo, não só lida com todas essas expressões do
problema, como também visualiza o processo como fenômeno
cultural, embebido de valores, e não como mera técnica, o que
justifica a expressão ―formalismo-valorativo‖. Ademais, essa nova
visão do processo pode colaborar, e essa é enfim a maior aspiração,
para sua melhor compreensão e uma mais efetiva realização da
justiça.

Nessa esteira, tem-se a utilização da palavra ―formalismo‖, aduz
Lourenço232 que a forma é elemento tanto para a efetividade quanto da segurança
do processo, pois é capaz de gerar um poder organizador e ordenador, bem como
um poder disciplinador.
Nessa mesma intelecção, pode-se dizer, como o faz Dinamarco233, que ―o
direito processual é eminentemente formal‖, isto porque, define e impõe as formas a
serem seguidas nos atos do juiz e das partes, sob esse prisma, prossegue
Dinamarco, a forma seria ―a expressão externa do ato jurídico e revela-se no modo
de sua realização, no lugar em que deve ser realizado e nos limites do tempo para
realizar-se‖.
Portanto, conforme explana Oliveira234, trata-se de colocar disciplina na
desordem, emprestando previsibilidade ao procedimento, garantindo segurança. Se
a segurança é consequência do poder disciplinador, a efetividade é consequência do
poder organizador e ordenador do formalismo para o processo, por meio dos atos
concatenados que visam um fim.
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Por isso mesmo Oliveira235 afirma que a exigência da forma não é um mal
em si, o que se renega no direito formal é o formalismo exacerbado, ―entendido
como culto irracional da forma, como se fora esse um objetivo em si mesmo‖, por
isso concluir que:

(...) as formas processuais cogentes não devem ser consideradas
―formas eficaciais‖ (Wirkform), mas ―formas finalísticas‖ (Zweckform),
subordinadas de modo instrumental às finalidades processuais, a
impedir assim o entorpecimento do rigor formal processual,
materialmente determinado, por um formalismo de forma sem
conteúdo. A esse ângulo visual, as prescrições formais devem ser
sempre apreciadas conforme sua finalidade e sentido razoável,
evitando-se todo exagero das exigências de forma. Se a finalidade
da prescrição foi atingida na sua essência, sem prejuízo a interesses
dignos de proteção da contraparte, o defeito de forma não deve
prejudicar a parte. A forma não pode, assim, ser colocada ―além da
matéria‖, por não possuir valor próprio, devendo por razões de
eqüidade a essência sobrepujar a forma.

Portanto, o formalismo oco e vazio deve ser afastado, por sua inaptidão
de servir às finalidades essenciais do processo, com a relativização de qualquer
invalidade que não ocasione prejuízo a outra parte236. Nesse ponto, Comanducci237
afirma:

O formalismo desmesurado ignora a boa-fé processual que se exige
de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com maior razão, do
Estado-Juiz, bem como se afasta da visão neoconstitucionalista do
direito, cuja teoria proscreve o legicentrismo e o formalismo
interpretativo na análise do sistema jurídico, desenvolvendo
mecanismos para a efetividade dos princípios constitucionais que
abarcam os valores mais caros à nossa sociedade
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Sobre o tema Bdine Jr.238, tendo em vista os efeitos do negócio jurídico
nulo, em âmbito material, esclarece que em uma sociedade justa e solidária haverá
a sua proteção algumas vezes pela invalidação do negócio jurídico, outras vezes a
proteção será realizada com o reconhecimento de sua eficácia, ainda que a hipótese
legal seja de nulidade ou anulabilidade, o que pode ser traduzido para os atos
judiciais, em razão de sua invalidade, no âmbito processual.
Ademais, como afirma Faria239, o caráter formalista excessivo do sistema
jurídico tende a impedir a visão da complexidade socioeconômica e a percepção da
crescente singularidade dos litígios, em contextos marcados por mudanças rápidas,
abruptas, as vezes radicais, ou seja, é inadequada a inflexibilidade da forma em uma
sociedade que muda radicalmente de maneira veloz.
Por isso, Ribeiro240 aduz que o formalismo interpretativo é objeto de
inúmeras críticas e ainda vem contribuindo para o aprofundamento da crise do
positivismo jurídico, notadamente nos lugares em que o sistema jurídico funda-se
nas codificações.
Nesse ponto, Faria e Lopes241 afirmam que, no século XX, a dogmática e
a lógica-formal, tendo como contraponto a crença no equilíbrio de poderes e na
separação entre público e privado, formaram um modelo no qual se desenvolveu a
cultura jurídica brasileira, que privilegiava a lei como sinônimo de ordem e
consagrava o princípio do pacta sunt servanda.
Desta feita, Oliveira242 afirma que o formalismo-valorativo equaciona de
forma mais adequada a relação do direito com o processo e a Constituição, na
medida em que coloca o processo no centro da teoria processual, pois essa quarta
fase tentaria demonstrar que o formalismo do processo é gerado a partir de uma
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base axiológica da qual sobressaem princípios, regras e postulados para a
elaboração dogmática, organização, interpretação e aplicação.
Isto

quer

dizer

que

toda

e

qualquer

interpretação

de

norma

infraconstitucional, nesse plano está o Código de Processo Civil, deve ser feita à luz
da Constituição. Nesse sentido, Donizetti243, um dos membros da comissão que
elaborou o novo Código de Processo Civil afirma:

Como se vê, o ultrapassado formalismo processual civil se
transforma expressamente em um ―formalismo-valorativo‖, isto é, o
processo será conduzido conforme as normas infraconstitucionais na
medida em que os valores processuais constitucionalmente previstos
se fizerem presentes em determinada hipótese (caráter axiológico),
cabendo ao intérprete da lei processual sempre se pautar pelos
princípios gerais do processo (―linhas fundamentais‖) de modo a
satisfazer as diretrizes da CR/88, concedendo ao jurisdicionado uma
justiça efetiva, célere e adequada (processo justo).

Com efeito, afirma Cambi244 que não se pode, portanto, entender o
processo sem antes buscar seu fundamento de validade, formal e material, na
Constituição. Em outras palavras, para que uma lei seja válida é, também,
necessária a coerência de seu significado com as regras e princípios (ou seja, com
as normas) da Lei Maior. Isto é, de acordo com Sanchís245, a validade das normas
pode ser discutida não só porque houve a vulneração das regras de habilitação
relativa aos órgãos e procedimentos de produção, mas também porque seu
conteúdo não esteja de acordo com certos valores morais ou políticos
Sob a ótica de Nunes246, os processualistas interpretam o Código
arraigados ao texto legislativo, apenas discutindo as técnicas processuais, o que
mostra-se ineficiente para o sistema jurídico, in verbis:
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A análise dos processualistas arraigada aos textos legislativos e à
compreensão das técnicas vem se mostrando ineficiente do ponto de
vista de legitimidade e de operatividade do sistema jurídico, eis que
tal postura somente permite a busca por soluções técnicas para as
consequências (alta litigiosidade, utilização de litigiosidade de
interesse público, utilização da jurisdição como espaço contramajoritário, entre outras), mas não viabiliza o trato das causas que
induzem a profusão de demandas e a utilização do processo.

Nesse diapasão, o direito processual nada mais é, senão, o direito
constitucional aplicado, não se esgotando o processo na simples realização do
direito material, mas sim, conforme Oliveira247, constitui, algo mais, ―a ferramenta de
natureza pública indispensável para a realização de justiça e pacificação social‖.
Sob essa perspectiva, Junoy248, tendo em vista a Constituição Espanhola,
afirma que o caráter social daquele Estado de Direito consagrado em sua Lei Maior,
atribui ao juiz o papel de velar pela efetividade da tutela dos interesses discutidos no
processo, em razão do artigo primeiro do Texto Fundamental proclamar como valor
superior do ordenamento jurídico a justiça, que constitui o objetivo final da jurisdição.
Junoy249 prossegue aduzindo que a justiça como valor superior do
ordenamento jurídico representa um ideal da comunidade, um objetivo a ser
alcançado pelo ordenamento jurídico, por isso que existe um interesse público de
que o resultado do processo seja justo.
Nesse ponto, Bertolino250 entende que processo justo é sinônimo de
devido processo legal, consistindo na garantia do contraditório, com o direito de
questionar e de defender-se, ainda, havendo poderes de investigação das partes e o
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direito de recurso, em síntese, seria o direito da ação e de defesa e demais normas
de caráter processual contidas na Constituição, in verbis:

Giusto processo è stato anche interpretat come sinonimo di processo
corretto, rinviando tale concetto alle garanzie di contraddittorio (fra le
parti, e fraqueste e il giudice), al diritto di domanda ed eccezione, ai
poteri istruttori delle parti, al diritto di impugnazione. In buona
sostanza si tratterebbe del diritto di azione e difesa già garantito
costituzionalmente dall‘art. 24, 1° e 2° comma e dalle altre norme di
carattere processuali contenute in Costituzione. Di analoga portata ci
pare l‘interpretazione di chi, pur rifiutando quell‘orientamento che
attribuisce a tale espressione un valore tautologico, sostiene che
giusto sia quel processo che rispetta i parametri fissati dalle norme
costituzionali intese in relazione fra loro.

De modo que assim busca-se à justiça das decisões, uma justiça do caso
concreto, sem qualquer aprisionamento do direito, a tão somente, as soluções legais
(infraconstitucionais), por isso Cambi251 alerta que o processualista não deve tomar
como objeto exclusivo de suas análises e de sua pesquisa apenas as regras
processuais, pois essa é apenas uma parcela do sistema jurídico.
De outra banda, como alerta Nery Jr., o que não significa um completo
afastamento

às

disposições

infraconstitucionais,

porque

essas

devem

ser

observadas após a busca da validade constitucional252. Em outras palavras, no caso
em que a lei esteja em desacordo com o texto constitucional não deve ser aplicada,
conforme esclarece Nery Jr.253 in verbis:

a) se a norma legal tiver sido editada antes da Constituição Federal,
terá ocorrido o fenômeno da não recepção, pela nova ordem
constitucional, da lei com ela incompatível e não poderá se aplicada;
b) se a norma legal tiver sido editada depois do advento da
Constituição Federal, será inconstitucional e não poderá ser aplicada
para a solução do caso concreto: estará sujeita à declaração in
concreto ou in abstracto dessa referida inconstitucionalidade.
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Destarte, de acordo com Bedaque254, pouco importa ter-se um processo
regular do ponto de vista formal, se substancialmente este estiver em desacordo
com os valores encartados na Constituição que o regem.
Ademais, a palavra ―valorativo‖ significa que o processo deve ser
encarado como produto da criação do homem, não é um instrumento dado pela
natureza, mas sim fruto da cultura, por isso, Oliveira255 afirma que ―falar em cultura é
falar em valores, pois estes não caem do céu, nem são a-históricos, visto que
constituem frutos da experiência, da própria cultura humana‖.
Sob a concepção do formalismo-valorativo os fundamentos do formalismo
do processo civil são considerados em razão de suas conexões internas e externas,
levando-se ao extremo as vertentes políticas, culturais e axiológicas condicionantes
da estruturação e organização do processo256.
De forma que, de acordo com Mitidiero257, o instrumentalismo processual
passou a assumir seus escopos sociais, políticos e jurídico, rompendo com a ideia
de que o processo deve ser enxergado apenas sob seu ângulo interno.
Os dispositivos processuais devem ser interpretados, em conjunto, com a
realidade social, para a qual foram predispostos, nesse passo, conforme Cambi258, o
processualista deve deixar de lado a pureza e cientificidade de sua disciplina para se
ocupar, também, dos problemas da administração da justiça.
Deste modo, o processualista deve abrir seus horizontes aos ganhos da
teoria do direito, da Constituição, da filosofia, sociologia, entre outras ciências, para
possibilitar o conhecimento sobre as tendências e vicissitudes do sistema jurídico 259.
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Nesse sentido, Almeida Guilherme260 afirma as vantagens dessa abertura do direito,
de acordo com os seguintes tópicos:

É importante ao homem para ampliar a sua potencialidade para
outras formas do conhecimento que não apenas o racional; (ii) é
necessária, visto que diminui a distância teórica entre as disciplinas,
bem como uma articulação que permite o diálogo entre elas; (iii) deve
ser estimulada a pesquisa coletiva de seus membros pela
Universidade; (iv) deve existir mais contato entre os estudiosos, ou
seja, a Universidade e a sociedade; (v) para ser criada uma teoria
sobre esse tema, deve-se construir a partir da linha de abordagem de
cada pesquisador; (vi) é uma conduta epistemológica que ultrapassa
os hábitos intelectuais estabelecidos, ou mesmo os programas de
ensino; (vii) e sua atitude não seria apenas resultado de uma simples
síntese, mas de sínteses imaginativas e ousadas e por fim, (viii)
somente existe a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas.

Em outras palavras, a regulação do processo, acresce Bedaque261,
depende de concepções extrajurídicas, de ciências como a filosofia, política, sociais,
humanas entre outras, inerentes ao direito material, daí ser insuficiente o formalismo
dogmático, que deve ser complementada pela ideia de valor.
Ademais, Oliveira262 alerta que o formalismo, porque fruto da cultura
humana, informado por valores, não se confunde com a técnica, que é neutra
axiologicamente. Nesse sentido, Sousa Santos263 complementa que:

Daí a constatação de que a organização da justiça civil e em
particular a tramitação processual não podiam ser reduzidas à sua
dimensão técnica, socialmente neutra, como era comum serem
concebidas pela teoria processualista, devendo investigar-se as
funções sociais por elas desempenhadas e em particular o modo
como as opções técnicas no seu seio veiculam opções a favor ou
contra interesses sociais divergentes ou mesmo antagônicos
(interesses de padrões ou de operários, de senhorios ou de
inquilinos, de rendeiros ou de proprietários fundiários, de
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consumidores ou de produtores, de homens ou de mulheres, de pais
ou de filhos, de camponeses ou de citadinos).

Portanto, o escopo último do processo, no dizer de Oliveira264, não é
mais, somente, a realização do direito material, mas, sobretudo, a concretização da
justiça material, segundo as peculiaridades do caso em concreto.
Com efeito, segundo Bertolino265, a justiça material é o resultado de
justiça substancial em si mesma, sem reconhecimento do modo na qual este
resultado foi conseguido, já a justiça processual é a correta aplicação de um
procedimento susceptível de aumentar a possibilidade de que o resultado é justo, in
verbis:

La giustizia procedurale è la corretta applicazione di una procedura
idonea ad incrementare le possibilità che il risultato sia giusto. La
giustizia sostanziale, invece, è la giustizia materiale del risultato in sé
stesso, non rilevando il modo in cui tale risultato sia stato raggiunto.

Nesse sentido, Bertolino266, conclui que o processo é estruturado de
modo instrumental para a consecução de uma decisão justa, cujo critério de justiça
externo é atribuível ao direito substantivo, e a verificação empírica do caso constitui
uma condição necessária para a justificação racional da decisão. Importante
esclarecer que os procedimentos são avaliados como um meio de expressar ou
promover os valores considerados importantes e não apenas por sua capacidade de
chegar a um resultado justo, em particular, valores como a participação, que resulta
numa importância simbólica ritual para a sua representação, caso contrário, pela
negação

desse

valor

pode-se

resultar

um

sentimento

de

injustiça,

independentemente do resultado alcançado.

264

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Do Formalismo no Processo Civil: proposta de um formalismovalorativo. 4ª Ed. Saraiva: São Paulo. 2010. p. 22.
265
BERTOLINO, Giulia. Giusto processo civile e giusta decisione (IUS/15): riflessioni sul concetto di
giustizia procedurale in relazione al valore della accuratezza delle decisioni giudiziarie nel processo
civile. Corso Di Dottorato In Diritto Processuale Civile. Universidade de Bolonha. 2007. p. 41.
266
BERTOLINO, Giulia. Giusto processo civile e giusta decisione (IUS/15): riflessioni sul concetto di
giustizia procedurale in relazione al valore della accuratezza delle decisioni giudiziarie nel processo
civile. Corso Di Dottorato In Diritto Processuale Civile. Universidade de Bolonha. 2007. p. 83.

91

Nesse mesmo entendimento, Maiese267 tendo em vista o princípio da
justiça e equidade afirma que eles são centrais para a justiça processual, pois
asseguram que os procedimentos gerem decisões imparciais, consistentes e
confiáveis. De forma que os procedimentos justos são fundamentais para a
legitimidade das decisões tomadas e de aceitação dessas decisões pelos indivíduos:

Principles of justice and fairness are also central to procedural,
retributive, and restorative justice. Such principles are supposed to
ensure procedures that generate unbiased, consistent, and reliable
decisions. Here the focus is on carrying out set rules in a fair manner
so that a just outcome might be reached. Fair procedures are central
to the legitimacy of decisions reached and individuals' acceptance of
those decisions268.

Por outro lado, ainda que não seja, apenas, a realização do direito
material, não se pode esquecer que ela é de suma importância ao processo, tanto
que Bedaque269 chega a afirmar que ―a distância entre direito e processo é muito
menor do que se imaginava e que a reaproximação de ambos não compromete a
autonomia da ciência processual‖.
Esse canal de comunicação entre o direito formal e o direito material está
estabelecido dentro do próprio direito processual, haja vista que uma das condições
da ação, qual seja, possibilidade jurídica do pedido, existe exatamente para filtrar o
que é possível pedir em juízo, isto é, o que o direito material permite que seja
pleiteado ante o órgão jurisdicional, caso contrário, há carência de ação.
Desta forma, segundo Bedaque270 o processo tem por escopo construir
um método adequado à verificação sobre a existência de um direito afirmado, para
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conferir a tutela jurisdicional ao bem da vida reclamado em juízo e amparado pelo
ordenamento material, o próprio conceito de processo presume a existência, ainda
que em tese, de um direito material, pois caso contrário, o direito processual poderse-ia transformar em uma ciência desinteressante de sistema de formalidades e
prazos. Por isso, Cambi271 conclui que a dogmática jurídica se não tiver a intenção
de ser convertida em uma abstração oca, deve servir de método para que o direito
se concretize na justiça.
Nesse passo, segundo Cambi272, o processo deve cumprir os seus
escopos, jurídico, político e social, em quatro áreas fundamentais: a admissão da
demanda em juízo; o modo de ser do processo; a justiça da decisão; e, a efetividade
da decisão. In verbis:

Sob o aspecto positivo, o processo deve ser apto a produzir todos os
seus escopos institucionais (jurídicos-políticos-sociais), em quatro
campos fundamentais: a) a admissão em juízo (envolvendo temas
como o Juizado Especial Cível, a efetiva ampliação das defensorias
públicas e a consolidação do papel do Ministério Público na defesa
de interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos); b) o
modo-de-ser do processo (abrangendo a dinâmica relação entre as
partes, entre elas e o juiz, bem como entre o juiz e o processo; a
plenitude e a restrição das garantias processuais, dentro do contexto
do princípio da proporcionalidade; a elaboração de procedimentos
diferenciados à tutela dos direitos materiais etc); c) a justiça das
decisões (seja pela utilização de um procedimento válido e justo para
se chegar a decisão, seja pela reconstrução fiel dos fatos relevantes
para a causa, seja ainda pela adequada interpretação das regras e
princípios aplicáveis ao caso concreto); d) a efetividade das decisões
(envolvendo temas como a melhor distribuição do ônus do tempo do
processo entre as partes, a ampliação das sentenças mandamentais
e executivas lato sensu, a concretização dos provimentos urgentes
baseados em cognição sumária, o abandono da rígida separação
entre cognição e execução, a desmitificação da verdade processual
―obtida‖ formalmente com a coisa julgada etc).

Desta forma, tem-se que o processo além de formal para assegurar a
ordem, sendo previsível, e, sobretudo realizar a segurança jurídica, também é
formado por valores axiológicos, em razão, também, de sua proximidade e sua
materialização constitucional.
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De qualquer maneira, ainda que não se entenda existir uma quarta fase
na teoria processual, admitindo que ela na verdade é parte de um instrumentalismo
evoluído ou modificado, não há como negar a sua importância, ante as criticas
trazidas ao processo, bem como por ter influenciado a criação do anteprojeto do
código de processo civil.
2.2 PROXIMIDADE ENTRE O DIREITO PROCESSUAL CIVIL E O DIREITO
CONSTITUCIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O PROCESSO.

Independentemente de se crer no formalismo-valorativo ou outro nome
que se queira dar, as alterações ocorridas em âmbito constitucional, no que se
convencionou

chamar

de

neoconstitucionalismo

marcaram

fortemente

e

propulsionaram o neoprocessualismo, gerando uma ligação entre direito processual
e constitucional, entre Código de Processo Civil e Constituição.
Evidente que o direito (infraconstitucional) como um todo se aproximou da
Constituição, ou seja, assim também ocorreu com o direito civil, penal, tributário,
entre outros, de forma que essas aproximações, inexoravelmente, ligaram de
maneira mais forte o direito processual e o material.
Como aduz Baggio273 na órbita material a sociedade elabora as regras,
por seus representantes, que asseguram os interesses que entendem merecer
proteção, trata-se da tutela jurídica (estrita) que engloba tanto as relações privadas,
quanto as públicas, servindo de modelo de conduta a ser seguido por todos os
integrantes de determinada sociedade, o Estado inclusive.
Contudo, há casos em que essas regras criadas pela sociedade, vale
dizer, a proteção geral e abstrata do direito material, não são respeitadas ou estão
na iminência de não o ser (crise de adimplemento), nessa hipótese a tutela jurídica
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não é o suficiente para garantir a paz social, deste modo, o próprio Estado
disponibiliza outra forma de tutela, trata-se da tutela jurisdicional274.
Nesta senda, tutela jurídica e tutela jurisdicional se complementam, em
outras palavras, direito substancial e direito formal se correlacionam, havendo um
verdadeiro enlace entre eles, sem, é claro, que a autonomia de ambos se
enfraqueça.
Aliás, no âmbito puramente processual a análise preliminar sobre a
possibilidade jurídica do pedido já é uma das portas abertas para o direito material
em âmbito formal, pois analisar se um pedido é possível à luz do direito (material),
no mais das vezes, é analisar sua conformação com o ordenamento jurídico, ou
seja, não existe um processo judicial sem que haja um pedido com possibilidade
agasalhada pelo direito material, logo, não há processo pelo processo.
Por outro lado, as decisões judiciais influenciam na tutela jurídica material,
na medida em que integram, seja por meio do preenchimento das lacunas, seja
dando sentido aos conceitos jurídicos abertos, indeterminados, confirmando a
própria validade constitucional do direito substancial legislado275. E ainda, em outras
palavras, conforme Lucon276, na medida em que o processo seja o instrumento de
efetivação e preservação das normas constitucionais.
Ademais, como aduz Mitidiero277, houve uma aproximação do Direito
Processual Civil com o Direito Constitucional, notadamente pela nova teoria das
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normas, havendo a constitucionalização do processo, com a incorporação das
normas processuais na Constituição.
É certo, como afirma Barbosa Moreira278, que as Constituições anteriores
a 1988 preocupavam-se relativamente pouco com o processo, em geral, davam
menos atenção ao processo civil que ao penal, poucos eram os institutos do campo
civil, como por exemplo, o mandado de segurança, ação popular e o recurso
extraordinário. Porém, agora, pode-se afirmar, como o faz Oliveira279, que houve a
processualização da Constituição e a materialização do processo em decorrência da
teoria processual da Constituição e da Constitucionalização do processo280.
A Constituição Federal de 1988 foi a carta que mais se preocupou com a
questão processual e com o acesso à justiça, trouxe em seu bojo temas como a
assistência judiciária aos necessitados, interesse processual, criou garantias
individuais e coletivas, além de assegurar uma série de garantias e princípios
processuais281.
Por isso, Sousa Santos282 afirma que ―a consagração constitucional dos
novos direitos econômicos e sociais e a sua expansão paralela à do Estado de bemestar transformou o direito ao acesso efetivo à justiça num direito charneira‖, isto é,
um direito ao qual sua negação acarretaria a de todos os demais.
Ou seja, o processo não só deve efetivar materialmente a Constituição,
como em função dela tornou-se em si um direito fundamental. Desta feita,
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Mitidiero283 afirma que essa proximidade trouxe ao processo civil uma perspectiva
dos direitos fundamentais, visando atualizar o discurso processual com normas de
princípios e de regras, além de empregar a eficácia dos direitos fundamentais para a
solução dos mais variados problemas de ordem processual.
Nesse diapasão, o processo se revela como um método de controle do
poder e da manutenção do mínimo existencial, com o objetivo de conservar a
dignidade da pessoa humana, bem como os demais fundamentos da república
brasileira284. Portanto, o processo não pode mais ser visto como sinônimo de direito
formal, deve-se busca um processo justo, substancializado pela existência de
direitos fundamentais285.
Nessa perspectiva, então, Bertolino286 afirma que a justiça do processo
não vai ser avaliada em relação à sua capacidade de buscar decisões justas, mas
em relação à capacidade de maximizar a precisão da mesma, dentro de um prazo
razoável, sujeito a certos direitos fundamentais (constitucionalmente garantido), in
verbis:

