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APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos de Justiça das Américas (CEJA) tem como meta estudar em profundidade 

os sistemas de justiça e desenvolver planejamentos inovadores na discussão de Reformas 

Judiciais, favorecer a cooperação e o intercâmbio de experiências entre os principais atores 

do sistema de justiça a nível regional, e gerar e difundir instrumentos que melhorem a 

informação sore a justiça nas Américas.

A investigação, portanto, é um eixo fundamental das atividades de CEJA que também deve 

ser incentivado dentro dos países que compõe o sistema interamericano, pois os espaços 

para a investigação permitem a reflexão sobre a realidade jurídica e judicial dentro dos 

países, e podem aportar ideias inovadoras que contribuam a seu constante melhoramento.

Por outro lado, desde o ano de 2018 CEJA adotou uma política de igualdade de gênero como 

resposta à constatação das desigualdades por motivos de gênero que ainda afetam as 

mulheres e que têm um impacto no acesso desigual à justiça. Neste sentido, se constatou 

que o acesso à justiça de mulheres e homens não se levou a cabo da mesma maneira, 

onde os direitos das mulheres têm menor efetividade porque não se reconhecem, gozam ou 

exercem na mesma medida1. Por isso é fundamental adotar medidas que permitam diminuir 

dita desigualdade. CEJA tem plena convicção de que:

El derecho a la igualdad de género, a través de la equidad o justicia material, conduce a la 

igualdad real, profundiza la democracia y garantiza la tutela y el respeto de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de mujeres y hombres, constituyendo un valor de 

los sistemas democráticos y del Estado de Derecho, y requisito de existencia del desarrollo 

sostenible, puesto que persigue la participación equitativa de las personas en el acceso y 

control de bienes y recursos. (CEJA, 2018, pp. 31-32)

Tendo em consideração dito compromisso, desde o ano de 2018, e no marco do Projeto 

“Melhorando o Acesso à Justiça Civil na América Latina”, que CEJA desenvolve com o apoio 

de Global Affairs Canada, para a avaliação e seguimento das reformas da justiça civil na 

região, CEJA apoia uma importante iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Processual 

(IBDP), no marco de um acordo de colaboração entre ambas as instituições.

1   Centro de Estudios de Justicia de las Américas. (2018). Política de igualdad de género. Santiago: Autor.
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A iniciativa corresponde ao Projeto Mulheres no Processo Civil Brasileiro, o qual tem como 

objetivo destacar a figura das mulheres brasileiras como investigadoras e produtoras de 

conhecimento no âmbito do direito processual. IBDP, por meio deste projeto, busca gerar 

maiores espaços para a participação de mulheres na vida acadêmica. Busca, ainda, abrir 

maiores espaços de participação para jovens processualistas no pais e diminuir a assimetria 

de participação existente entre homens e mulheres no meio acadêmico.

Com este fim, desde o ano 2016 e no marco do Congresso, IBDP premia os melhores artigos 

escritos por jovens processualistas, em duas categorias:

› Categoria Iniciante: acadêmica de direito inscrita a partir do 7.º semestre de qualquer das IES 

oficialmente reconhecidas em seu país, ou de bacharel em direito, vedada a participação de 

mestras, doutorandas e doutoras. 

› Categoria Mestre: mestre ou doutoranda vinculada a qualquer Programa de Pós-Graduação em 

Direito reconhecido em seu país, vedada a participação de doutoras.

No marco do convênio de colaboração, CEJA apoiou as duas últimas versões do concurso 

Prêmio IBDP, que se deram no ano de 2019 em Brasília e Recife, respectivamente, com 

o objetivo de poder contribuir à divulgação desta iniciativa e das produções que foram 

ganhadoras em ambas as instâncias.

Este convenio, que foi renovado, permite que CEJA e IBDP trabalhem de maneira colaborativa 

para abrir estes espaços de investigação e produção jurídica, divulgando suas experiências 

e outorgando visibilidade por meio das redes de comunicação de que dispõe.

Esperamos que a contribuição de CEJA permita que estes artigos, de alta qualidade 

acadêmica, sejam divulgados, analisado e questionados pelos leitores e leitoras, pois a 

finalidade destas publicações é sempre fomentar discussões em matéria de justiça.

Jaime Arellano Quintana 

Diretor executivo 

Centro de Estudos de Justiça das Américas
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A EXECUÇÃO NEGOCIADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS À LUZ 
DO MODELO EXPERIMENTALISTA

Isadora Werneck2

RESUMO

O artigo aborda uma proposta de mudança no modelo tradicional de resolução de conflitos 

envolvendo a Litigância de Interesse Público (LIP) com fulcro na experiência norte-americana 

nos casos Brown v. Board of Education of Topeka I e II (de 1954 e 1995, respectivamente) 

e a structural reform desenvolvida a partir de então. O que se propõe