In questa prospettiva allora, considerato l‘accertamento della verità
dei fatti nel processo come ideale regolativo cui approssimarsi,
vedremo che la giustizia del processo sarà da valutarsi non in
relazione alla sua capacità di perseguire giuste decisioni, ma in
relazione alla capacità di massimizzare la accuratezza delle stesse,
in un tempo ragionevole, nel rispetto di alcuni diritti fondamentali
(costituzionalmente garantiti).
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infraconstitucional passaram a ser condicionados e a ter validade em atenção aos
valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras
constitucionais. Nessa perspectiva, segundo Bueno288, há uma inversão de
raciocínio, o primeiro contato com o processo civil se estabelece no plano
constitucional, e não no Código de Processo Civil, que deverá se amoldar às
diretrizes constitucionais.
Ademais, a relação entre a Constituição e o processo pode se estabelecer
de maneira direta, quando aquela assegura as garantias processuais fundamentais;
quando estrutura as instituições essenciais à realização da justiça; e, ao estabelecer
mecanismos formais de controle de constitucionalidade. O que, aliás, é objeto de
estudo do Direito Processual Constitucional.
Um dos principais direitos assegurados na constituição é a possibilidade
de romper a inércia da jurisdição, provocando a atividade jurisdicional, que está
insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que impede que a lei ou
qualquer outro ato normativo exclua do Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça
a direito.
Com efeito, de acordo com Barbosa Moreira289, o artigo citado inova ao
referir-se à ―ameaça‖ e não mais somente a efetiva lesão, enquadrando-se nesse
caso as decisões cautelares, preventivas e antecipatórias de tutela, bem como inova
ao suprimir a palavra ―individual‖ contida na Constituição anterior, o que possibilitou
a tutela de direitos coletivos.
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Destarte, segundo Bedaque290, o legislador não somente assegurou o
acesso ao meio estatal de solução de conflitos, muito mais que isso, garantiu a
todos o acesso à ordem jurídica justa, com o fito de que o jurisdicionado pudesse
valer-se de mecanismos para a satisfação do direito. Portanto, todos têm a garantia
de ação, não a certeza ou probabilidade de obter reconhecido o direito, mas,
sobretudo, a garantia de poder contar com um instrumento adequado para o alcance
de um objetivo.
Em suma, no entender de Nelson Nery291, a Constituição assegura um
ordenamento jurídico e um processo organizado para a solução de conflitos que
surgirem em seu interior, ainda, organiza os poderes estatais, constituindo os órgãos
a exercerem as funções estatais, repartindo as competências, necessárias para o
cumprimento das tarefas, e mais, organiza os procedimentos a serem seguidos para
permitir a adoção de decisões adequadas e como função diretiva a Constituição dota
os direitos fundamentais de força vinculante para todo o ordenamento jurídico.
Desta maneira, Bedaque292 afirmar que o processo é permeado por
valores éticos, exatamente os mesmos que norteiam a própria Constituição, razão
pela qual entende que o processo é “modelado em conformidade com garantias
fundamentais, suficientes para torná-lo equo, correto, giusto‖.
Com efeito, Lucon293, nesse mesmo sentido, afirma que o processo não é
mera técnica, mas sim, técnica informada por objetivos e ideologias priorizados pelo
direito processual, tendo por meta a efetivação do justo.
Por outro lado, a relação entre processo e Constituição pode se
estabelecer de maneira indireta quando a Constituição resguardou diversos bens
jurídicos (direito de personalidade, direito coletivo) ou uma determinada categoria de
sujeito (idoso, criança, mulher); possibilita que o legislador infraconstitucional
290
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estabeleça regras processuais específicas e que o juiz concretize a norma no caso
concreto. Para Eduardo Cambi294 três fatores acentuaram na nova era dos direitos:

i) aumentaram os bens merecedores de tutela (as meras liberdades
negativas, de religião, opinião, imprensa etc, deram lugar aos direitos
sociais e econômicos, a exigir uma intervenção positiva do Estado);
ii) surgiram outros sujeitos de direitos, além do indivíduo (singular),
como a família, as minorias étnicas e religiosas e toda a humanidade
em seu conjunto; iii) o próprio homem deixou de ser considerado em
abstrato, para ser visto na concretude das relações sociais, com
base em diferentes critérios de diferenciação (sexo, idade, condições
físicas etc), passando a tratado especificamente como homem,
mulher, homossexual, criança, idoso, deficiente físico, consumidor
etc.

Com o fenômeno da constitucionalização do direito infraconstitucional,
segundo Cambi295, alterou-se radicalmente o modo de construção da norma jurídica,
antes da constitucionalização do direito privado, a lei e os códigos estavam no
centro do sistema jurídico, de acordo com Mitidiero296, por exemplo, o código
projetado por Buzaid foi inspirado no processualismo científico, ou seja, o processo
era visto como um fenômeno técnico, independente de fatores culturais.
Por esse fator no ano de sua instituição o Código de Processo Civil era
fundado em normas de caráter patrimonialistas e estritamente processuais,
vislumbrando o processo como um fim em si mesmo, em detrimento de assegurá-lo
como instrumento para a realização do direito material, ou melhor, da ordem
constitucional, havendo uma dicotomia entre o mundo processual e o fático297.
Em outras palavras, o Código de Processo Civil foi desenvolvido para
tutelar interesses individuais, sobretudo de caráter patrimonial. A titularidade do
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direito subjetivo, colmata pelo princípio dispositivo, projetou o caráter eminentemente
individualista do Código298.
Contudo, hodiernamente o processo não é aplicado apenas para resolver
questões de cunho individual, e se ainda assim o fosse, o próprio Direito Civil, sofreu
alterações distanciou-se da sua matriz liberal, assumindo contornos publicísticos,
com uma atuação maior do Estado-juiz nas relações reservadas aos entes
privado299.
Nesse diapasão, conforme Cambi300, o processo distanciou-se de sua
conotação inicial privatista, deixando de ser, tão somente, um mecanismo utilizado
pelo indivíduo, para se tornar um meio à disposição do Estado, assim possibilitando
a realização da justiça com um valor eminentemente social.
Sob esse prisma, Sousa Santos301 afirma que as decisões judiciais
passaram a afetar grupos sociais vulneráveis, ainda que a demanda tivesse
aparência individualista, em seu fundo a discussão era sobre o bem comum, o que
fez com que o desempenho do Judiciário passasse a ter relevância social e impacto
nas mídias, in verbis:

O enfoque privilegiado nos efeitos extra-judiciais da decisão em
detrimento da correcção lógico-formal contribuiu para dar uma maior
visibilidade social e mediática aos tribunais, potenciada, também pela
colectivização da litigiosidade. Na medida em que, ao lado das
decisões que afectavam uns poucos indivíduos, passou a haver
decisões que afectavam grupos sociais vulneráveis, fossem eles
trabalhadores, as mulheres, as minorias étnicas, os imigrantes, as
crianças em idade escolar, os velhos a necessitar de cuidados, ou os
doentes pobres a necessitar da atenção médica, os consumidores,
os inquilinos, o desempenho judicial passou a ter uma relevância
social e impacto mediático que naturalmente o tornou num objecto de
controvérsia pública e política.
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Com efeito, as decisões tomadas pelos tribunais, em razão deste efeito
midiático, passaram a repercutir em toda sociedade, e, por óbvio, internamente nos
tribunais, o que acarretou a necessidade de se ter um Código de Processo Civil mais
próximo da realidade social, menos formal e mais eficaz.
Desta feita, de acordo com Oliveira 302, o Código de Processo Civil de
1973, mostra-se em contradição com o sistema constitucional, exatamente pelo
caráter individualista e liberal do Codex. Nesse ponto, importante esclarecer que as
reformas posteriores foram exatamente ocasionadas no intuito de colocar o
processo em simetria com a Constituição.
Deste modo, o processo passou a ser não somente formalista, mas
acresceu-se do valorativo, porque seu formalismo estrutura-se a valores,
especialmente encartados na Constituição Federal303. Em outras palavras, de
acordo com Barbosa Moreira304, a literatura processual revela-se impregnada de
valores constitucionais.
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3. A BUSCA POR UM PROCESSO EFETIVO E SEGURO.

3.1 A CRISE DO PROCESSO CIVIL.

Com efeito, todo o exposto até aqui aponta para a fundamentabilidade do
processo, por estar conectado com a Constituição, necessitando ser seguro
juridicamente, contudo, de maneira efetiva, com uma resposta rápida, ou pelo
menos tempestiva, pois de nada vale um processo seguro que respeite todos os
procedimentos constitucionais, que chegue a uma decisão justa, após muito tempo
do início da lide, ou seja, sem qualquer efetividade.
Por outro lado, também, não interessa ter uma decisão rápida, em
desrespeito alguns ditames constitucionais, sem que a decisão seja justa, ou ainda
que seja justa materialmente, se for maculado o contraditório, por exemplo, será
inaceitável para um dos jurisdicionados e com lesão à Constituição.
Sob essa ótica, Faria305 identifica como uma nova tendência do direito
processual, em razão do excesso de formalismo dos tribunais e a excessiva
burocratização, a simplificação dos procedimentos, a valorização da jurisprudência,
entre outras medidas, ocasionada pela incompatibilidade entre a concepção de
tempo para a legislação processual e a concepção de tempo do mercado
transnacionalizado, in verbis:

Essa tendência decorre, acima de tudo, da incompatibilidade entre a
concepção de tempo adotada pela legislação processual civil e
processual penal, que é deliberadamente lenta em face da
necessidade de se institucionalizar o princípio do contraditório,
garantir o direito de defesa, assegurar o chamado ―duplo grau de
jurisdição‖ e salvaguardar valores, interesses e procedimentos vitais
ao funcionamento do próprio Estado de Direito, por um lado, e a
concepção de tempo prevalecente no processo decisório no âmbito
dos mercados transnacionalizados, especialmente os financeiros, por
outro.
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Por isso, o ideal de processo é o exato equilíbrio entre a segurança
jurídica com a execução de todos os atos obrigatórios e necessários ao bom
desenvolvimento da forma, com uma resposta efetiva, sem dilações indevidas, isto
não ocorrendo, gera-se uma crise interna do processo civil.
Em princípio, como aduz Cruz e Tucci306, segurança jurídica e efetividade
são dois postulados opostos. A segurança jurídica exige um lapso temporal razoável
para a tramitação do processo (tempo fisiológico). Já a efetividade necessita que o
momento da decisão final não se prolongue mais que o necessário (tempo
patológico).
Por isso, conclui Cruz e Tucci307 que um equilíbrio entre segurança e
celeridade possibilita a emersão das melhores condições para garantir a justiça no
caso concreto, sem que haja a diminuição no grau de efetividade da tutela
jurisdicional.
A falta desse equilíbrio leva Faria308 a afirma que a ideia de crise
configura um conceito analítico que tem o condão de opor uma ordem ideal a uma
desordem real, cuja ordem jurídica é contrariada por fatos para os quais ela não
consegue oferecer a solução ou respostas técnicas e eficazes.
Nesse passo, Ribeiro309, citando Joaquim Falcão, afirma que o Judiciário
não dá uma resposta satisfatória em duas dimensões, a primeira é pragmática pela
resolução do conflito, a segunda é simbólica fundada na importância do valor justiça
como elemento estruturador da convivência social, por isso mesmo a sociedade
brasileira passa a desenvolver outros tipos de justiça privada que se defrontam com
a pretensão do Judiciário em manter o monopólio da administração da justiça.
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Ademais, Faria310, sobre a falta de segurança jurídica, vislumbrando a
expansão normativa, revela a dificuldade que o Judiciário tem de cumprir suas
funções: instrumental, institucional e simbólica, in verbis:

Como essa busca de proteção judicial conduz a uma verdadeira
corrida a todos os setores e instâncias do Judiciário, por parte da
sociedade, e a instituição não está preparada para dar conta dessa
avalanche de novos processos, em termos organizacionais,
operacionais e financeiros, quanto mais cidadãos e empresas a
procuram, mais ela revela dificuldades para cumprir suas três
funções básicas: (a) a função instrumental, de dirimir litígios,
neutralizar conflitos e manter as estruturas sociais sob controle; (b) a
função institucional, de reforço de legitimação e eficácia do sistema
político; e (c) a função simbólica, de efetivação das orientações
sociais, por meio de decisões exemplares e de uma jurisprudência
clara e uniforme.

Ainda, segundo Almeida Guilherme311 a ideia de crise surge quando as
racionalidades parciais já não mais conseguem se articular uma com as outras,
gerando desta forma graves distorções ou disfunções estruturais para a consecução
do equilíbrio social.
Outrossim, Almeida Guilherme312 atribui a crise do direito também em
função da formação dogmática, normativista e legalista dos professores, que nos
cursos de direito ensinam uma dogmática de tradição romanística, transformando os
alunos em práticos, in verbis:

Frente à crise no ensino, a advocacia, como não poderia deixar de
ser, dá sintomas de completo desajuste às exigências da realidade
social e o advogado é tido analisado, pelo bom senso comum, sob
um prisma extremamente negativo. Isto é um consenso entre a
ampla maioria dos profissionais. A crise no objeto do ensino do
direito, aliado à proliferação desenfreada de cursos de baixa
qualidade, reflete na desestabilização do exercício da advocacia. O
número excessivo de inscritos nos quadros da Ordem, muitos de
qualidade duvidosa, tolhe as oportunidades de trabalho e põe em
risco o exercício do direito.
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Nesse mesmo sentido, Campilongo313, tendo em vista a dicotomia internoexterno, juiz/advogado e sociólogos, acreditando ser impossível separar o interno do
externo, critica o formalismo da doutrina nas formulações das soluções judiciais que
são incutidas nos estudantes de direitos, que serão juízes, promotores, delegados,
advogados, ou em suas palavras:

Não se trata, em contraposição às metodologias tradicionais, de
advogar uma ―jurisprudência sociológica‖, no sentido de fazer
doutrina ou decisões judiciais a partir de uma arbitrária atribuição de
caráter normativo a ―fatos sociais‖. Ao contrário, uma investigação
sociológica disposta a superar a dicotomia interno-externo, antes de
orientar as soluções doutrinarias e jurisprudenciais, ―deve preocuparse em examinar o quadro de fato em que se colocam, se debatem,
se propugnam, e se motivam as escolhas dos operadores jurídicos,
ou se fazem outras futuras escolhas de previsões racionais
(sentença, provimento administrativo)‖. Entre essas investigações –
conduzidas do ponto de vista interno ao direito – Tarello arrola a
―difusão de livros, manuais etc., portadores de determinados valores
e/ou conceitos dogmáticos nas escolas de direito das quais saem
operadores jurídicos como juízes, funcionários administrativos,
advogados, notários; sobre a ideologia pessoal e profissional dos
operadores jurídicos, em particular os juízes, e sobre a composição
dos órgãos‖. A partir daí é permitido examinar não só a exterioridade
das implicações normativas, mas, também, do ponto de vista interno,
a influência da tradição formalista da doutrina na formulação das
soluções judiciais e como essas doutrinas são inculcadas nos
estudantes de direito.

De qualquer forma, no entendimento de Ribeiro314, a crise do Judiciário,
tem múltiplos fatores, não podendo ser superada pelos mecanismos tradicionais
adotados no período anterior à industrialização do país, pois, após esse período,
tem-se uma profunda mudança no direito positivo, por isso, com base em Faria,
afirma que a crise do Judiciário, também é uma crise do direito, que resultará em um
novo direito, impossível de ser apreendido pelos paradigmas positivistas e
normativista, in verbis:

Trata-se, portanto, de reconhecer que a crise do Poder Judiciário
está determinada por múltiplos fatores sociais, econômicos, e
313
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políticos que podem ser superados pelo reforço dos mesmos
mecanismos tradicionais inerentes a uma organização judiciária
nascida em um contexto histórico anterior ao intenso
desenvolvimento econômico pelo qual passou o País a partir,
principalmente, dos anos 40. Este processo marcado pela
industrialização, urbanização e massificação da sociedade brasileira,
significou, na verdade, uma profunda mudança na própria função do
direito positivo e sua transformação em instrumento do Estado
intervencionista. Desta forma é imprescindível reconhecer em
primeiro lugar, que a crise do Judiciário é também uma crise do
direito, como observou José Eduardo Faria, crise que é resultado de
um processo de transformação e, provavelmente, levará, se já não
está levando, ao surgimento de um novo direito impossível de ser
apreendido pelos paradigmas positivistas e normativista.

Ademais, Faria315 aduz, tendo em vista o sistema capitalista e a
sociedade contemporânea, que os ritos processuais excessivamente detalhistas e
bastante morosos são incompatíveis com as exigências de rapidez, agilidade,
flexibilidade e adaptabilidade dos novos paradigmas de produção e dos padrões de
funcionalidade do comércio mundial. Por outro lado, mais grave que as questões
econômicas resta também lembrar que o Judiciário encarregado da proteção dos
direitos e garantias constitucionais prometidos pelo Estado sofre de lentidão,
formalismos complexos e desnecessários e ainda de debilidades institucionais316.
Em específico, no processo de conhecimento tem-se uma crise maior
quando o provimento esperado é o condenatório, pois o declaratório e o constitutivo,
por si só, com a própria decisão judicial já se efetivam, porém, a demanda que visa à
condenação do réu, somente é satisfeita, nos casos de não acatamento da ordem
judicial, com a expropriação do patrimônio do réu.
Deste modo, afirma Baggio317 que a tutela condenatória exige um
equilíbrio mais apurado entre a efetividade e o valor da segurança, haja vista que
antes de existir a práticas dos atos executórios, com a agressão do patrimônio do
315
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demandado, é preciso que, em regra, se declare com certa margem de segurança a
existência de uma relação jurídica e que se imponha o dever de cumpri-la.
De qualquer forma, os motivos da crise do processo civil são múltiplos,
aliás, confundem-se com a própria crise do direito, que tenta ser seguro e efetivo,
diante de várias adversidades, como falta de estrutura, falta de material humano,
falta de aptidão para a administração da justiça, explosão da litigiosidade,
formalismo exagerado, enfim, a situação é complexa e merece ser melhor analisada.
3.2 A DEFERÊNCIA CONSTITUCIONAL POR UM PROCESSO EFETIVO.

De início, importante esclarecer que efetividade significa a realização do
direito, com a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos os
valores e interesses por ela tutelados. Portanto, conforme Barroso318, simboliza ―a
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da
realidade social‖.
Em outras palavras, mas no mesmo sentido, afirmam Wambier e
Medina319, que o que se exige é que o resultado obtido com o processo seja efetivo,
posto que dever-se-á atender, no mundo real, exatamente aquilo que o provimento
jurisdicional determinou.
A Constituição Federal consagrou o princípio da efetividade em seu art.
5º, XXXV (―a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”), a melhor leitura do referido dispositivo, de acordo com Oliveira320, é no
sentido de não ser suficiente o simples acesso ao Judiciário, pelo direito à ação,
mas, também, a adequada prestar da jurisdição de forma eficiente, efetiva e justa,
―mediante um processo sem dilações temporais ou formalismos excessivos, que
conceda ao vencedor no plano jurídico e social tudo a que faça jus‖.
318
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Ou seja, conforme o entendimento de Câmara321, além de ser efetivo, o
processo ainda deve ser eficiente, isto é, deve-se levar em conta a razão entre o
resultado desejado e os custos necessários para a sua produção, por óbvio, em se
tratando de processo civil, não se leva em conta apenas os custos econômicos, mas
também todo e qualquer dispêndio, de tempo e energia, necessário para a produção
do resultado esperado.
Por óbvio, o processo deve servir para a produção de decisões, no limite
do possível, em conformidade com a lei, contudo, acresce Oliveira322, além disso, a
fortiori, deve prestar essencialmente a produzir decisões justas. Por isso, Streck323
chega a afirmar que todo jurisdicionado tem o direito fundamental de obter do
Estado-juiz uma resposta constitucionalmente adequada, in verbis:

Na senda de Dworkin, que, ao seu modo, falará da única resposta
correta, proponho a tese de que todo cidadão – que vive sob o manto
do Estado Democrático de Direito – tem um direito fundamental a
obter dos tribunais uma resposta constitucionalmente adequada.

Desta feita, para que haja acesso à ordem jurídica justa faz-se necessário
o conjunto de garantias e princípios constitucionais fundamentais ao direito
processual. De maneira que, conforme Lourenço324, ―pode-se afirmar que o direito
ao processo justo é sinônimo de direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva,
célere e adequada‖.
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Nesse mesmo passo, Bedaque325 afirma que o verdadeiro significado do
direito de ação é representado pela adequada proteção jurisdicional, como modelo
do processo equo e giusto, composto com garantias mínimas pelas partes, aptos a
assegurar a tutela efetiva a qualquer direito, como direito fundamental.
Em outras palavras, a Constituição não assegurou um processo qualquer,
ou tão somente um mero acesso formal ao Judiciário, entretanto, sobretudo, garantiu
um processo cujos parâmetros estão em seu próprio bojo, que fixa o devido
processo legal constitucional326.
Nessa esteira, Bertolino327 afirma que a garantia da justiça da decisão é
oriunda do conceito de devido processo legal, pois não faz sentido falar em um
processo judicial, sem referência à qualidade da decisão, uma vez que para os
cidadãos verem seus direitos protegidos necessitam que o resultado obtido seja
compatível com a Constituição, in verbis:

Si tratta di vedere se questa garanzia di giustizia della decisione sia
un‘implicazione necessaria del concetto di giusto processo, oppure
se si possa parlare di giustizia del processo anche senza fare
riferimento alla qualità della decisione. In quest‘ultimo caso le nostre
riflessioni sarebbero poco utilizzabili sul terreno del diritto positivo.
Ma se, invece, come crediamo, il principio del ―giusto processo‖ non
può prescindere dal valore della giustizia della decisione, ovvero non
può prescindere dall‘accertamento dei fatti oggetto del giudizio,
essendo la verità delle premesse fattuali la maggior garanzia di
giustizia per il cittadino di veder tutelati i propri diritti, allora i risultati
cui saremo arrivati saranno utilizzabili de jure condito per valutare la
legittimità costituzionale di alcune norme ordinarie del processo civile
che, senza trovar giustificazione nel rispetto di altri valori
costituzionali, sacrifichino tale valore.

Ou seja, a Constituição assegurou o poder de exigir do órgão judicial o
desenvolvimento de suas atividades por completo em tempo razoável, decorrendo,
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então, o direito fundamental a um processo justo e o direito fundamental a tutela
jurisdicional adequada e efetiva328. Nesse sentido, Dinamarco329 aduz que:

O que importa não é oferecer ingresso em juízo, ou mesmo
julgamento de mérito. Indispensável é que, além de reduzir os
resíduos de conflitos não-jurisdicionáveis, possa o sistema
processual oferecer aos litigantes resultados justos e efetivos,
capazes de reverter situações injustas desfavoráveis, ou de
estabilizar situações justas. Tal é a idéia de efetividade da tutela
jurisdicional, coincidente com a da plenitude do acesso à justiça e do
processo civil de resultado.

Vale dizer, conforme o faz Oliveira330, que a constitucionalização do
processo, a luz dos direitos fundamentais, notadamente do princípio da efetividade,
determina uma garantia ―de resultado‖, ressaltando o nexo teleológico fundamental
entre ―o agir em juízo‖ e a ―tutela‖ jurisdicional do direito afirmado.
Destarte, Marinoni331 chega a afirmar que não ―é por outro motivo que o
direito à prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais importante dos
direitos, exatamente por constituir o direito a fazer valer os próprios direitos‖. Em
razão disto, o direito fundamental à efetividade é compreendido como um direito
necessário para proteger todos os outros direitos.
Nessa intelecção, a participação no processo e pelo processo já não pode
mais ser observada somente como instrumento funcional de democracia ou
realizadora

do

direito

material

e

processual,

mas

sim

como

dimensão

intrinsecamente complementadora e integradora dessas mesmas esferas. ―O próprio

328

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Os Direitos Fundamentais à Efetividade e à Segurança em
Perspectiva Dinâmica. Revista de Processo, RePro, ano 33, nº 155, Revista dos Tribunais: São
Paulo, janeiro de 2008. p. 12.
329
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 4ª Edição. São Paulo:
Malheiros, 2001. p.797.
330
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Os Direitos Fundamentais à Efetividade e à Segurança em
Perspectiva Dinâmica. SALLES, Carlos Alberto de; GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). As grandes
transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao professor Kazuo Watanabe. São Paulo:
Quartier Latin, 2009. p. 38.
331
MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos
direitos fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 378, 20 jul. 2004. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5281>;. Acesso em: 03 de maio de 2013.

111

processo passa, assim, a ser meio de formação do direito, seja material, seja
processual‖332.
Em razão disso, o Judiciário deve ser efetivo, tornando concreta a
prestação da tutela jurisdicional, dentro de um prazo razoável, de forma que o
jurisdicionado detentor do direito desrespeitado consiga obter uma resposta
tempestiva e eficaz333.
O direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional não pode ser
visto, tão somente, como um direito de defesa contra o Estado, de natureza
negativa, mas, sobretudo, deve ser visto como um direito de exigir uma prestação do
Estado, de caráter positivo334. Por isso, Sousa Santos335 chegou a afirma que:

Pode mesmo avançar-se como hipótese de lei sociológica que
quanto mais caracterizadamente uma lei protege os interesses
populares e emergentes maior é a probabilidade de que ela não seja
aplicada. Sendo assim, a luta democrática pelo direito deve ser no
nosso país uma luta pela aplicação do direito vigente tanto quanto
uma luta pela mudança do direito.

Por isso, Cambi336 afirma que o grande obstáculo ao acesso à justiça, na
verdade, não é nem tanto pela falta de regras processuais, mas a ausência de
efetividade das que existem.
Ademais, o Estado com o fito de assegurar a efetividade deve atuar de
duas maneiras, primeiro, editando normas processuais que fixe a entrega da tutela
jurisdicional em prazo razoável; segundo, exigir que os agentes públicos pratiquem
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os atos no prazo mais célere possível, para que o processo não se perpetue além do
tempo necessário a prática do direito de defesa337.
Ou seja, cabe à administração do Judiciário, notadamente ao CNJ, e
particularmente ao magistrado, a supervisão dos agentes públicos para que os atos
sejam feitos da maneira menos dispendiosa possível.
De outra banda, cabe ao Poder Legislativo a criação de normas que
prestigiem a celeridade processual, para que haja uma rápida resposta que
solucione a lide. Contudo, sem menosprezo a segurança jurídica e o devido
processo legal.
Outrossim, o processo deve ser efetivo na medida em que proporcionar a
tutela jurídica específica, nos termos previstos no direito material, por isso, a busca
pela tutela adequada é um dos elementos que compõem o valor efetividade do
processo338.
A tutela jurisdicional adequada potencializa a realização do direito
material maculado. Nesse sentido, Marinoni339 afirma que o direito à tutela
jurisdicional

efetiva

exige

a

técnica

processual

adequada,

instituição

de

procedimento capaz de viabilizar a participação e, por fim, a própria resposta
jurisdicional.
A classificação da tutela jurisdicional está intimamente relacionada com a
situação de direito substancial e com as circunstâncias em que ela é deduzida em
juízo, por isso, segundo Bedaque340, não existe somente uma espécie de processo,
ainda que haja o ordinário, para tutelar todas as situações previstas no ordenamento
jurídico.
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Nesse passo, o processo possui valor próprio, as formas e a técnica
processuais expressam as opções axiológicas, consubstanciadas na idéia
fundamental de adequação do instrumento ao objeto341, por isso o processo deve
ser flexível.
Deste modo, a garantia de ação compreende não só o poder de requerer
a tutela jurisdicional, mas também o poder de se valer de todos os meios
adequados, e em logrando êxito, o direito de obter o provimento tecnicamente
idôneo a assegurar a tutela adequada342.
Nesse sentido, estão em consonância com a efetividade, as tutelas
jurisdicionais diferenciadas, por exemplo, as tutelas de cunho cautelar, antecipatório
e preventivo, as tutelas da obrigação de fazer e não fazer343.
Ademais, segundo Marinoni344 o tempo do processo não é neutro e nem
indiferente ao autor e réu, é um verdadeiro ônus, se o autor, que teve à procedência
de seu pedido, em tese, não poderia ter contra si o ônus do tempo, por isso a
técnica antecipatória possui objetivo fundamental de dar tratamento racional ao
tempo do processo, permitindo que a decisão sobre o mérito seja tomada no seu
curso.
Exatamente, por isso, Bedaque345 entende que o processo como
instrumento de realização do direito material e dos valores constitucionais deve
propiciar um resultado rápido, sob pena de ser inútil, daí surge a idéia de efetividade
por meio da razoável duração do processo.
3.2.1 A busca pela efetividade por meio da razoável duração do processo.
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Inquestionavelmente, o tempo do processo assumiu uma importância
vital, pois as relações são dinâmicas, há um intenso fluxo de pessoas, bens e
informações, a comunicações é instantânea pelos meios digitais, há, ainda, a
globalização social, cultural e econômica346, fatores esses que tornam cada vez mais
insuportável a morosidade processual347. Nesse ponto, Couture348 chega a afirmar
que ―no processo, o tempo é algo mais do que ouro: é justiça‖. E mais, Wambier e
Medina349 citam Lipovetsky para falar em reinado da urgência:

A sociedade caracteriza-se, assim, por apresentar ―sempre mais
exigências de resultados a curto prazo, fazer mais no menor tempo
possível, agir sem demora: a corrida da competição faz priorizar o
urgente à custa do importante, a ação imediata à custa da reflexão, o
acessório à custa do essencial. Leva também a criar uma atmosfera
de dramatização, de estresse permanente, assim como todo um
conjunto de distúrbios psicossomáticos. Donde a idéia de que a
hipermodernidade se distingue pela ideologização e pela
generalização do reinado da urgência‖.

Aliado a esses fatos, o desenvolvimento tecnológico, a revolução da
micro-eletrônica e o avanço da tecnologia de comunicação, torna o processo
decisório dos mercados transnacionalizados cada vez mais instantânea. ―Ou seja, o
tempo na economia globalizada não respeita distâncias nem fusos horários. É o
tempo real dos fluxos financeiros‖350, entretanto, a legislação processual continua
sendo regida pela ideia de tempo diferido, isto é, pelo tempo das etapas
concatenadas

e

sucessivas

cronologicamente,

condicionadas

pelos

limites

territoriais da jurisdição.
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Ademais, de acordo com Adorno351, o tempo é medida de justiça, se
longo ficam mais evidentes as falhas administrativas e burocráticas, se curto correse o risco de direitos consagrados na Constituição serem suprimidos. Para o
cidadão comum, o tempo o lugar da memória coletiva, pois se ele conseguir
estabelecer vínculo entre o direito lesionado e a prestação da tutela jurisdiciona
experimentará a sensação de que a justiça foi aplicada.
Com efeito, nesse mesmo entendimento Cruz e Tucci352 afirma que
quanto maior a distância entre o acontecimento dos fatos e a decisão final do
Judiciário, a respectiva eficácia será proporcionalmente mais fraca e ilusória.
Nesse passo, especificamente no processo o tempo é o ordenado e
definido por normas insculpidas nos diversos códigos processuais, os quais regulam
a cronologia da intervenção judicial e, por isso, deve ser conhecido e seguido pelos
juristas. Entretanto, segundo Ribeiro353 ―o que se percebe é que na realidade
cotidiana dos tribunais esse tempo nem sempre é respeitado, transformando o
sistema em algo moroso e, por isso, objeto de constantes críticas‖.
Por outro lado, a celeridade consiste num valor cuja importância acentuase na medida em que o desenrolar do processo chega mais próximo à sua definição,
atingindo seu ápice com o trânsito em julgado da sentença, quando os riscos de erro
pela máxima aceleração já não se mostram tão relevantes354. Em outras palavras,
quanto mais próximo o jurisdicionado encontra-se da procedência ou improcedência
de seu pedido mais ansioso fica pela resposta.
Ocorre que, a razoável duração do processo rotineiramente esbarra na
morosidade processual, como dito alhures, a atribuição de força normativa à
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional, a transformação do Estado
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Liberal em Estado Social, são fatores que ocasionam o inchaço do Judiciário pelo
altíssimo número de demandas distribuídas.
Sob esse ponto, Sousa Santos355 afirma que, além da incorporação dos
novos direitos sociais, fatores como a inclusão das mulheres no mercado de
trabalho, aliado ao aumento do rendimento familiar, propiciaram a mudança radical
nos padrões de comportamento familiares, entre os cônjuges, entre pais e filhos, na
estrutura matrimonial, o que constituiu uma causa de aumento da litigiosidade.
Ainda, Sousa Santos356 atribui, vislumbrando a Europa, ao agravamento
da crise de administração da justiça, a ocorrência da crise de 70, período em que a
expansão econômica terminava e se iniciava uma recessão, daí resultou na redução
progressiva dos recursos financeiros do Estado, que diminuiu investimentos em
áreas sociais, que na inexecução do Estado, o cobravam no Judiciário.
De outra banda, como o faz Bertolino357, é importante ressaltar que há
uma diferença de significado do princípio em análise, no processo penal, pois a
razoável duração do processo não significa necessariamente brevidade. Ergue-se
como as maiores garantias para o réu, que, após certo período de tempo não pode
mais ser perseguido, já no processo civil, em vez disso, a relação de duração
razoável do processo é procedimento de salvaguarda numa relação de oposição, em
que a solução apresenta-se como um compromisso de efetividade, in verbis:

(...) a questo proposito è doveroso rilevare come diversa sia la
valenza del principio in esame nell‘ambito del processo penale. Qui la
durata ragionevole del processo, che come è stato giustamente
sottolineato non vuol dire necessariamente brevità, si pone come la
massima delle garanzie per l‘imputato, che trascorso un certo lasso di
tempo non può più essere perseguito. Nel processo civile invece, il
rapporto tra durata ragionevole del processo e garanzie processuali è
un rapporto conflittuale, dove la soluzione si presenta come un
compromesso tra esigenze di efficienza e rispetto di altri valori.
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Acresce-se, conforme o faz Oliveira358, que a própria Constituição, ao
assegurar um processo adequado, com um resultado adequado, de forma efetiva,
permite que o jurisdicionado possa exigir do órgão judicante, em tempo razoável, o
desenvolvimento completo de suas atividades, instrutórias, cognitivas, e decisórias,
com um pronunciamento que ponha fim ao processo, que possa ser realizado
efetivamente do ponto de vista material, se for o caso.
Ademais, sob o prisma econômico, a pendência da incerteza com a falta
de decisão judicial a respeito da lide ocasiona o aumento do custo de transação,
prejudicando ou inviabilizando determinadas atividades e negócios, comprometendo
o desenvolvimento econômico359. Sobre o tema, Delcasso360 traz dados alarmantes,
ao analisar a criação de um título executivo europeu para enfrentar a morosidade
das decisões judiciais dos órgãos estatais dos países da comunidade, in verbis

A tenor de lo dispuesto em la Exposición de Motivos de la Propuesta
de Directiva Del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Marzo
de 1998 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidade em las transacciones comerciales, la morosidad provoca
uma cuarta parte de las insolvencias empresariales en Francia y está
considerada por lo gran mayoría de firmas europeas como un
problema grave susceptible de amenazar su actividad.

Por isso, segundo Faria361, o agente econômico passa a reivindicar mais
simplicidade do processo, maior rapidez decisória, maior previsibilidade das
decisões judiciais, com o objetivo de diminuir o custo das transações aumentando a
fluidez do negócio.
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Portanto, nesse exato ponto é que o legislador tem que tomar o máximo
de cuidado para não simplificar demasiadamente o processo judicial, tolhendo
direitos fundamentais, notadamente os ligados ao devido processo legal, pela
extirpação de fases processuais, apenas por seu uma contingência do mercado
econômico. Isto porque, o mercado tem a intenção de reduzir as interferências do
órgão Judiciário na regulação do meio ambiente, da defesa do consumidor, da
defesa da livre concorrência.
Todavia, conforme alerta Faria362, quanto mais o Judiciário se revelar
incapaz de superar seus déficits de rendimento ou desempenho funcional, em
matéria de estabilização de expectativas normativas e de solução de conflitos, maior
será a tendência de que seja atravessado no seu papel de garantidor de legalidade
por justiças paralelas e normatividades justapostas, de nível infranacional ou
supranacional. Isto se dá sob a forma técnica de esquemas alternativos de
resolução de conflito, mediação, conciliação e arbitragem.
Da mesma forma, tendo em vista a globalização econômica, Ribeiro 363
afirma haver um paradoxo, qual seja, se por um lado uma série de fenômenos
econômicos vêm comprometendo a soberania do Estado-Nação, por consequência,
afetando diretamente o Poder Judiciário, por outro, há a ampliação do campo de
interferência do Judiciário em inúmeras questões políticas e econômicas.
Acrescenta Sousa Santos364 que as reformas que visam a criação de
meios alternativo constituem a maior inovação na política judiciária, pois visam a
criação, em paralelo à administração da justiça convencional, de novos mecanismos
de resolução de litígios cujos traços constitutivos têm grande semelhança com os
originalmente estudados pela antropologia e sociologia do direito, isto é, instituições
leves, relativas ou totalmente desprofissionalizadas, de utilização barata, localizadas
para maximizarem o acesso aos seus serviços, operadas por via expeditas e pouco
reguladas, com vista à obtenção da solução pelas partes.
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Por outro lado, segundo Nery365, há um interesse do poder público em se
valer da morosidade do Judiciário para adiar o cumprimento de seus deveres
constitucionais perante os cidadãos. Isto porque, não se pode perder de vista que o
poder público em todas as suas esferas é um grande litigante.
Nesse passo, alerta Câmara366 que não se pode permitir que os
economicamente mais fortes se valham do Judiciário para desgastar os mais fracos,
com o intuito de vencê-los pelo cansaço, abusando dos mecanismos processuais
que contrariam as promessas constitucionais de um processo justo, eficiente e
efetivo.
Evidente, conforme explana Bedaque367, que o dano ocasionado pela
morosidade processual é sentido mais intensamente pelos economicamente menos
favorecidos, posto que dependa do insuficiente serviço de assistência Judiciária
fornecido pelo próprio Estado. Não se perdendo de vista que a morosidade
processual resulta na negativa de direitos fundamentais, por isso, Nunes 368 alerta
que:

Precisamos, de uma vez por todas, perceber o impacto das
concepções dinâmicas dos direitos fundamentais para o direito
processual, de modo a permitir a obtenção de resultados eficientes e
legítimos para os cidadãos que clamam por um acesso à justiça
revigorado pela concepção de um Estado Constitucional
Democrático.

Em outras palavras, Sousa Santos369 aduz que há uma discriminação
social no acesso à justiça, ―para além das condicionantes econômicas, sempre mais
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óbvias, envolve condicionantes sociais e culturais resultantes de processos de
socialização e interiorização de valores dominantes muito difíceis de transformar.‖
A razoável duração do processo está ligada a efetividade, mas também
está ligada a eficiência da administração, conforme ensinamento de Câmara 370, que
afirma que o processo civil só será eficiente se produzir resultado de boa qualidade,
por isso a ideia de um embate entre celeridade e qualidade seria equivocada, pois
não se trataria da escolha entre um processo célere ou capaz de produzir resultados
justos, mas sim, ―buscar a construção de um sistema de prestação de justiça capaz
de produzir resultados justos da forma mais eficiente possível. Não há processo civil
que seja, ao mesmo tempo, moroso e eficiente‖, por outro lado, não há ―processo
civil que seja eficiente, mas não produza resultados justos. Afinal, como visto, não
há eficiência que conduza a resultados qualitativamente ruins”.
O princípio da razoável duração do processo possui um nome autoexplicativo, porém, a dificuldade consiste em se fixar objetivamente o que seria um
processo com razoável duração.
3.2.1.1 Parâmetros para se medir a razoável duração do processo.

Nessa empreitada, Nelson Nery371 fixa quatro critérios para aferir
objetivamente se o processo teve uma razoável duração, impera destacar que três
dele, os primeiros descritos abaixo, na verdade, foram estabelecidos pela Corte
Europeia dos Direitos dos Homens, quais sejam:

a) a natureza do processo e complexidade da causa; b) o
comportamento das partes e de seus procuradores; c) a atividade e o
comportamento das autoridades judiciárias e administrativas
competentes; d) a fixação legal de prazos para a prática de atos
processuais que assegure efetivamente o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
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Conforme tais critérios, o primeiro modo de aferir a tempestividade da
decisão judicial é em observância a natureza do processo e a complexidade da
causa, ou seja, processos que podem ser provados documentalmente, ou que
possuem matéria preferencialmente de direito devem ser julgados antecipadamente
em relação a processos que necessitam de dilação probatória, como por exemplo, a
necessidade de perícia técnica.
Como dito alhures, a diferenciação da tutela jurisdicional em razão do
direito diferenciado é de suma importância não só para a efetividade, mas também
para a razoável duração do processo.
O segundo modo leva em conta o comportamento das partes e dos
advogados, conforme constatação de Maurício Seraphim Vaz e Samuel Meira Brasil
Júnior372 o brasileiro se comporta em juízo como ―subcidadão‖, com desprezo a
coisa pública, em busca de vantagens, com intenção proposital de procrastinar suas
obrigações, em suas palavras:

São essas características do brasileiro, ressaltadas por Holanda e,
especialmente por DaMatta no cenário descrito pelo autor como a
―rua‖, que influenciam a duração do processo judicial. Na rua, o
brasileiro é um ―subcidadão‖, despreza a coisa pública, quer estar em
vantagem e, conforme exposto em outro trabalho de DaMatta
(Carnavais, malandros e heróis), não perde oportunidade demonstrar
alguma autoridade para ser beneficiado, nem de tentar exibir sua
posição superior mediante o uso do chavão ―você sabe com quem
está falando?‖ Esse comportamento não é diferente quando o
brasileiro se encontra envolvido num processo judicial. O Juizado, o
Juízo e o Tribunal fazem parte da ―rua‖ e, logo, as partes se
comportam como ―subcidadãos‖. Um exemplo desse comportamento
comumente utilizado pelas partes, as quais previamente sabem que
serão condenadas, é a orientação dirigida a seus advogados para
prolongarem ao máximo possível a duração do processo. Outro
exemplo ocorre quando, uma vez prolatada a sentença, por mais
justa que a mesma possa ser, as partes recorrem buscando uma
vantagem maior do que aquela já estabelecida.

Por isso, uma forma de solucionar o problema dos atos procrastinatórios é
a imposição de sanções processuais, vale destacar que a imposição de sanção não
372
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se confunde apenas com a multa pela litigância de má-fé (art. 17 e 18 do CPC), pois
essa pode ser ineficaz em alguns casos, haja vista que é fixada na ordem de 1%
sobre o valor da causa, que normalmente é baixo por implicar em recolhimento das
custas, sendo um instrumento importante a antecipação da tutela, nos termos do art.
273, II, do CPC373.
Sob esse prisma, o Novo Código de Projeto Civil, em sua atual redação,
caso aprovada, prevê em seu artigo 84, que o juiz ou tribunal condenará o litigante
de má-fé a pagar multa que não deverá ser inferior a dois por cento, quando antes a
máxima era um por cento, porém, com o limite de dez por cento, do valor corrigido
da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, além de
honorários advocatícios e de todas as despesas que efetuou.
Destarte, andou bem o projeto que possibilita o magistrado de ofício
aplicar multa em quantia de até 10% sobre o valor da causa atualizado, pois
aumenta a penalidade à parte que tem a intenção de litigar de má-fé, no mais, os
casos de litigância permanecem os mesmos.
A terceira forma objetiva de se aferir a morosidade processual é pela
observação das autoridades judiciais. A atividade processual envolve o movimento
das partes e dos órgãos, mesmo que diversos atos possam levar o idêntico tempo, o
custo pessoal ou real da prática do ato pode ser diverso, razão pela qual a opção
deve recair sobre o ato de menor custo374.
O que não pode ocorrer, por parte da autoridade judiciária, é a facilitação
de seu trabalho com a adoção de rigidez excessiva, não condizentes com o
neoprocessualismo375, por meio de jurisprudências defensivas.
Ainda, o juiz contemporâneo deve compreender que suas atividades têm
um espectro mais amplo que os limites dos autos processuais, aceitando sua
373
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condição de líder natural de uma equipe, gerente de uma unidade de negócio,
afinado com a gestão pela qualidade total376.
Com efeito, gestão pela qualidade total quer dizer um conjunto de
princípios, métodos, ferramentas, procedimentos e técnicas que fornecem diretrizes
de administração de uma organização, quer seja ela fabril, empresarial, comercial,
quer seja ela dedicada a produção de produtos ou prestação de serviços, sejam eles
públicos ou privados377.
De acordo com Oliveira378, a morosidade em muitos casos decorre não
em razão dos prazos processuais fixados nas leis, mas sim em virtude das etapas
mortas do processo, ―períodos em que permanece parado nas prateleiras à espera
de andamento, acentuando-se no Brasil pelo excesso de causas que ingressam na
justiça e o insuficiente número de magistrados para atender à demanda”.
Nessa intelecção, Câmara379 afirma que o tempo morto do processo é
muito mais danoso do que o tempo de desenvolvimento, pois o tempo de
desenvolvimento é fixado na lei, as partes já o conhecem previamente, o prazo para
contestação, ordinariamente, é de 15 dias, o que não pode ser de 15 dias é o prazo
para certificar a juntada do mandado de citação aos autos, pelo serventuário.
Nesse sentido, a lei processual é farta na estipulação de prazos para a
realização dos atos, que para as partes, que para os serventuários, quer para o juiz,
enfim, para os órgãos jurisdicionais. ―Mas, à exceção dos prazos processuais
impostos às partes, de natureza peremptória, eles dificilmente são respeitados –
seja por causa da saturação dos órgãos judicantes, seja por razões outras‖380.
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Por fim, a quarta forma, se refere a simplificação do procedimento e a
economia processual valores da efetividade, contribuem para a celeridade do
processo. De forma que mesmo havendo a dilação dos prazos processuais, porém,
acompanhada pela eliminação de procedimentos questionáveis, pode vir a
concretizar a celeridade processual381.
Nesse ponto, em específico, cabe a discussão sobre o prazo em dobro
para recorrer e em quádruplo para contestar quando a parte for a Fazenda Pública
ou o Ministério Público, que, aliás, no relatório final do projeto aprovado no senado,
apenas concede o prazo em dobro para União, Estado, Distrito Federal, Município,
excluindo o Ministério Público.
Outrossim, pode-se discutir o prazo para a apresentação de resposta,
quando houver mais de um réu, contado a partir da juntada do último aviso de
recebimento ou mandado citatório cumprido, situação mantida no projeto.
Enfim, o que se discute é a razoabilidade do prazo diferenciado para
algumas partes em específico e o seu motivo, bem como, a celeridade que tal
alteração proporcionará ao processo.
Sob uma perspectiva econômica, Faria382 afirma que a eficiência exigida
no processo tem origem nos organismos multilaterais que propõem aos países
periféricos, como o Brasil, uma agenda de reformas estruturais com forte ênfase na
proteção dos interesses da globalização da economia, senão veja-se:

―(...) proteção dos direitos de propriedade, ao cumprimento de
acordos e contratos, à eficiência gerencial dos tribunais, a uma maior
utilização dos precedentes, à diminuição do número de trâmites
burocráticos para a abertura e fechamento de empresas, à agilização
na tramitação dos pedidos de falência, ao combate à corrupção e ao
fortalecimento do sistema penal‖
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Portanto, ante esse viés econômico, a reforma processual deve servir a
econômica, aos mercados, preocupando-se apenas com os direitos ligados aos
contratos, não há qualquer preocupação com os direitos sociais e políticos, por isso,
ao se cogitar a reforma do estatuto processual deve-se ter atenção para que as
mudanças não sejam só parciais, visando assegurar apenas interesses do capital,
bem como não prejudiquem os direitos já assegurados.
Em suma, de nada adianta maximizar o processo em razão de sua
natureza, nem melhorar o comportamento das partes impondo-lhes multas pesadas,
tampouco melhorar a administração da justiça, bem como fixar prazos razoáveis, se
o processo continuar sendo decidido com um formalismo exagerado.
3.2.2 O formalismo exagerado com óbice à efetividade.

Deste modo, outro fator que contribui para a lentidão do processo judicial
brasileiro está no excessivo formalismo processual dos juízes, ainda que
ultimamente o Estado venha insistindo em extirpá-lo do cenário nacional383. O
fenômeno da burocracia judiciária, decorrente do formalismo processual e do próprio
comportamento da justiça, que implica na baixa efetividade, o que tem contribuído
para o distanciamento da sociedade.
A burocracia produz patologias que ocasionam impactos sobre o caráter
moral de quem atua no interior de uma estrutura burocrática, bem como emerge
uma estrutura social que não faz o uso crítico do poder público384. Nesse sentido,
Faria385 afirma que ainda predomina uma cultura essencialmente formalista que
associa o direito a um sistema fechado e racional de normas produzido por um
legislador idealizado, não se questiona se o sujeito de direito cumpre ou não as
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normas, o motivo pelo qual o faz e se dessa conduta resulta efeito desejado sobre a
realidade.
Por outro lado, Bedaque386 chama a atenção para o fato de que o
emprego inadequado da forma é um dos grandes responsáveis pela morosidade
processual, pois transforma o processo em instrumento a serviço de um formalismo
estéril, não do direito material almejado e da ordem jurídica justa.
Por isso, o formalismo exacerbado é um verdadeiro óbice à efetividade,
aqui como sinônimo da burocracia estatal que serve, nas palavras de Bedaque387,
de ―escudo utilizado pelos covardes e preguiçosos para esconder-se‖. O julgador
não pode deixar o direito sucumbir diante de uma exigência de caráter puramente
formal.
Nesse ponto, Lourenço388 afirma que o combate ao formalismo excessivo
deve se estabelecer por meio do emprego da equidade como função interpretativaindividualizadora, valendo-se como parâmetro as finalidades essenciais do
instrumento processuais, os princípios e valores que são seus alicerces, desde que
respeitados os direitos fundamentais e na ausência de prejuízo.
Prossegue, Lourenço389 aduzindo que o ordenamento jurídico não
reclama uma finalidade oca e vazia das formas, por isso, a não observância de
formas vazias não implicará prejuízos e tornará o processo mais efetivo. O rito não
pode ser valorizado excessivamente, afastando-se por completo ou parcialmente da
substância, conduzindo à ruptura com o sentimento de justiça. Por isso, Baggio390
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afirma que ―não faz sentido, também, manter irresponsavelmente doutrinas ou
institutos processuais não-efetivos‖.
Destarte, nesse caso em específico citam-se reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal (AI 799.209-AgR, sob minha relatoria, 1ª Turma, DJe de
26/05/2011; RE 469.338-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 22/11/2010;
RE 476.316-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 08/02/2011; e RE
346.566-AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de
13/12/2010) que pacificou entendimento no sentido de que se o recurso for
interposto, antes da publicação oficial do acórdão, será tido por extemporâneo e por
consequência, não será conhecido, formalismo oco, vazio, sem sentido, pois se
interposto antes da publicação, notadamente, pela informatização do processo,
presume-se que a parte teve acesso antecipado, tomou ciência e resolveu recorrer,
antecipando-se a publicação, para não sofrer com os efeitos deletérios da demora
dos procedimentos burocráticos administrativos.
Entrementes, tem-se a decisão emblemática da 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal, Ministro-Relator Luiz Fux, relator do Anteprojeto do Novo Código
de Processo Civil, nos autos dos Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº
101.132, oriundo do Maranhão, publicada em 22 de maio de 2.012, que em atenção
ao formalismo-valorativo admitiu o recurso interposto antes do prazo da publicação
do acórdão, conforme ementa transcrita abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES
DA
PUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO.
INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. PRECLUSÃO QUE NÃO
PODE PREJUDICAR A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A
CELERIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ EXIGIDA DO ESTADOJUIZ. DOUTRINA. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Com efeito, Cambi391 afirma que o processo não tem valor por si mesmo,
não se exaure o processo em si, haja vista que é apenas um mecanismo técnico que
serve à sociedade, não podendo ser bem compreendido se não estiver arraigado as
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pretensões sociais. O que se busca com o processo é a justiça, que vai muito além
do interesse privado, pois, todo e qualquer processo tem uma dimensão pública, já
que, no mínimo, em razão da sentença justa à sociedade identificará o Judiciário
como um dos responsáveis pela efetivação dos direitos fundamentais.
O formalismo exagerado normalmente acaba por criar enormes
dificuldades ao processo392. A grande atenção dispensada aos institutos processuais
configura uma inversão de valores, pois o que de fato importa são os resultados
alcançados pelo processo no escopo de atingir a pacificação social.
Nesta senda, como alerta Bedaque393, as questões eminentemente
processuais devem ser reduzidas ao máximo, isto é, devem ser minoradas ao limite
necessário para a consecução dos escopos do processo, nessa intelecção, apenas
se justifica conferir tanta relevância a aspectos relativos ao meio quanto àqueles
atinentes ao objeto litigioso do processo, dito de outra forma, quando se tratar de
exigências que vise a garantias constitucionais, como, por exemplo, a ampla defesa,
o contraditório, o devido processo legal e assim por diante.
Importante esclarecer que forma e técnica não são um mal em si, ao
revés, a existência de um modelo legal é fator de garantia para as partes, que
possuem assegurada a participação efetiva do contraditório394. Nesse sentido,
afirma Oliveira395:

Pode acontecer, contudo, e esse é o âmago do problema, que o
poder organizador, ordenador e disciplinador do formalismo, em vez
de concorrer para a realização do direito, aniquile o próprio direito ou
determine um retardamento irrazoável da solução do litígio. Neste
caso o formalismo se transforma no seu contrário: em vez de
colaborar para a realização da justiça material, passa a ser o seu
algoz, em vez de propiciar uma solução rápida e eficaz do processo,
contribui para a extinção deste sem julgamento do mérito, obstando a
que o instrumento atinja a sua finalidade essencial.
392
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Nessa intelecção, o processo não pode ser visto como mera técnica, na
medida em que está inserido num contexto da cultura social. O processo civil deixou
de ser a mera manifestação da autonomia da liberdade das partes privadas, tornouse público. Este fenômeno aliado a constitucionalização das garantias fundamentais
tornou o processo num instrumento funcional de realização dos direitos
fundamentais, por isso, a técnica processual deve ser adequada ao direito
material396.
O que se idealiza com a efetividade, como dito alhures, não é somente o
direito de ação, de apenas romper a inércia da jurisdição pura e simplesmente, o
que se almeja dependerá da dimensão dos poderes das partes, dos poderes e
deveres do órgão judicial, da correlação do procedimento com a tutela colimada, de
técnicas apropriadas397.
Por outro lado, Faria398, tendo em vista o aspecto econômico, contrapõe o
modelo de negócio americano (rápido, pragmático e flexível) ao modelo processual
romano-germânico (hierarquizado e excessivamente burocrático), para concluir que
esse último, do ponto de vista econômico, é ineficaz, exatamente em razão de sua
objetividade, rigidez e lentidão e por isso são incompatíveis com as exigências
normativas da globalização econômica (proteção a propriedade privada, aos
contratos e decisões em tempos economicamente toleráveis).
Isto porque, segundo Almeida Guilherme399, o processo de globalização
se torna cada vez mais veloz, originando situações em que a ideia de um sistema
econômico nacional auto-sustentável passa a ser visto como anacronismo. Com
efeito, o direito positivo enfrenta dificuldades crescentes, já que a regra posta tem
sua efetividade desafiada pelo aparecimento de regras espontaneamente geridas
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em diferentes ramos e setores da economia. Nesta mesma senda, Ribeiro400 afirma
que:

Essa tendência é também marcada pela exigência de celeridade,
uniformidade, previsibilidade e eficiência incompatíveis com a
organização tradicional do Judiciário, sua cultura formalista,
mecanismos processuais defasados, formas patrimonialistas de
administração da justiça, responsáveis por pressões inéditas com as
quais a magistratura não havia se confrontado e que forçam sua
adaptação a um processo econômico de âmbito mundial, gerador de
inúmeros mecanismos informais de resolução de conflitos que ou
complementam as lacunas do direito positivo do Estado ou mesmo
entram em contradição aberta com ele, como é o caso da lex
mercatoria e dos procedimentos arbitrais, mecanismos estimulados
pelo crescimento do comércio internacional nos últimos anos.

Ademais, a efetividade deve estar acompanhada por outros valores, além
disso, deve alcançar o objetivo do processo, qual seja, a justiça, pois é certo que o
processo poderá ser efetivo e mesmo assim ocasionar injustiça, o que revelaria uma
―efetividade perniciosa‖401.
Em suma, não há formalismo por formalismo, sendo válido somente
quando prestar a organização de um processo justo, servindo para alcanças as suas
finalidades últimas, como tempo razoável e colaborar para a justiça material da
decisão402, por outro lado, todas as vezes que a forma apresentar segurança
jurídica, sem prejuízo para outros direitos deverá ser mantida.
3.3 A DEFERÊNCIA CONSTITUCIONAL POR UM PROCESSO SEGURO.

Como se não bastassem todas as dificuldades enfrentadas pela ciência
processual, no que tange a sua efetividade, ainda, deve ser segura juridicamente, na
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concepção de Medauar403, a segurança jurídica diz respeito à estabilidade das
situações jurídicas, in verbis:

Expressa a condição do indivíduo como sujeito ativo e passivo das
relações sociais, quando podendo saber quais são as normas
jurídicas vigentes, tem fundadas expectativas de que elas se
cumpram. A sociedade necessita de uma dose de estabilidade,
decorrente sobretudo do sistema jurídico. A segurança jurídica
permite torna previsível a atuação estatal e esta deve estar sujeita a
regra fixa. Diz respeito, assim, à estabilidade da ordem jurídica e à
previsibilidade da ação estatal.

Segundo Theodoro Jr404 o fundamento da segurança jurídica é
encontrado em diversas partes da Constituição Federal, a começar pelo preâmbulo
que anuncia o Estado democrático de direito, constituído pela República Federativa
do Brasil, destinando-o a garantir a segurança jurídica.
Outrossim, em seu bojo a Constituição Federal de 1988 estabelece como
direito fundamental, em decorrência do art. 5º, caput, que todos ―são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito... à segurança‖.
Portanto, segundo Ávila405, a segurança em si pode ser vista como um
direito fundamental, ou ainda, pode ser vista como forma de assegurar a dignidade
da pessoa humana, pois o respeito à dignidade da pessoa humana possibilita que o
homem planeje seu futuro, oriente suas ações futuras.
Há, ainda, uma visão estática assentava a segurança na garantia de um
devido processo legal (art. 5º, LIV, C.F.), todavia, por uma visão mais dinâmica,

403

MEDAUAR, Odete. Segurança jurídica e confiança legítima. In: ÁVILA, Humberto (org.).
Fundamentos do Estado de Direito. Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva.
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 227.
404
THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda Reformista do Direito Positivo e suas Implicações com o
Princípio da Segurança Jurídica. Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil. Nº. 40. Mar-Abr/2006.
405
ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito
tributário . 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 70.

132

arraigada aos princípios e direitos fundamentais, como o faz Oliveira406, pode-se
falar em direito fundamental a um processo justo.
Como dito alhures, não se trata de um direito genérico ao processo,
assentado em direitos estáticos, mas sim em assegurar, com base nos conceitos da
equidade e justiça, não apenas a suficiência qualitativa mínima dos meios
processuais, mas também o resultado407.
Em outras palavras, o direito fundamental ao processo não é
caracterizado por um objeto puramente formal ou abstrato, o processo, mas assume
um conteúdo qualificado, direito ao processo justo, que é a face dinâmica do devido
processo legal408. Em verdade, o Estado Democrático de Direito, em função da
própria noção de Estado de direito, conta com o princípio da segurança jurídica
como elemento constitutivo409.
Assim, a segurança liga-se à noção de Estado Democrático de Direito
erigida como princípio fundamental, sendo no Brasil410, normalmente, associada ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, prescrição, decadência,
não retroatividade da lei. Contudo, sua aplicação ao direito é muito mais ampla,
posto que o princípio, ainda, exige, segundo Theodoro Jr411, "a confiabilidade, a
clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder".
Portanto, o ato normativo deve ser descrito de forma clara, translúcida,
com fácil cognição, possibilitando ao destinatário sua compreensão 412. Nesse
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diapasão, a insegurança jurídica é reduzida consideravelmente, na medida em que a
redação do texto normativo seja claro e estandardizado conforme padrões técnicos.
Além da clareza, em se tratando de novo ato normativo, o Legislador
deverá tomar o cuidado, para resguardar a segurança jurídica, por meio da
publicidade prévia ao ato, ou seja, estabelecer o período de vacatio legis para
ciência dos destinatários413.
Ainda, considerando que a lei nova, de forma alguma, poderá desarranjar
o sistema, criando contradições ou dificultando a compatibilização e interpretação,
levando o intérprete e o destinatário a perplexidades e conflitos de difícil solução. No
Brasil, a Lei Complementar nº 95/1998 preocupa-se com a técnica legislativa,
prestigiando a segurança, no dizer de Theodoro Jr.414:

Entre suas diversas normas, figura a imposição de observância de
princípios importantes, para assegurar a certeza, a confiança e a
previsibilidade, como a exigência da limitação de cada lei ao
tratamento de um único objeto e a vedação de inclusão de matérias
estranhas a seu objeto, assim como a interdição do disciplinamento
do mesmo assunto em mais de uma lei (art. 7º); cuidou, ainda, de
exigir, como regra, a explicitação do prazo de vigência da nova lei,
fixado de maneira a contemplar sempre "prazo razoável para que
dela se tenha amplo conhecimento", reservada a vigência a partir da
publicação apenas "para as leis de pequena repercussão (art. 8º);
finalmente, determinou-se a abolição da cláusula ―revogadas as
disposições em contrário‖, devendo a cláusula de revogação
"enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas"
(art. 9º). Quanto ao texto das disposições legais, a Lei Complementar
nº 95 determina sejam elas "redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica" (art. 11, caput). Traçaram-se, ainda, minuciosos dispositivos
para recomendar providências redacionais voltadas para a "obtenção
de clareza" (inc. I), "de precisão" (inc. II) e "de ordem lógica" (inc. III).

Em que pese, a regulamentação pela Lei Complementar nº 95/1998,
segundo Medauar415, há uma sensação generalizada de insegurança no país, em
virtude da desenfreada e desordenada produção de normas. Isto porque, de acordo
413
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com Faria416, o legislador para manter a coesão social edita sucessivas normas ad
hoc para casos altamente específicos e singulares, quanto mais produção normativa
nessa linha, mais se aumenta o número de textos com alcance bastante circunscrito
no tempo e espaço, gerando pressões disfuncionais nos tribunais.
Em outras palavras, conforme Ávila417, o problema brasileiro de inflação
legislativa é provocado pela complexidade da sociedade, isto é, cada grupo da
sociedade procura influenciar os seus representantes político com o fito de que
esses elaborem regras em defesa de seus interesses, daí também o politeísmo de
valores, ensejado pelas multiplicidades de valores do meio social.
Outrossim, conforme Ribeiro418, o excesso de produção legislativa ocorre
em razão da natureza conflitiva da sociedade contemporânea, somado à crescente
abertura do sistema legal, o que permite a proteção simultânea de interesses
contraditórios, abrindo o sistema legal para discricionariedade e imprevisibilidade
das decisões judiciais.
Nesse sentido, a abstração da norma é representada pela cláusula aberta
que possui a vantagem de mobilidade, segundo Martins-Costa419, em virtude de sua
intencional imprecisão dos termos, de maneira que são dotadas de grande abertura
semântica, por isso não servem de resposta, prévia, a todos os problemas da
realidade, uma vez que as respostas são construídas progressivamente pela
jurisprudência.
Por outro lado, ainda de acordo com Martins-Costa420, a unidade
legislativa ruiu em razão do afinamento do espesso muro divisório entre direito
público e privado, com a crescente regulamentação estatal da vida privada, com o
ganho de força normativa da Constituição sobre direitos privados, com a releitura da
divisão dos poderes do Estado, outro reflexo da crise da lei.
416
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Em síntese, por esses fatores, o que se cria é uma insegurança jurídica,
exatamente o contrário do pretendido, isso porque, inexoravelmente, informação em
demasia acarreta em desinformação, ou seja, legislação em excesso implica em
ausência de legislação, com efeito, Ávila421 aduz:

Hoje o nível de insegurança jurídica assumiu um grau nunca antes
alcançado. Os termos ―complexidade‖, ―obscuridade‖, ―incerteza‖,
―indeterminação‖, ―instabilidade‖ e ―descontinuidade‖ do ordenamento
jurídico servem para ilustrar tal momento. Chega-se ao ponto de se
falar em ―chuva de leis‖ (Gesetzesflut), ―histeria legislativa‖
(Gesetzgebungshysterie) e ―caos legislativo‖ (Gesetzgebungschaos).

Por outro lado, Faria422 atribui à economia globalizada, que é de caráter
eminentemente contratual, o progressivo enfraquecimento da distinção entre direito
público e privado, isto porque, após a expansão do direito público e de suas normas,
―o que agora se vê com o processo de descentralização, desformalização,
desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização” é a revalorização dos
valores, princípios e categorias do direito civil.
Nesse diapasão, Almeida Guilherme423, citando Faria, entende que além
dos fatores acima, há uma ideia de exaustão de paradigma na ciência do direito, em
razão

das

transformações

mais

intensas

provocadas

pelo

fenômeno

da

globalização, ―como a dissolução da importância das fronteiras geográficas, a
desterritorialização

da

produção,

a

desregulamentação

dos

mercados,

a

interdependência funcional e patrimonial das esferas produtivas e financeira‖, e
ainda, ―a fragmentação dos procedimentos de representação e decisão política, o
crescente aparecimento de riscos não calculáveis e previsíveis, os novos processos
de formação da normatividade e o advento de mecanismos de solução de conflitos‖.
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Em razão destes fatos, complementa Ribeiro424 que essa tendência pode
comprometer o papel do Judiciário, ―na consolidação da democracia, na medida em
que

nem

sempre

desregulamentação

e

desformalização

assumem

feição

democrática‖, por outro lado, podem assumir feição despótica, reforçando a relação
de dominação, que são dados extraídos de uma sociedade marcada pelas
desiguladades sociais e regionais e pela inefetividade do direito.
Se, por um lado, a regra jurídica deve ser simples, clara, acessível e
previsível, por outro, assim também deverá o ser o resultado do processo, para que
não cause estranheza no meio social425, pois, de acordo com Wambier e Medina426,
“a coerência da jurisprudência, assim, é pressuposto inarredável para que as
decisões judiciais despertem nos cidadãos a necessária confiança‖.
Em outras palavras, se as normas emanadas pelo sistema político
causam insegurança, as interpretações do Judiciário também revelam uma
instabilidade, posto que envolvidas por valoração, se sujeitando a ponderações.
Ávila427 cita o exemplo da prisão do depositário infiel, em 2005, o Supremo Tribunal
Federal entendeu que tal prisão era revestida de legitimidade constitucional, não
desacatando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contudo, em 2008, o
mesmo órgão judicante decidiu que a convenção tem caráter supralegal, o que
proibia a prisão do depositário infiel.
Nessa senda, Amaral428 afirma que o processo civil inquestionavelmente
é um meio de realização da justiça, possibilitando a concretização de direitos
fundamentais, por isso, seria temerário admitir que o jurisdicionado fosse
surpreendido com medidas inesperadas que viessem a suprimir os direitos objetos
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do litígio. Nesse passo, Bertolino429 afirma que é ―elemento essenziale del concetto
di procedura sembra anche essere la strutturazione secondo un modello preordinato
e non spontaneo”430.
Por conseguinte, o curso do processo deve ser previsível, devendo ser
afastadas posições isoladas na aplicação da lei processual que venham a
interromper ou mesmo extinguir a via jurisdicional para qualquer dos jurisdicionados,
em especial quando não for dada aos litigantes a oportunidade de rebelar-se contra
a argumentação pretendida pelo Judiciário431.
Entretanto, Oliveira432 alerta que o jurista não deverá confundir a
segurança jurídica com a manutenção cega do status quo, não poderá confundir
“valor da segurança jurídica com a “ideologia” da segurança, que tem por objetivo o
imobilismo social‖.
Com efeito, Ávila433 entende que a modificação, natural e tolerável, é
aquela feita de forma estável e calculável, isso porque, a imobilidade total do Direito
levaria a falta de efetividade, haja vista que os interesses e os valores mudam,
portanto um sistema jurídico que não se adapta a essas alterações, não refletirá os
interesses e valores sociais, o que implica em sua inaplicabilidade, acarretando falta
de efetividade.
Por óbvio, não é dado ao julgador deixar de aplicar o procedimento legal
em razão da sua mera convicção pessoal, ou permitir que cada litigante atue de
forma diversa ao estabelecido na lei. Por outro lado, Amaral434 explica que a
manutenção do direito positivo na hipótese em que ele produza uma injustiça, deve
429
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levar em conta o grau dessa injustiça, bem como ponderar-se a injustiça com a
segurança jurídica da decisão, in verbis:

A relação entre o direito positivo e a segurança jurídica, com aquele
sendo um elemento desta, é muitas vezes colocada no altar da
discussões acerca do conflito entre segurança e efetividade. Discutese sobre a manutenção do direito positivo nas hipóteses em que ele
produzir injustiça. Parece-nos que o ponto a ser enfatizado diz com o
grau de injustiça de que estamos a falar. Muitas vezes, por entender
possuir uma solução mais efetiva, ou mesmo mais justa, alguns
esquecem de avaliar se a situação promovida pelo direito positivo era
realmente injusta ou apenas, na particular visão daqueles, menos
justa. Simplesmente pregam que o direito positivo abra passagem
para suas propostas mais efetivas, mais adequadas, ou mais justas.
Esquece-se, com isto, o dano que é causado à segurança jurídica.
Por isso, mesmo quando se sustenta o afastamento do direito
positivo para evitar a injustiça, deve-se proceder à comparação entre
a medida de injustiça de que se está a falar, e a medida de prejuízo
ao valor segurança.

Desta forma a segurança jurídica não seria afetada, se a decisão do juiz
fosse tomada sob o prisma da ponderação, obedecendo ao critério da argumentação
stricto sensu. Nessa senda, lembra Oliveira435 que cabe ao magistrado o emprego
de argumentos jurídicos mais persuasivos, adequado e objetivos, para estimular a
confiança da sociedade em suas decisões, minorando, assim, o risco de
personalismo e da apresentação de convicções pessoais.
Sobre o tema Adorno436 afirma que não são apenas os traços pessoais ou
culturais dos jurisdicionados que os inclinam a apoiar o mundo regido pelas leis e
instituições, ―ao contrário, são as instituições e as leis que se tornam confiáveis junto
aos cidadãos, à medida que os agentes institucionais decidem e agem segundo
regras previamente instituídas, legitimamente reconhecidas como imperativas‖.
Ademais, esse clima de insegurança jurídica prejudica o cidadão em suas
atividades do dia a dia, a falta de inteligibilidade do ordenamento jurídico faz com
que o cidadão não saiba qual regra deva seguir, perdendo o norte de qual
comportamento deva adotar, ao passo que falta confiabilidade ao ordenamento
435
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jurídico, isto porque, o cidadão quando sabe que uma norma é válida, em razão da
jurisprudência vacilante, não sabe por quanto tempo a norma continuará válida, por
fim, também não há calculabilidade do ordenamento jurídico, não consegue prever
quais serão as decisões futuras437.
De seu turno, de maneira crítica, Faria438 traça uma relação entre a
insegurança das decisões judiciais com o interesse do mercado, pois, esse
necessita que o Judiciário proteja a propriedade privada, a exigibilidade dos
contratos e a responsabilidade civil, com decisões rápidas e seguras nesse sentido,
in verbis:

O resultado inevitável acaba sendo o aumento dos níveis de
incerteza jurídica, o que introduz fatores adicionais de risco nos
negócios, aumenta os spreads bancários, encarece o custo do
dinheiro, quer para os agentes econômicos, que para os
consumidores, e desestimula as aplicações não-especulativas e os
investimentos de médio e longo prazo. E justamente essa ―incerteza
jurisdicional‖ que leva os organismos multilaterais, que nos anos 80
tanto enfatizaram a supremacia do mercado, a afirmar, nas décadas
seguintes, que os Estados capazes de estabilizar e garantir
expectativas normativas, assegurando o cumprimento dos contratos,
protegendo a propriedade privada, estabelecendo regras precisas
para sua transferência, resguardando juridicamente os créditos e
fixando procedimentos objetivos e rápidos para a sua cobrança,
―constituem elementos-chaves em qualquer esforço bem-sucedido
para construir novas economias de mercado (Banco Mundial, 1994,
1997 e 2001; Trachtmas, 2004)‖.

Sob esse prisma, Almeida Guilherme439 aduz que ―o direito positivo e os
conceitos jurídicos construídos pela tradição dogmática, tais como soberania,
legalidade, validez, hierarquia de leis, segurança e certeza jurídica‖ não são capazes
de resolver as questões postas acima.
De outro lado, a segurança jurídica não é o único valor presente no
ambiente processual, porque todo o processo visa à realização da justiça material do
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caso concreto, por intermédio de um processo equânime e efetivo 440. Ao se enfatizar
a importância da segurança jurídica, especialmente por meio de sua estabilidade e
sua vinculatividade, não se pretende negar a importância da variabilidade das
normas, da flexibilidade e inovação, pois o ―direito situa-se sempre entre tradição e
inovação, permanência e adaptabilidade‖441.
Aliás, como chama atenção Oliveira442, a segurança excessiva pode
ocasionar a inibição do desempenho dos direitos fundamentais do jurisdicionado.
Deste modo, o ideal de processo que se busca é aquele que consegue
compatibilizar o princípio da segurança jurídica com a efetividade.
3.4 COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A EFETIVIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA.

Nesta senda, Oliveira443 chega a afirmar que a efetividade e a segurança
apresentam-se como valores essenciais ao processo, com vistas a satisfazer
determinadas finalidades, bem como servindo como orientação para o juiz na
aplicação de regras e princípios. Com efeito, os valores se implicam reciprocamente,
no sentido de que nem a segurança, nem a efetividade se realizam sem influir direta
ou indiretamente na suas respectivas realização.
Por isso, Oliveira444 afirma que o arranjo, entre a efetividade e a
segurança jurídica é complexo, ―ambos se encontram em permanente conflito, numa
relação proporcional, pois quanto maior a efetividade menor a segurança, e viceversa‖.
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De outro lado, Cambi445 entende que a finalidade do Direito a ser
implementado pelo processo é promover, nos casos individuais, decisões justas
(corretas) e, em âmbito de organização e estabilidade social a aplicação uniforme
das regras e dos princípios jurídicos.
Nesse ponto, parece que Cambi ao analisar a segurança jurídica e a
efetividade indica uma resposta melhor que a de Oliveira, pois aponta não para o
conflito entre os dois princípios, mas sim para a sua compatibilização, desde que as
decisões sejam justas e efetivas diante dos casos concretos e de maneira abstrata o
conjunto dessas decisões devem indicar a posição da jurisprudência, reforçando a
segurança jurídica.
Em que pese, Oliveira446 ainda reconheça que a segurança jurídica
passou de um estado estático para um estado dinâmico, posto que a segurança de
uma norma é medida pela estabilidade

de sua finalidade, sob essa nova

perspectiva, ―a própria segurança jurídica induz a mudança, o movimento, na
medida em que ela está a serviço de um objetivo mediato de permitir a efetividade
dos direitos e garantias de um processo equânime‖.
Ademais, Oliveira447 chega a afirmar que há uma maior prevalência do
valor efetividade sobre o valor segurança, justifica sua resposta em razão da
mudança qualitativa dos litígios levados ao Judiciário, pela sociedade em massa,
com interesses de amplas camadas da população, que imperam por uma solução
mais rápida e efetiva das decisões judiciais.
Em sentido contrário, Câmara448 salienta que a razoável duração do
processo deve ser vista como um dos elementos formadores de um modelo
constitucional do processo civil que busca a produção de resultados qualitativamente
bons a que o processo civil se dirige, portanto, não se poderia aceitar a ideia de que
445

CAMBI, Eduardo. Jurisdição no processo civil: compreensão crítica. Curitiba: Juruá, 2003. p. 112.
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O Formalismo-valorativo no confronto com o Formalismo
excessivo. Revista de Processo, RePro, ano 31, nº 137, Revista dos Tribunais: São Paulo, julho de
2006. p.14/15.
447
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O Formalismo-valorativo no confronto com o Formalismo
excessivo. Revista de Processo, RePro, ano 31, nº 137, Revista dos Tribunais: São Paulo, julho de
2006. p.14/15.
448
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Direito à Duração Razoável do Processo: entre eficiência e
garantias. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (coo.) Revista de Processo. RePro 223, ano 38, São
Paulo: Revista dos Tribunais, set. 2013. p. 43.
446

142

a garantia da razoável duração do processo fosse superior as demais, ou que exista
uma espécie de direito ao processo rápido, por fim, conclui que:

O que existe é o direito ao devido processo legal, ao processo justo,
direito este que será violado se o processo for excessivamente
moroso, pois estará assim comprometida sua eficiência. Como se lê
em importante obra sobre o tema, o determinante é a busca da eficaz
e correta administração da justiça. E a rapidez na tramitação do
processo não será mais que um elemento para obtê-la.

Nesse passo, Baggio449 aduz que ―na realidade, a predominância de um
ou de outro em certos casos, o que vai depender no processo das opções
procedimentais acolhidas pelo legislador, em última análise, aplicadas pelo juiz‖.
Portanto, não parece crível que haja uma preponderância prévia de um princípio
sobre o outro, exatamente em razão do conceito de princípio, e por ser essa uma de
suas principais características, isto é, no choque entre princípios não há a revogação
do que será utilizado em menor grau.
O conflito entre efetividade e segurança jurídica deve ser resolvido por
meio da ponderação, ou seja, deve-se analisar qual princípio deverá se sobressair a
luz do caso concreto. Por exemplo, se em um sistema jurídico há a previsão de
interposição de recurso em face da sentença, por óbvio, se prestigia a segurança
jurídica em detrimento da efetividade.
Portanto, o processo tem a sua marcha legal, com prazos que se
presumem razoáveis para a realização dos atos, não se pode de uma maneira
atabalhoada em detrimento ao devido processo legal, tão somente se buscar a
celeridade, simplificando-se procedimentos ou retirar meios e recursos da defesa.
Sob esse prisma, Cambi450 afirma que:

Logo, a segurança jurídica não se completa no enunciado lingüístico
da regra jurídica que, por mais bem elaborada que seja, não pode
449
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prescindir da circunstância de fato que pode ensejar ou não a sua
aplicação; também não se pode ignorar o direito de o cidadão
argumentar antes de restar submetido à norma, nem, tampouco,
presumir que ―o‖ sentido previsto abstratamente pelo legislador vai
ser ―o‖ sentido atribuído concretamente pelo juiz. Assim o processo –
em razão da previsão antecipada de atos necessários à discussão
das questões de fato e de direito, bem como da efetiva oportunização
das garantias do contraditório e da ampla defesa – funciona como
um mecanismo dialético, o qual permite assegurar a verdadeira
segurança jurídica, que é aquela que não se contenta com qualquer
decisão, já que o que realmente importa é a sua qualidade (isto é, a
sua correção, a ser aferida pelos seus fundamentos relevantes e não
arbitrários), capaz de dar a cada um dos litigantes o que lhe é devido.

Por isso, segundo Bedaque451, conferir apenas celeridade ao processo
com o fito de alcançar a rápida resposta constitui um risco a segurança jurídica, pois
esse valor é, também, essencial ao processo justo. O processo efetivo é aquele que
consegue equilibrar os valores segurança e celeridade, proporcionando aos
jurisdicionados o resultado desejado pelo direito material.
Por outro lado, alertam Wambier e Medina452 que ―a prestação
jurisdicional tardia é fator de insegurança, na medida em que contribui para a
intranqüilidade do que seja, efetivamente, o sentido do Direito para os cidadãos‖. Na
visão de Gajardoni453 o desafio moderno é equacionar os valores tempo e
segurança, não se pode confundir celeridade com precipitação, mas também não se
pode aceitar a eternização como segurança, in verbis:

Certamente, o grande desafio do processo civil contemporâneo
reside no equacionamento desses dois valores: tempo e segurança.
A decisão judicial tem que compor o litígio no menor tempo possível.
Mas deve respeitar também as garantias da defesa (duo processo of
Law), sem as quais não haverá decisão segura. Celeridade não pode
ser confundida com precipitação. Segurança não pode ser
confundida com eternização.
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Em outras palavras, de acordo com Nelson Nery454, a busca por
efetividade não pode ser feita de qualquer forma, a qualquer preço, em desrespeitos
aos demais valores constitucionais e processuais caros ao Estado Democrático de
Direito, in verbis:

O mito da rapidez acima de tudo e o submito do
hiperdimensionamento da malignidade da lentidão são alguns
aspectos apontados pela doutrina como contraponto à celeridade e à
razoável duração do processo que, por isso, devem ser analisados e
ponderados juntamente com outros valores e direitos constitucionais
fundamentais, notadamente o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

Ademais, outro desafio encontrado pelos processualistas é conciliar a
instrumentalidade do processo, na perspectiva dos direitos fundamentais, com o
garantismo. Isto porque, a instrumentalidade do processo permite a construção de
técnicas processuais efetivas, rápidas e adequadas à realização do direito
processual. Porém, deve haver a compatibilização com o respeito aos direitos e
garantias fundamentais do demando que estão na essência do garantismo455
Ocorre que, todo o movimento no sentido de buscar celeridade esbarra no
garantismo, Lourenço456 afirma que construir ―técnicas processuais adequadas e
efetivas é adequar o sistema a efetividade, porém, é preciso compatibilizar tal
processo com o respeito aos direitos e garantias fundamentais do demandado‖.
Destarte,

a

medida

entre

o

instrumentalismo

e

o

garantismo

complementam-se pela adoção do princípio da proporcionalidade, permitindo que os
conflitos de direitos fundamentais sejam decididos à luz do caso concreto, sem
posturas inflexíveis457.
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Com efeito, Ávila458 entende que há um paradoxo em tentar trazer
estabilidade e previsibilidade para uma sociedade contemporânea que se sustenta
sobre um mundo instável, o desafio do processo é trazer certeza procedimental a
direitos materiais instáveis:

Como adverte von Arnauld, a Ciência do Direito, em vez de se
conformar com a falta de efetividade do Direito, deve funcionar
exatamente como uma espécie de contraponto da Modernidade,
capaz de restaurar uma das funções tradicionais do Direito:
assegurar expectativas. Isso não significa negar que o Direito seja,
de fato, incerto. Nas palavras de Machado Derzi, é preciso, em vez
disso, saber como o sistema jurídico se presta a fornecer
estabilidade em um mundo instável, tornando suportáveis horizontes
temporais mais amplos, por meio da criação de uma previsibilidade
que reduza e que torne suportável o alto grau de insegurança, ínsito
às sociedades diferenciadas.

No mais das vezes, o aparente conflito entre efetividade e celeridade é
medido em números, nesse ponto, interessante estudo de Câmara 459, tendo em
vista o relatório da Justiça em Números do CNJ, revela que, em 2011, o STJ proferiu
229.518 decisões que tiveram por efeito a extinção do processo, o que implicou em
6.955 decisões por magistrado no referido Tribunal, ou seja, ainda que levando-se
em conta 300 dias de trabalho, os julgadores teriam decidido 27,7 vezes ao dia,
deste modo, em um ritmo de trabalho ininterrupto de 9 horas por dia, cada ministro
teria decidido em 20 minutos cada processo.
Portanto, segundo Câmara460, os dados apontados revelam algo de
estranho nas estatísticas, ou não foram analisados e decididos pessoalmente pelos
magistrados, ou as decisões foram proferidas sem qualquer comprometimento com
a qualidade, tornando-se a quantidade o único valor relevante.
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Outrossim, foram distribuídos perante o Supremo Tribunal Federal
301.665 mil processos, no intervalo entre 2007 e 2011, assim sendo, segundo
Wambier, Freire, Dantas e Nunes461 ―esses dados revelam um verdadeiro realismo
fantástico no sistema Judiciário brasileiro‖, pois o número de processos recebidos,
por cada um dos 11 ministros, ao longo desses cinco anos, torna humanamente
impossível que os feitos não se acumulem.
Por outro lado, não se pode perder de vista que no Estado de São Paulo,
no ano de 2008, segundos dados oficiais da Corregedoria, tramitava na justiça
comum 17.756.814 processos, havendo para conhecer das causas e julgá-las 1.936
juízes, conforme informação da Diretora da Magistratura, o que significa em média
9.171,90 processos para cada magistrado paulista, o que denota uma sobrecarga de
trabalho dificultando a qualidade da prestação jurisdicional462. Nesse mesmo
diapasão, ao analisar esses dados, Ribeiro463 afirma que:

(...) uma análise do acesso à justiça apenas segundo o número de
ações iniciadas e encerradas anualmente pode levar a conclusões
equivocadas sobre o acesso que a população em geral possui ao
Judiciário. Isso porque, analisando apenas esses dados, é possível
verificar que tanto o número de ações distribuídas como o número de
ações julgadas tem aumentado substancialmente nos últimos anos
e,por conseguinte,poder-se-ia afirmar que esses dados indicam uma
ampliação do acesso à justiça, já que mais pessoas estão iniciando
processos e outras tantas estão obtendo o pronunciamento judicial.
Contudo, apesar de essa proposta ser tentadora, não é possível
afirmar que o acesso ao Judiciário, especialmente pelas camadas
mais pobres da população, tem se ampliado nas últimas décadas.
Isso porque esses quantitativos não fazem nenhuma referência às
características de quem inicia ou quem obtém um pronunciamento
judicial. Assim, a questão do número de processos distribuídos e
julgados, apesar de relevante, esconde o problema da incorporação
das massas sem direitos, ou socialmente prejudicadas, à cidadania,
uma vez que esses números não são capazes de revelar quem tem e
quem não tem acesso à justiça.
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De outra banda, Ávila464 ainda vislumbra outro paradoxo, pois se o
legislador age rápido, de maneira atabalhoada, age mal e terá de rever seus atos, o
que gera a insegurança jurídica, todavia, se demora, não assegura o direito
reclamado pelo cidadão, nem os orienta, criando um estado de insegurança
Por isso, Câmara465 afirma que deve haver a construção de um sistema
jurídico-processual racional que careça não somente de instrumentos que
possibilitem a realização de tutelas de urgência, mas ―instrumentos que permitam a
realização segura dos direitos, sem instabilidade”.
Nesse passo, o legislador ordinário, a título de exemplo, conseguiu com a
criação da antecipação dos efeitos da tutela trazer efetividade ao processo, pois
antecipa a entrega da tutela jurisdicional ao autor de início, jogando sobre a
responsabilidade do réu o ônus temporal.
Entrementes, a regra do artigo 273, do Código de Processo Civil, também
prestigia a segurança na forma de sua antecipação, uma vez que descreve quais
requisitos devem estar presentes para que o juiz esteja autorizado à antecipar a
tutela pretendida, ou seja, deve haver uma prova inequívoca, verossimilhança e
receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou subsidiariamente fique
caracterizado o abuso do direito de defesa.
Desta forma a antecipação dos efeitos da tutela conseguiu a um só tempo
trazer efetividade ao processo jurisdicional, bem como, intrinsecamente, em razão
de seus requisitos autorizadores, trouxe ainda uma compatibilização com a
segurança jurídica.
Assim também ocorre com as medidas cautelares que visam assegurar o
provimento final, ou seja, estão mais ligadas a, de fato, tornar a sentença efetiva ao
final da entrega jurisdicional, porém, da mesma forma, para que não haja
desrespeito à segurança jurídica exige a ocorrência do fumus boni iures e do
periculum in mora.
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Nesse ponto, revelou-se a tensão entre o princípio da celeridade e o
devido processo legal, porquanto o primeiro visa uma razoável duração do processo
e o segundo tenta assegurar aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os
meios de recurso a ela inerentes, porém, à luz do devido processo legal ambos os
princípios devem ser compatibilizados, ou seja, na verdade não existirá efetividade
da decisão judicial se ela for insegura, o contrário também é verdadeiro, não existirá
segurança jurídica na decisão se ela não for efetiva, dentro de um prazo razoável.
O que ocorre no processo judicial brasileiro, e por isso a crise do
processo civil, é que as decisões judiciais não são nem seguras, nem efetivas, isto
porque, a jurisprudência é vacilante e o processo é moroso.
Portanto, deve haver a modelação da jurisprudência no sentido de
garantir o respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição, por meio de
um processo seguro e justo, que compatibilize todas as etapas instrumentais
previstas na Constituição, para assim ser segura, porém, de forma célere, como a
máxima efetividade da administração da justiça, com esse ânimo foi criado um
Anteprojeto do Código de Processo Civil, tendente a aumentar a efetividade de
maneira segura.
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4. A CRIAÇÃO DE UM NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

4.1 RAZÕES PARA A ALTERAÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou-se no Brasil
o chamado Neoconstitucionalismo, que alterou teórica e filosoficamente o direito
constitucional, em razão dessas mudanças o processo também foi alterado
substancialmente

tanto

que

instaurou-se

uma

fase

conhecida

por

Neoprocessualismo, que estabelece que o processo judicial, como instrumento
garantidor de direitos fundamentais, portanto, também fundamental, deve ser efetivo
e ao mesmo tempo seguro.
Contudo, conforme a análise de alguns dados trazidos no capitulo
antecedente pode-se concluir que há processo em demasia para ser julgado, com
um atraso na prestação da tutela jurisdicional, ou seja, não sendo efetivado, por
outro lado, a vacilante jurisprudência também não dá segurança aos atos da vida
civil.
Portanto, tentando resolver a crise do Processo Civil, que, diga-se de
passagem, não é só brasileira, o legislador tenciona sancionar um novo Código de
Processo Civil. Deste modo, em meio a todas essas mudanças, a primeira
indagação quando se cogita a alteração por completo de um código é: há a
necessidade de mudança? Espindola466 questiona se ―conhecemos as causas da
crise da jurisdição ou, apenas sofremos seus sintomas no direito processual, sem
identificar as causas?‖.
A questão acima posta por Espindola é intrigante, pois não se tem certeza
até que ponto a lei processual é o motivo da lentidão na prestação da tutela
jurisdicional.
Com efeito, sobre o olhar da doutrina a primeira explicação para a
necessidade de alteração do código processual é histórica, posto que a passagem
466
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do Estado Liberal para o Estado Social fez com o Estado atuasse de maneira
positiva, ou seja, buscando efetivar os direitos fundamentais, o que não seria mais
possível diante do código atual de caráter privatista.
Em outras palavras, conforme Cambi467 o Processo Civil clássico foi
idealizado para resolver questões de natureza individuais, notadamente privadas,
não correspondendo aos anseios sociais, posto que, por imposição constitucional
passou-se a tutelar bens jurídicos de caráter extrapatrimonial (direitos do
consumidor, direito ao meio ambiente saudável, educação, saúde). Nesse diapasão,
Wambier, Freire, Dantas e Nunes468 afirma que:

E o mais extraordinário é que, em números globais, tramitam hoje em
todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro mais de 90 milhões
de processos. Essa estatística absurda expressa não mais a
litigiosidade individual das décadas de 60 e 70, mas revela, sim, uma
litigiosidade repetitiva de amplo espectro público, que não comporta
as mesmas respostas que foram pensadas para os problemas entre
Caio e Tício.

Com efeito, Junoy469 alerta que a visão privatista do processo como
negócio particular, relação jurídica privada, se encontram desde há muito tempo
superada, em favor de uma visão publicista, pois esse é concebido como o
instrumento necessário para o exercício da função jurisdicional do Estado. O modo
de desenvolvimento do processo não pertence aos litigantes, mas sim ao Estado,
único titular da função jurisdicional, que se serve do processo como um instrumento
para garantir a efetividade desta função.
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Acresce-se que a atual Constituição brasileira, conforme Nunes470,
assegurou o acesso à justiça e ao devido processo legal, de modo que o processo
passou a ser um meio apto para o cidadão viabilizar seus direitos fundamentais.
Ocorre que, no Brasil há um grande desrespeito aos direitos fundamentais e as
políticas públicas não são capazes de assegurar direitos como a educação, saúde,
meio ambiente, desta forma, ocorre uma indução ao uso da litigância de interesse
público, acentuando o número de demandas repetitivas e seriais.
Dito de outra forma, na visão de Saldanha471, constantemente são
desrespeitados direitos de segunda, terceira e quarta dimensão que surgiram no
contexto do Estado Social e do Estado democrático de direito, o que forja a reforma
funcional do sistema processual. Ainda, as novas categorias de direito material, para
além das esferas individuais e privadas, fez necessário, no plano processual, a
criação de procedimentos adequados.
Desta feita, o legislador tentou por inúmeras vezes reformar o Código
Buzaid, como por exemplo, a antecipação dos efeitos da tutela (1994), a tutela
inibitória (1994), o procedimento monitório (1995), rito sumário (1995), a criação de
juizados especiais (1995), o processo passou a ser sincrético (2005), possibilitou-se
a criação do julgamento prima facie do mérito (2006), alterou-se o sistema recursal
(2006).
As referidas reformas, segundo Bueno472, não se limitaram a alterar
meras técnicas processuais para a obtenção de melhores resultados no plano
processual. Elas tiveram o condão de trazer novos temas, novas estruturas e novos
desafios ao ambiente processual civil, impondo a busca de novos paradigmas
capazes de dar à interpretação das mais recentes normas jurídicas, em convívio
com as antigas, em busca de unidade e de operacionalidade.
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Forçoso reconhecer que as alterações legislativas ocorrem exatamente
pela falta de celeridade do processo. Nesse ponto, as tutelas de urgência passam a
ser concedidas não só em razão da questão de direito material reclamada, mas
porque o processo tramita de forma muito vagarosa e por isso deve ser concedida a
medida de urgência. ―O periculum in mora, deste modo, acaba se restringindo ao
dano marginal, como justificativa para a concessão de liminares”473.
No entanto, paradoxalmente, quanto mais reformado o Código era, mais
complexo ficava, menos coeso e mais imbricada ficava a questão processual,
gerando conflitos além do mérito.
Outrossim, a própria Constituição foi emendada, sendo de suma
importância para o sistema processual a E.C. nº 45, conhecida por reformar o
Judiciário, pois instituiu a súmula vinculante, a repercussão geral, a ininterrupção da
atividade jurisdicional, a proporcionalidade entre juízes e processo, a imediata
distribuição de processos, a não promoção de magistrados que retivessem
processos de maneira indevida, e ainda, criou o Conselho Nacional de Justiça.
Segundo Ribeiro474, citando Watanabe, pode-se dizer que:

Essas alterações introduzidas na sistemática de funcionamento do
sistema judicial brasileiro têm como finalidade não apenas viabilizar o
acesso à Justiça enquanto instituição estatal, mas viabilizar o acesso
à ordem jurídica justa, a qual se caracteriza pelo direito à informação;
pelo direito à adequação entre a ordem jurídica e a realidade
socioeconômica do País; pelo direito ao acesso a uma justiça
adequadamente organizada, formada por juízes inseridos na
realidade social e comprometidos com o objetivo de realização da
ordem jurídica justa; pelo direito à pré-ordenação dos instrumentos
processuais capazes de promover a objetiva tutela dos direitos; e
pelo direito à remoção dos obstáculos que se anteponham ao acesso
efetivo a uma justiça que tenha tais características.
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Sem sombra de dúvidas as ondas reformistas aumentaram o acesso à
justiça, acresce-se ao fato de se ter reconhecido a força normativa da Constituição e
a expansão da jurisdição constitucional, ocasionou-se a eclosão da litigiosidade,
transformando o Judiciário em um órgão cada vez mais moroso e ineficiente.
Segundo o relatório da Justiça em Números do CNJ475 no ano de 2011 o
cidadão buscou mais o Poder Judiciário do que nos anos anteriores. Isto porque,
enquanto o total de novos processos cresceu 7%, a população brasileira cresceu
menos de 1%, em 2011. Por consequência, o número de casos novos por 100 mil
habitantes passou de 8.775 em 2009 para 9.081 em 2011.
Contudo, cabe a indagação se essas reformas funcionais foram
acompanhadas por um reforma estrutural ao ―ser‖ do processo e da jurisdição 476,
vez que necessitam ser introduzidas com respeito ao neoprocessualismo. Portanto,
justificou-se a revisão dos institutos processuais para que se pudessem agasalhar
os direitos sociais, pois em nada adianta ter direitos assegurados, mas não possuir
instrumentos aptos a efetivá-los.
De outra banda, não se pode esquecer, conforme alerta Faria477 que
algumas reformas são aclamadas pelo mercado econômico, que não está
preocupado com os direitos sociais, mas sim, tem um interesse exclusivo em
assegurar a propriedade privada, o respeito aos contratos e que as decisões sejam
seguras e rápidas, para facilitar a velocidade das negociações, in verbis:

Dito de outro modo, se na última década do século XX o Banco
Mundial estava empenhado em fazer com que os diferentes setores
e instâncias do Judiciário não comprometessem a good governance
e precionassem o assim chamado custo-país, na primeira década do
século XXI a preocupação é com a construção de uma ordem legal
clara, precisa e confiável, e com a conversão das instituições
judiciais
em
cortes
eminentemente
técnicas,
altamente
profissionalizadas, desprovidas de preocupação com justiça
―distributiva‖ ou ―compensatória‖ – portanto, capazes de tomar
decisões coerentes, previsíveis não retroativas, de neutralizar a
475
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discricionariedade dos governantes, de afastar situações de ―risco
regulatório‖ e de assegurar maior fluidez aos negócios.

Nesse sentido, Rodrigues Junior478, ao analisar a aprovação do Novo
Código de Processo Civil Português, afirma que a razão determinante para sua
aprovação foi o compromisso assumido pelo governo português em atender às
exigências das autoridades econômicas e monetárias da União Europeais:

No entanto, parece que a razão determinante para essa mudança tão
profunda no quadro legislativo foi o compromisso português com
reformas no sistema Judiciário e processual, a fim de atender às
exigências das autoridades econômicas e monetárias da União
Europeia. Como sempre, a segurança jurídica (dos investidores e
dos credores), a previsibilidade das decisões judiciais (em favor
desses dois grupos) e a celeridade das ações executivas (idem,
ibidem) foram os argumentos manejados para dar lastro à aprovação
de um novo Código de Processo Civil.

Portanto, precisa-se saber se o Novo Código de Processo Civil foi criado
para efetivar ainda mais a Constituição Federal, com amplo respeito às suas
garantias ou se, de outro lado, foi criado exatamente em razão da saturação do
Judiciário e na sua incapacidade de efetivar os direitos fundamentais, com um cunho
de alterar só aquilo que é de interesse do capital.
Em outras palavras, há que se saber se as reformas que estão por vir,
ainda que parciais, caso não haja reforma total, se têm o escopo de melhorar a
justiça qualitativamente ou, se, por outro lado, estão sendo realizadas apenas para
melhorar a justiça quantitativamente, para tanto, analisar-se-á alguns pontos em
específicos da alteração.
4.1.1 Justificativa política.

No campo da política a justificativa para a reforma total do código foi a
morosidade processual. Pois bem, em que pese todas as reformas do Código
Buzaid entendeu, parte da doutrina e dos políticos, que haveria a necessidade de se
478
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criar um Novo Código de Processo Civil, motivado não somente pela sua adequação
à Constituição, mas sim, sobretudo, para resolver a questão da morosidade
processual. Nesse sentido cita-se a justificativa do Presidente do Senado Federal no
ato nº. 379 de 2009:

(...) chegara o momento de reformas mais profundas no processo
Judiciário, há muito reclamadas pela sociedade e especialmente
pelos agentes do Direito, magistrados e advogados. Assim,
avançamos na reforma do Código do Processo Penal, que está em
processo de votação, e iniciamos a preparação de um anteprojeto de
reforma do Código do Processo Civil. São passos fundamentais para
a celeridade do Poder Judiciário, que atingem o cerne dos problemas
processuais, e que possibilitarão uma Justiça mais rápida e,
naturalmente, mais efetiva.

Pela exposição do Presidente do Senado infere-se que, em sua visão, o
atual Código de Processo Civil é o cerne dos ―problemas processuais‖ e que com a
sua alteração o ―Poder Judiciário‖ tornar-se-ia mais célere. A esse respeito
Wambier479 esclarece que a crise do processo civil brasileiro não é só oriunda de
entraves legais, mesmo porque a alteração dos dispositivos legais por si só não
seria milagrosa, em suas palavras:

(...) os problemas do processo civil brasileiro não emergem só da lei,
mas também da lei. Mas a alteração da lei, por si só, não é
milagrosa. A lei gera melhoras nos resultados na exata medida em
que era ela a responsável pelo problema. Desta medida não
podemos nos esquecer. Nesse sentido, um novo CPC jamais poderá
ser aguardado como a solução milagrosa das inúmeras questões que
nos preocupam há muito tempo.

Nesse mesmo sentido, Sousa Santos480 faz um importante alerta para a
ineficácia da alteração da legislação, tanto substantiva quanto formal, se não vier
acompanhada de uma reforma na organização judiciária e uma reforma na formação
e seleção dos magistrados, in verbis:
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A contribuição maior da sociologia para a democratização da
administração da justiça consiste em mostrar empiricamente que as
reformas do processo ou mesmo do direito substantivo não terão
muito significado se não forem complementadas com outros dois
tipos de reforma. Por um lado, a reforma da organização judiciária a
qual não pode contribuir para a democratização da justiça se ela
própria não for internamente democrática. E neste caso a
democratização deve correr em paralelo com a racionalização da
divisão do trabalho com uma nova gestão dos recursos de tempo e
de capacidade técnica. Por outro lado, a reforma da formação e dos
processos de recrutamento dos magistrados sem a qual a ampliação
dos poderes do juiz proposta em muitas das reformas aqui referidas
carecerá de sentido e poderá eventualmente ser contraproducente
para a democratização da administração da justiça que se pretende.

Sabe-se que a simples criação de um novo código não será a panacéia
da resolução de todos os problemas trazidos, ou melhor, revelados pelas ondas
neoconstitucionalistas e neoprocessualistas, mas o ponto central é descobrir de que
forma o novo Código pode contribuir pra celeridade, sem prejudicar o devido
processo legal, ou seja, de que forma pode haver um equilíbrio entre a sua
efetividade e a segurança jurídica.
Ademais, o Presidente da Comissão que apresentou o Anteprojeto, Luiz
Fux, cita a exposição de motivos de Buzaid ao afirmar que a elaboração de um novo
Código não significa ―deitar abaixo as instituições do Código vigente, substituindo-as
por outras, inteiramente novas‖.
A bem da verdade o Código vigente já trazia inovações e pretendia ser
mais célere, em sua exposição de motivos Alfredo Buzaid informava ter introduzido
―modificações substanciais, a fim de simplificar a estrutura do Código, facilitar-lhe o
manejo, racionalizar-lhe o sistema e torná-lo um instrumento dúctil para a
administração da justiça‖.
Do trecho da exposição acima nota-se que a intenção era simplificar o
código para torná-lo um instrumento dúctil para a administração da justiça, e não
para a distribuição de direitos aos cidadãos, mesmo porque até em tão nem vigia a
atual constituição e o Estado não era democrático.
De seu turno, Fux entendeu que deveria valer-se das disposições
consagradas no código vigente, inserindo novos institutos reclamados pelos
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neoprocessualistas. Nesse passo, em sua exposição de motivos, Luiz Fux esclarece
que o ―Novo CPC é fruto de reflexões da Comissão que o elaborou, que culminaram
nas escolhas racionais de caminhos considerados adequados, à luz dos cinco
critérios acima referidos‖, e visando a ―obtenção de uma sentença que resolva o
conflito, com respeito aos direitos fundamentais e no menor tempo possível,
realizando o interesse público da atuação da lei material‖.
Os critérios referidos são a) colocar o processo em sintonia com a
Constituição; b) decisões mais próximas da realidade; c) simplificação do sistema
processual; d) maximização do rendimento processual; e, e) coesão.
4.2

FUNDAMENTO

PARA

A

REFORMA

POR

INTEIRO

DO

DIPLOMA

PROCESSUAL.

4.2.1 Sintonia do processo com a Constituição.

O primeiro critério para a elaboração do Anteprojeto foi o de colocar o
Código de Processo Civil em sintonia com a Constituição Federal, sendo
incorporados princípios constitucionais em sua versão processual. Desta maneira
incorporou-se ao Novo Codex princípios constitucionais em sua versão processual.
Isto significa que o Novo Código de Processo Civil está em consonância
com o neoconstitucionalismo e neoprocesualismo, haja vista que incorpora a
normatização dos princípios em seu texto.
O Anteprojeto, em seu primeiro livro, em seu primeiro título, em seu
primeiro capítulo tratou de descrever os ―princípios e garantias fundamentais do
processo civil‖. Logo no art. 1º estabeleceu que ―o processo civil será ordenado,
disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil‖.
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Sobre o artigo 1° do novo Código de Processo Civil, Donizetti481, um dos
membros da comissão alteradora do novo Código de Processo Civil, afirma que o
dispositivo legal expressa a constitucionalização do Direito Processual Civil, sendo a
positivação do ―totalitarismo constitucional‖, in verbis:

Vale ressaltar que esse dispositivo consiste na materialização das
características do neoconstitucionalismo: normatividade da
constituição (força normativa), superioridade (material) da
constituição, centralidade da constituição (a constituição está no
centro do ordenamento jurídico), rematerialização da constituição
(constituições mais prolixas, já que tratam de diversas matérias),
ubiqüidade da constituição (onipresença da constituição em todos os
ramos do Direito), constelação plural de valores (adoção de diversos
princípios não-homogêneos), onipotência judicial (no lugar da
autonomia do legislador ordinário), valoração dos princípios
(utilização maior da ponderação).

Outrossim, no primeiro capítulo, assegurou a inércia da jurisdição (art. 2º),
a inafastabilidade do Judiciário (art. 3º), celeridade processual (art. 4º), devido
processo legal substancial (art. 5º), dignidade da pessoa humana, razoabilidade,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 6º), isonomia e
igualdade processual (art. 7º), ampla defesa (art. 9º), contraditório (art. 10) e
publicidade e fundamentação das decisões (art. 11).
Não só a base principiológica do Anteprojeto, mas também alguns artigos
esparsos com cláusulas abertas e genéricas com conceitos jurídicos indeterminados
demonstram, de forma indiscutível, a influência do Neoprocessualismo. O que, aliás,
segundo Lazari482, pode-se perceber na ampliação da esfera de atuação do
magistrado, no dever de mútua colaboração entre as partes, na boa fé processual.
De qualquer forma, nessa parte propedêutica o novo Código aparentar
ser mais racional, pois traz uma parte geral, que inexiste no código vigente, para
solucionar questões controvertidas nos livros específicos, ainda, sob essa ótica
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percebe-se que os princípios envolvidos tanto prestigiam a segurança jurídica,
(inércia da jurisdição, devido processo legal, ampla defesa, contraditório), quanto,
asseguram a eficiência (celeridade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade,
moralidade, publicidade), portanto, nesse ponto, o projeto está em sintonia com a
Constituição, porém, não basta que ambos princípios sejam assegurados
formalmente, deve haver seu respeito materialmente.
Ou seja, não significa que pelo simples reconhecimento formal, no corpo
do Código de Processo Civil, o que, aliás, já era reconhecido pela Constituição, ou
seja, os princípios, que do dia para a noite o processo se tornará célere e seguro.
De qualquer maneira, o novo Código estaria em consonância com a
Constituição Federal, pois objetiva no menor tempo possível garantir direitos
fundamentais privilegiando o direito material em detrimento de sua forma, de
maneira justa, assegurando princípios constitucionais, contudo, teria o inconveniente
de trazer ao Recurso Especial, já que os princípios estariam descritos em Lei
Federal, matéria de feição constitucional, situação que somente a jurisprudência
poderá resolver com o desenrolar de seus julgados.
4.2.2 Realidade da decisão.

O segundo critério utilizado para justificar a necessidade de um novo
diploma foi possibilitar que as decisões judiciais pudessem ser mais próximas da
realidade, ―pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no contexto
social em que produzirá efeito o seu resultado483‖.
Nesse aspecto, privilegiou-se a conciliação e a mediação, pois a
participação mais efetiva das partes dá-se de modo mais intenso quando a solução
é criado por elas e não imposta pelo juiz, portanto, o processo foi convertido em
instrumento inserido no contesto social, nesse ponto é o art. 144, do NCPC:

Art. 144. Cada tribunal pode criar setor de conciliação e mediação ou
programas destinados a estimular a autocomposição.
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§ 1° A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da
independência, da neutralidade, da autonomia da vontade, da
confidencialidade, da oralidade e da informalidade.
§ 2° A confidencialidade se estende a todas as informações
produzidas ao longo do procedimento, cujo teor não poderá ser
utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação
das partes.
§ 3° Em virtude do dever de sigilo, inerente à sua função, o
conciliador e o mediador e sua equipe não poderão divulgar ou depor
acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da
mediação.

Nesse sentido, o código estabelece que os tribunais podem criar formas
alternativas de solução de conflito, o que seria mais efetivo, nos quais as partes
buscariam a autocomposição, com o auxilio de um conciliador e mediador, que agiria
em sigilo, de forma neutra, com respeito a autonomia da vontade das partes.
Ainda, como regra, antes da apresentação da contestação a conciliação
deverá ser tentada, sendo designada audiência só para esse fim, implicando o não
comparecimento injustificado em ato atentatório à dignidade da justiça, com sanção
de multa em até dois por cento sobre o valor da causa ou a vantagem econômica
objetivada, revertida em favor da União ou do Estado (Art. 323, § 6º, NCPC).
Nesse ponto, em específico, parece não ser muito eficaz determinar que
as partes compareçam à audiência de conciliação obrigadas, pois, seria
contraproducente marcar audiências em que os interesses são tão opostos que
impossível a ocorrência da conciliação, o ideal, seria marcar a referida audiência,
após, a manifestação das partes sobre a intenção de se autocomporem.
Outrossim, ainda visando a realidade da decisão, alargou-se as hipóteses
de participação do amicus curiae, cuja atuação tem o condão de tornar a decisão
mais próxima da realidade (art. 320484, da redação original do PLS n°166, de 2010),
contudo, infelizmente o relatório geral do Senador Valter Pereira vetou o referido
artigo.
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Art. 320. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto
da demanda ou a repercussão social da lide, poderá, por despacho irrecorrível, de ofício ou a
requerimento das partes, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural, órgão ou entidade
especializada, no prazo de dez dias da sua intimação.
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A intervenção do amicus curiae traz ao processo uma realidade da
decisão mais próxima, pois o juiz passa a conhecer outros aspectos para além dos
autos, possibilitando decidir de maneira mais qualitativa, por isso, a decisão seria
muito mais efetiva e segura.
Ademais, buscou-se a justiça da decisão como determinado pelo
neorpocessualismo. Nessa intelecção, o processo que vigia sob o conceito da
verdade formal, ou seja, o que não está nos autos não está no mundo, prima pela
busca da verdade real, ou pelo menos se aproxima mais desse conceito.
Sob esse prisma, Bertolino485 acredita que o significado do conceito de
verdade, no contexto do processo, deve ser definido com precisão, em razão da
confusão que deu origem a uma distinção enganosa entre verdade formal e verdade
material, pois partia-se do pressuposto que a verdade material não era atingível, o
que teria servido de pretexto para negar a entrada deste valor no processo, deste
modo, seria mais adequado o conceito de verdade como uma aproximação, ou
melhor, como um ideal regulador (e não absoluta) a esforçar-se em encontrar a
melhor possível grau de verdade, em suas palavras:

Naturalmente il significato del concetto di verità nel contesto
processuale dovrà essere definito con precisione poiché la
confusione su di esso ha dato adito ad una distinzione fuorviante tra
verità materiale e verità processuale che, fondandosi sull‘assunto per
cui la verità materiale non è raggiungibile in questo mondo, è stata il
pretesto per negare l‘ingresso di tale valore nel processo.
Approfondendo la nostra ricerca vedremo che questa concezione
della verità come perfetta corrispondenza si presenta inadeguata alla
funzione giurisdizionale. Più adatto alle esigenze di un‘istituzione
sociale, si presenta, invece, il concetto di verità come
approssimazione, o meglio, come ideale regolativo (e non assoluto)
cui tendere nella ricerca del miglior grado di verità possibile.

Portanto, o novo Código de Processo Civil buscou que as decisões
fossem mais efetivas, isto é, pudessem entregar de fato o bem da vida buscado em
juízo, na medida em que se tenciona criar um processo de resultado.
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BERTOLINO, Giulia. Giusto processo civile e giusta decisione (IUS/15): riflessioni sul concetto di
giustizia procedurale in relazione al valore della accuratezza delle decisioni giudiziarie nel processo
civile. Corso Di Dottorato In Diritto Processuale Civile. Universidade de Bolonha. 2007. p. 37.
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Nesse diapasão, o Novo Código de Processo Civil permitiu que os
Tribunais Superiores pudessem apreciar alguns recursos, em seu mérito, ainda que
as condições de admissibilidade não fossem preenchidas, exatamente em razão de
sua decisão comportar em questão de aprimoramento ao Direito (art. 983486, § 2°, do
NCPC), o que em certo modo diminuiria a segurança jurídica no caso concreto, até
que a jurisprudência pacificasse os casos passiveis dessa flexibilidade, mas, por
outro lado, seria muito eficaz, pois questões controvertidas seriam pacificas, mesmo
que o processo em si não estivesse apto, o que, paradoxalmente, aumentaria a
segurança jurídica no precedente.
Portanto, todas essas alterações visaram trazer às decisões judiciais uma
melhor qualidade, fazendo com que a tutela jurisdicional estivesse mais próxima
daquilo que as partes postulam.
4.2.3 Simplificação do sistema.

O terceiro critério adotado no anteprojeto foi simplificar o complexo
sistema processual, por meio da redução de incidentes, possibilitando a duplicidade
das demandas, com o fito de prestigiar a economia processual. Essa terceira parte
prestigia o princípio da efetividade, na medida em que visa acabar com
procedimentos para acelerar a prestação jurisdicional e ainda prestigia a segurança
jurídica, pois com um só processo a lide seria resolvida, sem quaisquer pendências
posteriores.
Por consequência, as reformas realizadas estabeleceram o conflito entre
a simplificação do procedimento em busca da celeridade e a negativa da tutela
jurisdicional por meio da restrição do acesso à justiça. Exemplo clássico é a criação
da súmula impeditiva de recurso, pois por meio de requisitos técnicos-formais
inadmitia-se o recebimento do recurso sem se adentrar ao mérito, negando-se por
completo a tutela jurisdicional, privilegiando-se a forma em detrimento ao conteúdo,
o que decai parcialmente em razão da admissão de recurso, antes inadmissíveis.
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Art. 983 (...)
§ 2º Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Superior
Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal poderão desconsiderar o vício, ou mandar saná-lo,
julgando o mérito.
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De qualquer forma, em observância do princípio da efetividade
possibilitou-se que o depósito referente ao pagamento de multas em relação ao
inadimplemento de obrigações in natura fosse realizado tão logo houvesse a
incidência e não só após o trânsito em julgado (art. 522, § 1°, do NCPC). Nesse
mesmo diapasão o Recurso de Apelação passou a não mais ter efeito suspensivo
(art. 949, §§, do NCPC).
As duas alterações referidas que visaram à celeridade chocam-se
frontalmente com o devido processo legal em razão de relegar o contraditório e
ampla defesa, visto que o juiz não precisa ouvir a parte devedora para fixar a multa
(que pode ser excessiva), bem como é temerária a execução imediata da sentença,
pois desprestigia o duplo grau de jurisdição e prevê a falibilidade humana do
julgador, o que diminui a segurança jurídica das partes, ainda, que não possa haver
o levantamento da quantia depositada ou da imediata execução da sentença por sua
provisoriedade, há riscos laterais que as partes sofrem em razão da execução
provisória.
Ainda, criou-se o incidente de julgamento de demandas repetitivas (art.
298, IV, do NCPC), com o fito de se prestigiar a razoável duração do processo, bem
como simplificar o procedimento, com a determinação da suspensão das demandas
individuais com o aguardo do julgamento final do caso paradigmático.
De qualquer forma, o julgamento de demandas repetitivas prestigia a
eficiência, pois de uma só vez vários casos semelhantes são decididos, bem como,
prestigia a segurança jurídica, pois a decisão será uniforme para todas as situações
similares, porém, de outra banda, a segurança jurídica pode ser diminuída se não for
observada algumas particularidades de caso a caso.
Deste modo, tem-se que tomar um extremo cuidado para que o incidente
de resolução de demandas repetitivas que visa à celeridade processual, não macule
outros princípios constitucionais, como o devido processo legal, pois a ―utilização
mecânica sem a reconstrução do histórico de aplicação decisória e sem se discutir
sua adaptabilidade‖487 fere a igualdade.

487

NUNES, Dierle. Processualismo Constitucional Democrático e o Dimensionamento de Técnicas
para a Litigiosidade Repetitiva – A litigância de interesse público e as tendências “não
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Essas são questões de entrave que cercam a criação de um novo Código
de Processo Civil que visa de uma vez por todas minorar o problema da morosidade
processual, por meio da simplificação de procedimentos, massificação de conflitos e
fortalecimento da jurisprudência, sem que haja prejuízos aos jurisdicionados no
tangente aos seus direitos a um processo devido.
Portanto, o ―grande desafio do legislador e do juiz, na concretização do
direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva é a construção
de técnicas processuais capazes de tutelarem os direitos materiais‖488.
Logo, há um choque entre a tutela dos direitos materiais que merecer ser
analisada detidamente, por meio da produção de prova suficiente ao convencimento
do juízo e por meio da utilização dos recursos cabíveis, sem que haja qualquer
dilação indevida, com a efetividade.
4.2.4 Maximizar o rendimento do processo.

O quarto critério adoto para fundamentar a necessidade de um novo
diploma processual foi o de maximizar o rendimento do processo, o que, aliás, está
ligado amplamente com o princípio da efetividade, ou seja, pretende que cada
processo tenha o maior rendimento possível, desta forma, aumentou a extensão da
coisa julgada às questões prejudiciais (art. 20, NCPC489).
Nessa mesma esteira, com o fito de trazer um maior rendimento ao
processo, transformou-se a possibilidade jurídica do pedido, não mais em questão
preliminar, nem condição da ação, mas sim em questão de mérito, o que possibilita
que a sentença seja de improcedência, decidindo em definitivo a questão.
Isto porque, no atual art. 267, do CPC, foi suprimida a expressão
―possibilidade jurídica do pedido‖, no seu inciso IV, sendo agora, no NCPC a
compreendidas” de padronização decisória. Revista de Processo. nº 199, p.64, São Paulo: Editora
RT, setembro 2011.
488
CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo, Panóptica, Vitória, ano 1, n. 6, fev
2007, Disponível em: <http//:www.panoptica.org> Acesso em: 13de março de 2013. p. 28.
489
Art. 20. Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou
inexistência depender o julgamento da lide, o juiz, assegurado o contraditório, a declarará na
sentença, com força de coisa julgada.
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redação do art. 472, IV, ―o juiz verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual‖.
Deste modo, resolvendo a questão de uma vez por todas em seu mérito
indiscutivelmente haverá maior efetividade do processo, ao mesmo passo em que
trará mais segurança as partes que não poderão discutir novamente o mesmo objeto
já decidido.
Outrossim, sendo a ação fundada em mais de uma causa de pedir,
porém, decidida em primeiro e segundo grau pela (im)procedência, com base em
apenas uma causa de pedir, caso o Tribunal Superior reverta a decisão, os autos
serão remetidos ao Tribunal de origem, se não necessitar de provas, ou ao juízo de
origem, se for necessária a produção de provas, para reapreciação das outras
causas de pedir ou teses de defesa, nesse sentido é o NCPC:

Art. 988. Sendo o recurso extraordinário ou especial decidido com
base em uma das causas de pedir ou em um dos fundamentos de
defesa, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal
Federal
examinará
as
demais
ainda
não
julgadas,
independentemente da interposição de outro recurso, desde que
tratem de matéria de direito.
§ 2º Se a apreciação das causas de pedir ou dos fundamentos da
defesa ainda não julgados depender do exame de prova já
produzida, os autos serão remetidos de ofício ao tribunal de origem,
para decisão; havendo necessidade da produção de provas, far-se-á
a remessa ao primeiro grau.

Com isto busca-se que o processo tenha o maior rendimento possível,
que além de ter uma decisão mais realista, possa decidir o máximo possível do que
for posto em litígio, porém, essa inda e vinda do processo parece não ser muito
efetiva.
Ademais, objetivando o máximo rendimento do processo, no projeto
original, PLS n° 166, de 2010, possibilitou-se que o Autor pudesse alterar ou aditar o
pedido, enquanto ainda não proferida a sentença, desde que estivesse de boa-fé e
não houvesse prejuízo pra defesa, sempre se assegurando o contraditório (art.
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314490), contudo, infelizmente o dispositivo foi alterado no relatório geral do senador
Valter Pereira. A referida mudança traria maior efetividade pra sentença, posto que
decidida com base na realidade trazida, bem como não prejudicaria a segurança
jurídica, haja vista a necessidade de respeito ao contraditório.
4.2.5 Coesão do sistema processual.

Por fim, o quinto critério adotado pelo anteprojeto foi trazer maior coesão
e organicidade ao sistema inserindo-se uma parte geral, no Livro I, contendo regras
e princípios constitucionais de suma importância ao processo civil, bem como regras
gerais que influenciam os demais livros.
A parte geral é responsável pela resolução dos casos difíceis referentes
às demais partes do código, posto que contem regras e princípios gerais de
funcionamento do sistema. Nesse ponto, reafirma a divisão de Alexy a despeito da
norma que se desdobra ou em princípio ou em regra.
Deste modo, o código foi divido em quatro partes, sendo o Livro I, como já
dito, parte geral; o Livro II trata do processo de conhecimento, cumprimento de
sentença e procedimentos especiais; o Livro III traz o processo de execução; o Livro
IV regra o processo nos tribunais; ainda há uma parte de disposições finais e
transitórias.
Nesse ponto, nota-se que não há mais o livro que trata das medidas
cautelares, havendo sua fusão na parte que versa sobre as medidas de urgência,
isto porque, algumas medidas tidas como cautelares, na verdade tinham um cunho
satisfativo.
Ainda, criou-se um livro novo para tratar do trâmite dos processos nos
tribunais, bem como a impugnação das decisões judiciais, assim como a maneira de
homologação da sentença estrangeira.
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Art. 314. O autor poderá, enquanto não proferida a sentença, aditar ou alterar o pedido e a causa
de pedir, desde que o faça de boa-fé e que não importe em prejuízo ao réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias,
facultada a produção de prova suplementar.
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O projeto do Código de Processo Civil, visando à coesão, estabeleceu os
casos em que os tribunais ou juízes podem reconsiderar suas decisões, mesmo
após terem proferido decisões de mérito, por meio de embargos declaratórios,
correção de erro material ou nos casos do atual art. 543-B e 543-C, do CPC (art.
994, II, NCPC).
Outrossim, estabeleceu em seu art. 307491, as hipóteses em que poderá
haver o julgamento de improcedência, de forma liminar, ou seja, sem a citação do
réu, deixando muito mais claro as hipóteses de cabimento, quais sejam, quando
houver contrariedade à súmulas ou à acórdãos proferido em julgamento de recursos
repetitivo, pelo dos Superiores Tribunais, ou acórdão firmado em incidente de
demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou, por fim, quando
reconhecer a prescrição e decadência.
Ademais, ainda foi unificado o entendimento sobre a prevenção, por meio
da distribuição da petição inicial, nos termos do novo art. 59, do NCPC, acabando
com a dúvida se a prevenção ocorreria pelo despacho inicial (art. 106, do CPC) ou
pela citação válida (art. 219, do CPC).
E em busca de maior coerência o anteprojeto criou um capítulo para
deixar mais claro as hipóteses em que é passível o manejo da ação rescisória (art.
919, do novo Código de Processo Civil) e da ação anulatória (art. 929, do novo
Código de Processo Civil), ficando a cargo desta última a impugnação de sentenças
homologatórias.
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Art. 307. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se fundamente em matéria
exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este:
I - contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II - contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
III - contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência a decadência ou a prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.
§ 3º Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no art. 306.

168

Igualmente, de forma mais clara fez-se a separação entre litisconsórcio
unitário (art. 115, do NCPC492) e necessário (art. 113, do NCPC493), também, foram
invertidos os termos sucessão (art. 107, NCPC494) e substituição processual.
Deste modo, as mudanças referidas acima trouxeram uma maior
racionalidade ao processo civil, o tornando mais efetivo, sem qualquer prejuízo à
segurança jurídica.
De qualquer forma, ainda que bem fundamentados os motivos que
propulsionaram a criação de um novo código, evidente que o seu resultado não
agrada a doutrina por inteiro, o que, aliás, seria impossível, posto a complexidade e
extensão do texto, bem como a quantidade de notáveis processualistas.
4.2.6 Crítica à elaboração de um novo estatuto processual.

Destarte, a elaboração do novo Código de Processo Civil não escapou
das críticas, Antônio Machado495 ao analisar o anteprojeto põe em dúvida a
necessidade de um novo Código, aduzindo que ―80% dos dispositivos que compõem
os 970 artigos são reproduções "ipsis literis" do Código de 1973, o que por si só
revela a inegável qualidade técnica do estatuto em vigor‖.Se os dados apresentados
por Machado estiverem corretos houve uma inovação de apenas 20 % com o
Anteprojeto, o que caberia em uma lei alteradora do Código Buzaid.
Ademais, complementam Ferreira e Enzweiler496 que o novo texto limitouse, em alguns casos, a modificar levemente a forma, substituindo expressões
consagradas na prática forense por simples sinônimos, numa alteração nem sempre
bem sucedida e invariavelmente desnecessária, e noutras, ainda, buscando
simplificar a linguagem empobreceu-a, ―possivelmente querendo aproximar o
492

Art. 115. Será unitário o litisconsórcio quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de
decidir a lide de modo uniforme para todas as partes litisconsorciadas.
493
Art. 113. Será necessário o litisconsórcio quando, por disposição de lei ou pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.
494
Art. 107. Só é lícita, no curso do processo, a sucessão voluntária das partes nos casos expressos
em lei.
495
MACHADO, Antonio Cláudio da Costa in < www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/um--novocodigo-de-processo-civil/5763>.
496
FERREIRA, Cláudia Galiberne; ENZWEILER, Romano José. Novo CPC representa oportunidade
desperdiçada. Revista Consultor Jurídico, 27 de julho de 2013. <http://www.conjur.com.br/2013-jul27/codigo-processo-civil-oportunidade-desperdicada> Acessado em 01 de dezembro de 2013.
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“direito” do “povo”, como se as pessoas comuns (não técnicas) pudessem abrir um
Código desta magnitude e entendê-lo perfeitamente‖.
Ainda, Lourenço497 afirma que as audiências públicas ocorreram antes da
finalização do texto, o que prejudicou o debate democrático, acrescendo-se o fato de
que com exceção de poucos trechos, o texto foi mantido em sigilo até sua
apresentação pelo Senado.
Prossegue, Lourenço498 alertando para a falha no caminho trilhado para a
elaboração do novo Código de Processo Civil, pois sob sua ótica o Judiciário se
aproximou exageradamente do Legislativo e Executivo, submetendo seus trabalhos
ao calendário político do Senado Federal, tendo o texto sido aprovado as pressas,
sem a realização de um autêntico debate.
Ademais, conforme esclarece Watanabe499, a organização judiciária é um
aspecto que não pode ser negligenciado, pois por mais perfeitas que possam ser as
leis materiais e processuais, será sempre falha a tutela jurisdicional, se inexistirem
juízes aptos a aplicá-las e uma adequada estrutura material e pessoal. Além dos
aspectos organizacionais, estruturais e funcionais, novas estratégias devem ser
adotadas, como a conciliação, o juízo arbitral, participação de juízes leigos.
Acrescenta Ribeiro500 que qualquer proposta do Judiciário que ignore os
fatores

internacionais

relacionados

às

transformações

do

capitalismo

contemporâneo, limitada a soberania do Estado, dificilmente conseguirá lograr
algum êxito.
Por fim, há um descolamento, notadamente no âmbito do Judiciário, em
que se verifica uma distinção entre o ―país formal‖, em que a existência se verifica
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LOURENÇO, Haroldo. O neoprocessualismo, o formalismo-valorativo e suas influências no novo
CPC. Revista eletrônica. V. 2. N. 2. Fevereiro de 2012.
Disponível em:
<http://www.temasatuaisprocessocivil.com.br/edicoes-anteriores/55-volume-2-n-2-fevereiro-de-2012>.
Acesso em: 20 de abril. 2013. p. 42.
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LOURENÇO, Haroldo. O neoprocessualismo, o formalismo-valorativo e suas influências no novo
CPC. Revista eletrônica. V. 2. N. 2. Fevereiro de 2012.
Disponível em:
<http://www.temasatuaisprocessocivil.com.br/edicoes-anteriores/55-volume-2-n-2-fevereiro-de-2012>.
Acesso em: 20 de abril. 2013. p. 42.
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WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. 3ª Ed. Perfil: São Paulo. 2005. p. 32.
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RIBEIRO, Hélcio. Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da
magistratura. Porto Alegre: Síntese, 2001. p. 127.
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na Constituição e nos códigos legais e o ―país real‖ que segue alheio e à margem
dos direitos preconizados pelas leis501.
Por

isso,

Ribeiro502

conclui

que

apenas

a

mudança

do

texto

Constitucional, no caso da Emenda Constitucional 45, não resolveria o problema da
razoável duração do processo, o que se poderia aplicar com a tão somente
alteração da legislação processual, in verbis:

Mas apenas mudar o texto da Constituição parece não resolver o
problema, posto que, os próprios códigos de processo já existentes
no Brasil prevêem um prazo bastante inferior ao que é realizado na
prática dos tribunais. Assim, a questão da morosidade está muito
mais relacionada à criação de uma instância externa que cobre dos
operadores do direito o cumprimento dos prazos e que os puna em
caso de descumprimento do que mudanças no texto constitucional.

Nesse mesmo sentido, complementam Ferreira e Enzweiler503 que para
que a justiça atue de forma eficaz, não basta apenas a edição de normas, devem
haver reformas profundas, com o redesenho do papel a ser desempenhado pelo
Poder Judiciário numa sociedade complexa, com a reformulação do concurso de
ingresso no serviço público, com alterações estruturais físicas e pessoais, pela
inserção de novas tecnologias, e pelo desempenho mais ―proativo e menos punitivo
das Corregedorias de Justiça e do CNJ, como forma de estancar o desprestígio
corrosivo por que passa principalmente a magistratura da base, por exemplo‖.
4.3 INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

4.3.1 Teoria da carga dinâmica do ônus probatório.
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Pois bem, passa-se a análise em específico de alguns pontos do novo
Código de Processo Civil, inolvidável que o vigente Código de Processo Civil, em
seu artigo 333, distribui a carga do ônus probatório, com uma visão estática, na qual
cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seus direitos e ao réu, por sua
vez, comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo
autor. Em outras palavras, em regra, o ônus probatório é dividido conforme a
posição processual da parte.
Sob esse prisma Bertolino504 entende que nem o autor nem o réu devem
desfrutar de uma vantagem numa determinada categoria de casos, isto porque as
regras relativas ao ônus da prova devem estar em conformidade com o princípio da
igualdade formal, exceto em casos especiais, quando a legislação intervém para
estabelecer diferentes distribuições do ônus da prova, por causa da maior proteção
para certas situações jurídicas substantivas. Essas regras só se justificam quando a
partilha de riscos satisfaz os critérios de bom senso racional e políticas de igualdade
formais ou leis para a proteção da igualdade substancial, em suas palavras:

Nel processo civile sembra esservi un principio generale in base al
quale il rischio di errore per la mancata prova deve essere distribuito
in maniera equa. Ne l‘attore né il convenuto devono godere di un
vantaggio in nessuna particolare categoria di casi. Ci sembra di poter
dire che in via generale le regole sull‘onere della prova rispondono al
principio dell‘eguaglianza formale fra attore e convenuto, salvo i
particolari casi in cui la legge interviene per stabilire diverse
distribuzioni dell‘onere della prova, in ragione della maggior tutela
accordata a certe situazioni giuridiche sostanziali. Tali regole sono
necessarie in ragione del divieto nel nostro ordinamento di pronunce
di non liquet. Esse sembrano pero essere giustificate solo nel
momento in cui la ripartizione del rischio risponda a criteri razionali di
buon senso ed uguaglianza formale o a politiche legislative di tutela
dell‘eguaglianza sostanziale.

Contudo, hodiernamente, parte da doutrina tem entendido que a melhor
forma de distribuição do ônus probatório, e mais justa, seria em obediência a teoria
da carga dinâmica da prova, ou seja, o ônus probatório deveria competir a parte que
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melhor tem as condições de esclarecer os fatos. Nesse sentido, Ribeiro505 afirma
que:

Em linhas gerais, pela teoria da distribuição dinâmica dos ônus
probatórios, (i) não se deve aceitar o estabelecimento prévio e
abstrato do encargo; (ii) não importa a posição da parte no processo;
(iii) não é relevante a clássica distinção entre fatos constitutivos,
extintivos, modificativos, etc; é importante apenas (iv) o caso
concreto e a (v) natureza do fato a ser provado – imputando-se o
encargo àquele que, pelas circunstâncias reais, encontrar-se em
melhores condições de fazê-lo.

De fato parece estar em consonância com a atual Constituição a teoria da
carga dinâmica da prova, pois privilegia de uma maneira mais justa e equânime que
aquele que tenha facilidade em comprovar os fatos produza a prova, em
observância ao devido processo legal, com o fito de a decisão se aproximar da
realidade.
O processo não deve servir para assegurar aquele que seja mais hábil,
mais culto, mais forte, mas sim para dar razão à parte cujo direito seja superior,
nesse sentido, Cambi506 aduz que o processo deve servir para, em um Estado
Social, garantir a igualdade substancial, por isso, o ordenamento jurídico brasileiro,
notadamente a Constituição Federal, tenta suprir as carências do litigante
hipossuficiente.
Para tanto, devem ser observados dois princípios norteadores da
distribuição da carga dinâmica, o primeiro é a cooperação ou solidariedade, cujo teor
consiste no dever que as partes têm de cooperação com o órgão jurisdicional, sem
refúgio ao seu mero interesse particular, o segundo é o da igualdade, pois a relação
processual pode ficar desequilibrada caso as partes não recebam um tratamento
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diferenciado em razão de sua desigualdade507. Nesse diapasão é o Projeto de Lei
de n° 8046, de 2010:

Art. 357. O ônus da prova, ressalvados os poderes do juiz, incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 358: Considerando as circunstâncias da causa e as
peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão
fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso
o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver em melhores
condições de produzi-la.
§1º - Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso
do disposto no art. 357, deverá dar à parte oportunidade para
desempenho adequado do ônus que lhe foi atribuído.
§2º - A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por
decisão judicial, não implicará alteração das regras referentes aos
encargos da respectiva produção.
Art. 359. É nula a convenção relativa ao ônus da prova quando:
I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Parágrafo único. O juiz não poderá inverter o ônus da prova nas
hipóteses deste artigo.

Com efeito, parte da doutrina entende já ser possível atualmente a
aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus probatório, sem necessidade de
qualquer reforma a lei processual, exatamente pela interpretação, a luz da
Constituição, de princípios como o da igualdade (art. 5, caput, CF), devido processo
legal (art. 5º, XIV, CF) e acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF)508.
Impera ressalvar que a teoria da carga dinâmica do ônus probatório é
medida excepcional, somente devendo ser aplicada quando a regra ordinária não
possibilite a melhor decisão, não efetive o direito reclamado em juízo, conforme se
percebe pela manutenção do art. 333, do CPC, alterado com a ressalva dos poderes
do juiz para o art. 357, do Projeto de Lei de 8046, de 2010.

507

RIBEIRO, Flávia Pereira. A Regulamentação da Teoria da Carga Dinâmica das Provas. SILVA,
José Anchieta da. (Org.). O Novo Código de Processo Civil. 1ª. ed. v. 1. São Paulo: Lex Editora,
2012. p. 248.
508

RIBEIRO, Flávia Pereira. A Regulamentação da Teoria da Carga Dinâmica das Provas. SILVA,
José Anchieta da. (Org.). O Novo Código de Processo Civil. 1ª. ed. v. 1. São Paulo: Lex Editora,
2012. p. 248.

174

A grande novidade, pelo menos legislativa, foi o disposto no art. 358 do
projeto, cujo teor possibilita ao juiz, considerando as circunstâncias da causa e as
peculiaridades do fato a ser provado, distribuir de modo diverso o ônus da prova,
impondo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la, sempre de
maneira fundamentada e com respeito ao contraditório.
Insta salientar, que por força do § 2º do artigo em comento, mesmo que
houvesse a inversão do ônus probatório, o encargo (econômico), ou seja, as custas
correriam por conta de quem originalmente teria a incumbência de realizar a prova
em juízo.
E mais, a teor do art. 118, do Projeto de Lei de 8046, de 2010, poderá o
juiz, ao dirigir o processo, alterar a ordem de produção dos meios de prova, com o
fito de adequá-los às necessidades do conflito, para conferir maior efetividade à
tutela jurisdicional. Ou seja, foi atribuído ao juiz um maior poder para flexibilizar da
instrução.

Art. 118. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
V – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos
meios de prova adequando-os às necessidades do conflito, de modo
a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico;

Nesse ponto em específico, aparentemente prestigiou-se a efetividade da
decisão judicial, em detrimento da segurança jurídica, pois o juiz pode alterar o meio
de produção de prova invertendo uma ordem que atualmente é previamente
estabelecida.
Porém, esse conflito é aparente, já que todas as vezes que o juiz inverter
a ordem da produção das provas deverá fundamentar os motivos, sendo controlado
pelas superiores instâncias, ademais, não se pode perder de vista que a produção
de provas é feita para o convencimento do julgador, bem como a jurisprudência
fixará quais os casos que serão permitida a aplicação da carga dinâmica da prova,
Por outro lado, não se pode perder de vista que toda lei nova causa
insegurança, haja vista que até a jurisprudência se assentar leva-se um tempo
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considerável, porém, se fosse só em razão desse motivo jamais haveria alteração
legal.
4.3.2 Antecipação de tutela de ofício.

O projeto do Novo Código de Processo Civil, PLC 8.046/10, em seu artigo
277, prevê que, em casos excepcionais, o juiz poderá conceder medidas de
urgência de ofício, o que parte da doutrina vem interpretando como uma antecipação
de tutela de ofício, senão veja-se:

Art. 277. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por
lei, o juiz poderá conceder medidas de urgência de ofício.

Entretanto, conforme interpretação atual da Constituição há quem
entenda ser possível a antecipação dos efeitos da tutela pretendido, mesmo que não
seja requerido pela parte, desde que preenchido os requisitos.
Com efeito, a Constituição Federal assegurou ao cidadão não somente o
acesso à justiça, por uma interpretação sistemática, fez mais que isso, estabeleceu
na resguarda de lesão ou ameaça de lesão ao direito, a entrega de efetiva e
adequada tutela jurisdicional.
Ademais, como também dito outrora, a Constituição Federal passou a ser
o centro do ordenamento jurídico, o que implicou na obediência de todos os demais
estatutos ao seu conteúdo material, e mais especificamente, no caso do processo,
fez com que o Código de Processo Civil fosse interpretado com vistas a Lei Maior.
Nesse passo, com o fito de qualificar a tutela jurisdicional e até mesmo
prestigiar os princípios da efetividade e celeridade, em 1994, o Código de Processo
Civil de 1973, foi alterado para possibilitar a antecipação da tutela jurisdicional,
invertendo-se o ônus do tempo.
Desta feita, o juiz passou a poder antecipar os efeitos da tutela
pretendida, ou seja, o pedido contido na inicial, no todo ou em parte, a requerimento
da parte, desde que haja prova inequívoca, verossimilhança e haja receio de dano
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irreparável ou de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso do direito de
defesa, nos termos do art. 273, do CPC, infracitado:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu.

Pois bem, em 1994, no momento da alteração do Código de Processo
Civil, apenas seis anos após a promulgação da Constituição, o legislador entendeu
que seria necessário existir o requerimento da parte para que a tutela jurisdicional
fosse antecipada, contrario sensu, não seria possível sua antecipação de ofício.
Porém, diante da Constituição, o artigo em tela é iluminado pela garantia
do acesso à justiça, consubstanciada no direito de ingresso, procedimento,
cognição, sumária e exauriente, provimento e cumprimento adequado do direito
material reclamado, bem como que todo o processo ocorra de forma célere, caso
contrário, haverá negação da obrigação assumida pelo Estado, no monopólio da
jurisdição, quando proibiu a autotutela509.
Com efeito, inexoravelmente, a antecipação de tutela é um artifício
utilizado para satisfazer concretamente o direito reclamado, em amplo prestigio ao
direito fundamental do cidadão, em razão do acesso à ordem jurídica justa. Nesse
passo, o acesso à justiça garante, implicitamente, o acesso à tutela de urgência e,
explicitamente, a apreciação pelo Judiciário de ameaça a direito, circunstancia
combatida diretamente pela tutela de urgência510.
Em outras palavras, a Constituição referiu-se expressamente a ameaça
de lesão, não somente a lesão propriamente dita, com isso salvaguardou a tutela de
509
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urgência, deste modo, tem-se por inconstitucionais as leis que impeçam ou
restrinjam a concessão de liminares e cautelares.
Nesse sentido, resta saber se a antecipação dos efeitos da tutela pode
ser feito de oficio pelo juízo, como ilação extraída da Constituição, ou não será
possível por expressa determinação em sentido contrário pelo Código de Processo
Civil.
Longe de ser pacifica a questão, os que entendem não ser permitida a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida, além de pautarem sua resposta no
texto expresso da lei, calcam-se no princípio dispositivo, do qual é dada as partes o
poder/dever de propositura da ação, bem como a produção de prova, restringido-se
ao julgador o impulso oficial, ou seja, dar andamento a marcha processual.
Por óbvio, que o ideal seria que a parte requeresse a antecipação dos
efeitos da tutela, porém, na excepcionalidade de não haver o pedido, diante de um
caso concreto, em que a situação seja grave, havendo disparidade de armas, a luz
da Constituição, não é razoável que o julgador veja o direito perecer, sem tomar
medidas para que a tutela jurisdicional seja adequada. Nesse sentido, Rodrigues,
Scheleder e Souza afirmam que511:

Na medida em que o Estado avocou para si o monopólio da
jurisdição, deve zelar pelo processo como instrumento para a
concretização de direitos, impedindo o seu perecimento e, com isso,
a inutilidade da prestação jurisdicional. A tutela jurisdicional prestada
deve ser efetiva, capaz de realizar faticamente o direito. O julgador,
representante estatal, diante do perigo de dano ao direito, colocando
em risco a prestação de tutela jurisdicional satisfatória, deve garantir
efetividade do processo, inclusive antecipando os efeitos da tutela
independentemente de pedido da parte.

Entrementes, mais qualificado parece ser o entendimento no sentido de
se efetivar o processo, aliás, a própria tutela em si, com o abrandamento do rigor
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formalista, para adequá-lo ao modelo constitucional, que transcende a esfera das
partes para a responsabilidade estatal de concretização do direito512.
Por outro lado, a regra deve ser flexibilizada para garantir a utilidade e
efetividade do processo, desta feita, não pode exclui as possibilidades em que
preenchidos os requisitos, a tutela principal foi pleiteada, mesmo diante da ausência
de pedido expresso antecipatório, devendo então o juiz com o fito de evitar o
perecimento do direito, de ofício, antecipar os efeitos da tutela513.
4.3.3 Determinação de produção de prova de ofício pelo juiz.

A redação original do PLS n° 166, de 2010, previa expressamente, em
seu art. 258, que o juiz poderia, de ofício, determinar as provas necessárias ao
julgamento da lide, contudo, no relatório geral do senador Valter Pereira a referida
situação andou para trás e o referido dispositivo foi vetado, in verbis:

Art. 258. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento da lide.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.

De início, há que se dizer que o artigo em referência está em pleno
compasso com o neoprocessualismo, por diversos fatores, primeiro porque, segundo
Junoy514, no atual Estado Democrático de Direito – Social – em que a justiça se
configura como um valor superior do ordenamento jurídico, o juiz deve estar
comprometido com a justa composição da lide, por isso, não pode ser um sujeito
inerte, passivo, sem nenhuma iniciativa probatória.
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Explica-se, se o objetivo do processo é que o juiz aplique a norma aos
casos concretos, de cuja certeza deve estar convencido, cortar-lhes ou restringirlhes, de um modo absoluto, a iniciativa probatória supõe uma limitação a efetividade
da tutela jurisdicional e por consequência a busca pela justiça515.
Portanto, faz-se necessário aceitar os riscos de uma magistratura
culturalmente esclarecida, nos dizeres de Sousa Santos516, mesmo que ela
reivindique o aumento de seus poderes decisórios, o que não apresenta perigo se
houver um adequado sistema de recursos, por outro lado, ―ela tenderá a subordinar
a coesão corporativa à lealdade a idéias sociais e políticas disponíveis na
sociedade‖.
Por outro lado, em prol da segurança jurídica, a iniciativa probatória ex
officio não pode ser ilimitada, razão pela qual deve ser restringido ao magistrado,
introduzir fatos não alegados pelas partes; proibição de utilização de fontes
probatórias diversas das permitidas no processo; por fim, a necessidade de
assegurar o contraditório517.
O julgador deve ser provido dos poderes para administrar a justiça de
uma forma segura, ativa e rápida, não significa dizer que por ser a matéria de
natureza privada a marcha processual será também privada, haja vista que o Estado
não pode abandonar o processo ao interesse privado dos jurisdicionados518.
Nesse sentido, Sousa Santos519 entende que deve haver um reforço dos
poderes do juiz na apreciação da prova e na condução do processo segundo o
princípio da oralidade, da concentração dos atos e da imediação, com a criação de
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um novo tipo de relacionamento entre os participantes do processo, que deverá ser
mais informal, mais horizontal, para se tornar mais inteligível.
Sob esse aspecto, porém, com uma análise voltada à globalização
econômica, Ribeiro520 afirma que a ideia de um Estado pós-moderno, ainda que
controvertida, é cada vez mais evidente num contexto de um Estado enfraquecido
que não conseguirá por meio do Poder Judiciário exercer qualquer papel relevante
no fortalecimento do accontability e na consolidação da democracia em países como
o Brasil.
A possibilidade de o juízo indicar as provas que pretende produzir, de
forma subsidiária às partes, não implica em vulneração a sua imparcialidade,
primeiro porque ao solicitar uma determinada prova o juiz não sabe qual será seu
resultado, apenas está diante da busca por uma decisão mais segura; segundo
porque em outros processos, como o penal, administrativo, arbitral, essa busca pela
verdade real é possível, logo, não seria razoável restringir tal ato ao processo civil;
terceiro porque é permitido ao juiz negar a produção de provas; quarto porque cabe
ao juiz eleger as perguntas que serão feitas às testemunhas521.
Deste modo, infeliz a retirada do dispositivo do novo Código de Processo
Civil, já que exprimia a concepção neoprocessualista, bem como equilibrava os
princípios da efetividade com a segurança jurídica, já que dava oportunidade do juiz
produzir as provas de mais qualidade ao seu convencimento (efetividade), contudo,
dentro de certos parâmetros legais (segurança jurídica).
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CONCLUSÃO

Diante do debate trazido no presente trabalho é possível se concluir que
se está perante algo novo, inacabado e em transcurso que eventualmente careça de
um melhor refinamento, uma apuração mais qualificada, para trazer mais
tecnicidade e coesão, o que somente poderá ser feito com o passar do tempo, com
certo distanciamento cronológico da novidade, com a pacificação da jurisprudência e
formação das correntes doutrinárias.
Destarte, o neoconstitucionalismo deverá ser ainda mais debatido e
estudado, exatamente para que se chegue a formar uma doutrina unitária, coerente,
coesa e bem estruturada do direito, contudo, não será e nem tem a pretensão de ser
a panacéia para a solução de todos os problemas sociais, políticos, econômicos e
principalmente jurídicos.
Ademais, para se estudar o neoconstitucionalismo deve-se levar em conta
a trajetória percorrida pelo direito constitucional, sob três aspectos conhecidos por
marco histórico, filosófico e teóricos.
Pois bem, o marco histórico leva em conta as mudanças sociais,
filosóficas e institucionais ocorridas no pós-guerra, pois a sociedade europeia após
viver o impacto do holocausto e da segunda grande guerra clamava por um direito
que lhe protegesse não somente dos outros cidadãos, mas também do Estado, que
não estaria autorizado a agir de acordo com o consenso da maioria para infringir
direitos das minorias, nesse ponto, entendeu-se que alguns direitos eram
fundamentais e imprescindíveis para a vida em sociedade, por isso não poderiam
ser tolhidos injustificadamente, assim como, seria papel do Estado promover a
igualdade material.
Nesse período, o Estado passava de Liberal, pautado pelo resguardo de
direitos privados, de primeira geração, assegurados contra o Estado e os outros
cidadãos, de maneira negativa, ou seja, apenas assegurava a ordem social para
mantê-la no mesmo status, para ser Social, visando à realização da igualdade
material entre os cidadãos, portanto, devendo agir com o escopo de alterar a
realidade social.
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Simultaneamente, esse Estado se

transmudou para um Estado

Democrático de Direito, sendo democrático por estar ligado à ideia do respeito às
maiorias, porém, de direito, para que fossem assegurados os interesses das
minorias, de forma contramajoritária, pelo mundo jurídico, isto é, pelo Judiciário.
Por isso, o Estado Legislativo passou a ter uma feição também de Estado
Judiciário, haja vista que a Constituição, agora provida de força normativa,
acobertava as demandas sociais, as institucionalizando, por meio de processos
judiciais, originados pelas omissões ou incongruências do legislador, criando-se a
esperança de que o direito pudesse controlar a política, não mais permitindo o
totalitarismo.
Nesse passo, inexoravelmente, ganharam papel de destaque os Tribunais
Constitucionais que por meio do controle de constitucionalidade filtravam para o
mundo jurídico o que poderia ser incorporado pelas criações políticas, ou seja,
competia aos Tribunais validar as normas criadas na esfera legislativa, mas não
somente pelos requisitos de formalidade, como também pelo seu cunho material em
cotejo com a Constituição.
Esse fenômeno com dito alhures ocorreu em razão do pós-guerra,
notadamente

na

Europa,

porém,

no

Brasil,

propriamente

dito,

o

neoconstitucionalismo tinha como contraponto e pretendia negar o período da
ditadura militar, mas os efeitos foram os mesmos da Europa e da América Latina
como um todo.
Portanto, todos esses acontecimentos históricos mudaram diretamente a
feição do direito constitucional, trazendo uma espécie de repulsa ao positivismo
jurídico, pois essa corrente filosófica sofreu ataques exatamente por ser
contemporâneo ao nazismo e facismo, não conseguindo conter esses dois regimes,
nem tampouco assegurar direitos individuais e sociais, sendo passivo diante da
realidade social.
Nessa intelecção, a principal objeção feita ao positivismo foi o fato dele
querer transformar o direito em uma ciência autônoma, legitimando a lei advinda da
autoridade competente, sem se preocupar com o conteúdo da justiça, retirando do
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direito qualquer debate sociológico, ético, filosófico, enfim, tidos por assuntos
metajurídicos.
Deste modo, em reação ao positivismo criou-se uma filosofia póspositivista, que também não é coesa, mas tem em comum a negação do positivismo
jurídico, ou pelo menos, se mostra como uma tentativa de superação de tal
pensamento filosófico, vez que há certa deferência à lei, contudo, com a
reintrodução da ideia de justiça e legitimidade ao direito, com um aspecto moral,
além da aproximação com outras ciências.
Nessa órbita, impera reafirmar que o pós-positivismo, enquanto marco
filosófico do neoconstitucionalismo, não intenciona afastar do direito sua tecnicidade,
sua demanda interna por clareza e objetividade, entretanto, agrega a essas
questões uma visão moral, política e social.
Por isso, o ordenamento jurídico ganhou uma maior legitimidade, haja
vista que os preceitos morais trazem um parâmetro de justiça das decisões, que se
pautam em princípios. Desta feita, os princípios jurídicos ganham um status de
norma jurídica, superando a antiga visão de que seriam apenas uma dimensão
puramente axiológica, sem eficácia jurídica, ou seja, fixa-se o entendimento de que a
norma é gênero do qual são espécies as regras e os princípios, esse último ganha
força normativa.
Por conseguinte, os princípios passam a ser mandamentos de otimização,
pois são caracterizados por sua satisfação em graus variados, bem como o princípio
tem um peso ou grau de importância, devendo, no momento da decisão, ser levado
enquanto a força relativa de cada um.
O ponto nodal ocorre quando há confronto entre princípios, pois os
princípios são razões prima facie que diante de outras razões podem ser aplicados
em menor grau, entrementes, por meio da técnica da subsunção, isto é, do cotejo da
norma com o fato, não se consegue resolver o aludido conflito.
Destarte, o método utilizado para resolver as colisões entre princípios é a
ponderação, que de início se pautará pelo agrupamento das respostas possíveis
dadas pelo ordenamento jurídico, posteriormente, analisará os fatos em interação
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com os grupos de respostas encontradas, para, por fim, atribuir-se peso aos
elementos em conflitos, com a escolha do grupo de normas que prevalecerá sobre
as demais.
Nessa última etapa, na escolha do peso dado a resposta escolhida para
resolver o litígio, o intérprete se pautará pelo princípio da proporcionalidade, ou seja,
primeiro será verificado a aptidão do meio para a consecução da finalidade, segundo
a necessidade da medida, sendo escolhida a que causar menor sacrifício ao
principio restringido e terceiro a proporcionalidade em sentido estrito, se com a
escolha feita haverá um justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a
serem alcançados.
Ainda assim, após passar por esses métodos, a escolha feita deverá ter
uma argumentação racional, contendo fundamentações jurídicas, ou seja, formatada
na conformidade do direito, assim como, deverá ser possível sua universalização
para a aplicação em critérios semelhantes, bem como, ser pautada em princípios
instrumentais para assegurar o procedimento justo, bem como princípios materiais
para assegurar o resultado justo, ambos calcados na Constituição.
Por outro lado, há uma preocupação de que o pós-positivismo não se
torne exatamente aquilo que tenta superar, ou seja, que se transforme num novo
positivismo pautado na Constituição, com a inversão do papel político, no qual o
julgador faz as vezes do legislador.
Isto ocorre exatamente em razão da constitucionalização da política,
tendo em vista a expansão da jurisdição constitucional, como reflexo, no Brasil, do
período da ditadura militar, pois tentou-se conter a violência política, por meio do
direito, acarretando a jurisdicionalização da política, nesse passo, demandas
notadamente de feição política passam a ser julgadas e decididas por juízes que não
seriam eleitos para tanto.
Ocorre que, no caso brasileiro, o Estado é democrático, ou seja, a maioria
por meio do consenso e de seu voto deverá eleger seus representantes que serão
incumbidos de realizar as escolhas políticas, contudo, o Estado é de direito, e mais,
direito constitucional, desta forma, a maioria não poderia se reunir para restringir
direitos das minorias, nem o núcleo central da Constituição, os direitos
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fundamentais, nesse momento o Judiciário é chamado a agir de maneira
contramajoritária.
Exatamente por isso a participação dos jurisdicionados no processo
também deve ser democrática, ainda com mais força quando se tratar de decisões
de interesse público, por meio do crivo do devido processo legal, possibilitando que
as partes atuem de forma a poder influenciar o julgador, instaurando uma
democracia contestatória.
Por óbvio, que a atuação do Judiciário será subsidiária, bem como não
será no sentido de fazer as escolhas políticas, mas de declarar, por meio de um
discurso racional, o que é correto, válido e devido, segundo a Constituição, dentro
dos parâmetros da ponderação, argumentação e do princípio da proporcionalidade.
Portanto, não há mácula à Teoria da Separação de Poderes, que não
pode mais ser vista com o pensamento pautado no período do Estado Liberal, pois
esse era negativo, não atuava para buscar a igualdade material, apenas deveria
assegurar formalmente a igualdade, por isso, hodiernamente, com o Estado
Democrático de Direito e Social o que se tem é um enlace de poderes, com mútua
fiscalização, dentro dos parâmetros de competência de cada função.
Contudo,

irrefutável,

que

o

Judiciário

não

estava

preparado

estruturalmente, para assumir a enxurrada de demandas judiciais que reclamam a
efetivação da Constituição, situação que gera um enorme passivo a ser julgado. Por
outro lado, o juiz não estava pronto filosoficamente para declarar a validade jurídica
das políticas sociais, com base no texto constitucional, haja vista que antes decidia
as lides tão somente com base nos códigos.
Portanto,

fez-se

necessária

uma

nova

forma

de

interpretação

constitucional, pela qual o juiz não deve decidir somente tendo em vista a validade
formal da norma, mas deverá estar atento ao seu conteúdo material, verificar a
constitucionalidade

da

prescrição

legal

em

confronto

com

os

princípios

constitucionais e na máxima efetivação dos direitos fundamentais, saindo-se do
império da lei para o império do direito.
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Como resultado de todas as transformações ocorridas no âmbito do
neoconstitucionalismo, inexoravelmente, o processo judicial, forma que ganhou
ainda mais força com a Constituição, por ser responsável por assegurar os direitos
lá postos, em havendo inexecução, também alterou-se a partir das novas premissas
filosóficas e teóricas da Constituição.
Por sua vez, o processo que em seu início estava atrelado ao direito
material (praxismo) sem qualquer autonomia, com feição privada, sendo mera
formalidade de etapas, passou a se tornar cientifico com o processualismo, que em
resposta ao período anterior negava qualquer relação com o direito material, para
angariar sua autonomia, criando-se a relação jurídica processual (autor, réu e juiz),
diversa da substancial.
Contudo, a cientificidade alcançada no período processualista teve o
inconveniente de gerar um culto exagerado das formas processuais isolando o
direito processual do direito material, ou seja, afastou-se da realidade social para
alcançar autonomia, de maneira que a forma prevalecia sobre a matéria,
encerrando-se o processo em si mesmo.
Em consequência, os processualistas chegaram à conclusão de que o
processo não era um fim em si mesmo, deveria voltar-se ao direito material para
conseguir efetivá-lo, período conhecido como instrumentalismo, pois o processo
seria o instrumento de realização do direito material.
Nessa fase duas teorias chamavam a atenção dos processualistas, a de
Chiovenda pela qual o juiz deveria por meio do processo declarar as obrigações
materiais pré-existentes, e a de Carnelutti pela qual o juiz deveria buscar a justa
composição da lide declarando a norma do caso concreto.
Entrementes, a fase instrumentalista persistiu falha na missão de prestar
justiça, porque assinalou uma função meramente declaratória ao juiz, porque
correlacionou processo e Constituição somente no plano das garantias, porque
colocou a jurisdição no centro do processo ignorando a dimensão participativa
oriunda da democracia.
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Então, chega-se a quarta fase da teoria processual, o formalismovalorativo, não mais como negação ao instrumentalismo, como eram as outras fases
em que uma pretendia desconstituir a outra, mas como uma maneira de superar o
instrumentalismo puro e simples, agregando-lhe valores constitucionais.
O formalismo-valorativo é representado pelo formalismo, no sentido de
que a forma é um meio de trazer ordem a desordem, organizando o caos,
contribuindo para a efetividade dos atos, em razão dos atos concatenados que
visam um fim, ainda, garantido o cidadão contra os arbítrios do Estado, em razão da
previsibilidade, trazendo segurança ao procedimento.
Outrossim, o formalismo-valorativo reconhece o processo como fruto da
cultura dos homens sendo embebido por valores sociais, históricos, não sendo um
instrumento dado pela natureza, ou pelos deuses, tendo por finalidade a realização
da justiça, rompendo-se com a visão estanque de que o processo somente deve ser
vislumbrado em seu interior, sem o auxílio de outras ciências.
Com efeito, o processo passa a ser o direito constitucional aplicado, não
se exaurindo na simples realização do direito material, mas necessitando de algo a
mais, sendo a ferramenta pública indispensável para a realização da justiça material
e pacificação social, por isso há um interesse público de que o resultado do
processo seja justo.
Nessa intelecção, para que o processo seja justo deve haver
necessariamente a observância de princípios constitucionais como o devido
processo legal, direito de ação, contraditório, ampla defesa, juízo natural,
efetividade, segurança jurídica, democrático, enfim, o procedimento da decisão justa
formal está pautado na Constituição, não, tão somente, no Código de Processo Civil
que, em alguns casos, prevê meras formalidades técnicas, por isso, a discussão
judicial deverá ser mais pautada no mérito do que no processo, sendo objeto de
atenção esse último só nos casos de descumprimento de regras constitucionais ou
procedimentos que resguardem a segurança jurídica, sempre tendo em vista o caso
em concreto.
Por outro lado, pouco importa ter um processo regulado do ponto de vista
formal, se materialmente estiver em desacordo com os valores constitucionais, por
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isso, os dispositivos processuais devem estar conectados à realidade social para a
qual foram predispostos. Destarte, conclui-se que o processo é estruturado de
maneira formal para a consecução da decisão justa, porém, o critério de justiça do
resultado está fora do processo, sendo atribuível ao direito material e as outras
ciências.
Ademais, por resguardar a Constituição podendo efetivá-la que o
processo se tornou um direito fundamental, sendo um método de controle do poder
e da manutenção de um mínimo existencial pautado na centralidade dos outros
direitos fundamentais.
Contudo, a resposta dada em juízo, em razão da eclosão dos direitos, do
ambiente democrático, da constitucionalização dos direitos e da consequente
jurisdicionalização, sem que houvesse a alteração administrativa do Judiciário,
evidentemente é lenta, morosa, incompatível com a celeridade da sociedade
contemporânea, por outro lado, o magistrado não está preparado para lidar com
temas sociais, nem com a sua função simbólica de trazer paz social por meio de
decisões justas, uma vez que as academias formam técnicos para darem respostas
práticas, sem qualquer interesse por questões de âmbito social, filosófico, político e
econômico.
Por isso, o direito, o Judiciário e o processo civil entraram em crise, haja
vista que não conseguem trazer um equilíbrio entre a efetividade e a segurança
jurídica, resultando num processo de transformação gerando um novo direito que
não cabe mais nas formas positivistas.
Em resposta, o Judiciário deve prover a tutela jurisdicional com
efetividade, aproximando ao máximo o dever ser do ser. Logo, o resultado do
processo deve ser justo, na medida em que possa entregar tudo àquilo que o
jurisdicionado teria de direito.
Nessa senda, o cidadão não tem um mero acesso formal ao Judiciário,
mas sim tem um direito de ter sua demanda julgada nos conforme de uma ordem
jurídica justa, de acordo com a resposta adequada proposta pela Constituição,
sendo assegurado o direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva, célere e
segura.
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Nessa intelecção, de nada vale um processo seguro, com um resultado
justo, se o direito buscado em juízo for prestado com intempestividade, sendo assim
inútil, por isso, pode-se dizer que a justiça tarda e porque tarda também falha. Nesse
plano, a efetividade se liga ao princípio da razoável duração do processo. Por
conseguinte, não há resultado justo se a prestação da tutela jurisdicional não for
eficiente, e ao contrário for morosa, também, não há eficiência se o resultado
produzido não for justo.
Com efeito, para que haja efetividade, inexoravelmente, deverá haver um
processo com razoável duração, que será medida de acordo com a complexidade da
causa, pois processos que dependam de comprovação fática tendem a necessitar
de uma instrução mais apurada, nesse sentido, a diferenciação de tutela é de suma
importância; o comportamento das partes também deverá ser controlado por meio
da aplicação da multa de litigância de má-fé pelos atos que extrapolem o livre direito
de ação e defesa, para que sejam coibidos atos procrastinatórios, bem como deverá
o magistrado indeferir atos desnecessários; ainda, a atuação do juiz como
administrador da justiça, gerente de uma unidade administrativa, um líder natural e
não apenas um julgador que recebe autos em seu gabinete para serem julgados; por
fim, deve haver uma simplificação em alguns procedimentos que são ineficientes,
porém, sempre tendo em vista os direitos fundamentais, os procedimentos previstos
na Constituição em confronto com as necessidades do capital que deseja apenas a
simplificação para assegurar direitos ligados à propriedade privada, contratos, enfim,
que envolvam o cotidiano de uma empresa.
Outro ponto relevante que implica na morosidade é o formalismo
exagerado, ou seja, o emprego inadequado da forma, por meio de uma burocracia
estatal que deixa o direito material sucumbir diante de exigências puramente formais
ou haja um retardamento irrazoável da solução, sendo a forma elemento de eficácia
para o ato, não como um elemento de resultado.
Ademais, além de ser efetivo o processo deve produzir resultados
seguros, par que os cidadãos possam prospectar o futuro, com o planejamento de
suas vidas, não só diante das leis, mas também das decisões judiciais, cuja eficácia
simbólica cria estabilidade social.
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Contudo, a produção desenfreada de normas, resultado de uma tentativa
por parte do legislador de tentar manter a coesão social, em razão de casos
específicos e singulares, para uma sociedade cada vez mais complexa, acarretando
a disfuncionalidade dos órgãos judicantes, implicando em insegurança.
Portanto, efetividade e segurança jurídica são dois princípios que se
complementam, em que pesem conflitantes, de forma global, devem ser
interpretados em conjunto, pois a efetividade reclama uma decisão ao caso concreto
mais próxima possível do ser e de maneira abstrata o conjunto de decisões deve
formar uma jurisprudência que revele a segurança jurídica.
Em suma, todos os efeitos ocasionados pelo neoconstitucionalismo,
influenciaram o neoprocessualismo, uma vez que o processo passou a ser um
instrumento garantidor dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que se
tornou um direito fundamental, devendo dessa forma ser efetivo e seguro.
Entrementes, como dito alhures, o processo civil passa por uma crise, que
resulta na má prestação da tutela jurisdicional, tanto por falta de efetividade, em
razão da morosidade, quanto por falta de segurança jurídica devido a baixa
compreensão da Constituição, razão pela qual a solução vislumbrada pelo legislador
foi a de criar um novo diploma processual.
Ainda, a justificativa para a mudança foi a alteração da feição do Estado
que de Liberal passou a ser Social, e no Brasil, em específico, passou a ser
Democrático de Direito, além do que as questões hodiernamente postas em juízo
não são somente de natureza individual, mas repercutem socialmente, outrossim, as
ondas reformistas tiram coesão do código vigente.
Por isso, o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil traça cinco
fundamentos nos quais se pautaram os membros da comissão para elaborar o texto,
o primeiro seria colocar o processo em sintonia com a Constituição, intenção
fortemente marcada pelo neoconstitucionalismo, segundo seria que as decisões
fossem mais próximas da realidade, indicação contida no neoprocessualismo, que
prestigia a efetividade, terceiro seria a simplificação do sistema processual, parte
mais discutida da fundamentação, pois pode de um só tempo homenagear a
efetividade e segurança jurídica, como também poderá maculá-las, quarto seria
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maximizar

o

rendimento

do

processo,

mais

uma

vez

em

atenção

ao

neoprocessualismo e a efetividade, quinto seria a coesão em respeito à segurança
jurídica.
Com efeito, por uma análise geral do anteprojeto do Código de Processo
Civil pode-se dizer que a intenção da comissão foi boa e está de acordo com os
caminhos neoconstitucionais e neoprocessuais, tencionou equalizar efetividade com
segurança jurídica, contudo, em um diploma complexo com tantas normas evidente
que alguns institutos merecem crítica, mas no geral o texto tende a conscientizar o
magistrado de sua importância, de seu novo papel, de sua obrigação com as partes,
da necessidade de agir democraticamente, visando o processo como algo público de
interesse da sociedade.
Entrementes, como dito ao longo do presente trabalho apenas a reforma
formal, por meio da alteração da legislação, é insuficiente para trazer ao processo o
que dele mais se espera, que seja efetivo e seguro, para garantir ao cidadão um
mecanismo de assegurar as promessas feitas na Constituição.
Está-se diante de uma nova Constituição, de um novo processo, por isso,
faz-se necessário repensar o direito em sua origem, academicamente, os bancos
escolares devem formar pensadores do direito, não operadores, aquele que opera o
direito está alienado de suas funções, sendo apenas um prático, um técnico, já
aquele que pensa é um crítico, está preparado para as mudanças, pois consegue
assimilá-las.
A formação acadêmica de técnicos que mal conseguem fazer a
subsunção entra em risco quando há alteração legislativa, pois somente conseguem
identificar o direito a partir da lei, de um dogma intransponível, o simples fato de
estar escrito na lei, ou ainda, na Constituição, tem pouco valor se não houver por
traz disto o entendimento do significado, por meio de uma correta interpretação.
Evidente que o Direito é permeado pela política, economia, sociologia,
filosofia, mas não deixa de ter sua essência que o individualiza, ou seja, a forma,
uma forma que obriga, mas não sem que haja um sentido, ou um simbolismo em
suas entrelinhas, a forma do direito é permeada por valores, incorporada de uma
carga axiológica que lhe dá sentido, lhe dá vida, caso contrário o direito seria uma
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ciência desinteressante sem nexo, dada por um legislador inexistente no mundo
real, apenas regendo, regrando, regulando a vida em sociedade a seu bel prazer.
Porém, pelo contrário, o direito é uma ciência intrigante que busca revelar
uma decisão correta, por meio da conscientização, primeiro do direito em si, depois
da Constituição, para, por fim, haver uma relação com as demais ciências,
entendendo a relação de poder do político, a necessidade de lucro do capital, as
justificativas com base na filosofia e ainda a realidade social por meio da sociologia.
Assim sendo, esse novo direito para ser efetivo e seguro precisa de uma
reforma no seu ser, no seu ensinamento para formar juízes, promotores, delegados,
advogados e professores mais críticos que entendam exatamente essa relação do
direito com as outras ciências, que aceite que a lei é criada pelo setor político, com
preocupações econômicas, sendo analisada pelo filósofo que tentará encontrar os
motivos e pelo sociológico que verificará as implicações para a realidade social,
entretanto, será, ao final, validada pelo jurista, com base em todas essas influências,
mas dentro de uma cientificidade peculiar ao direito.
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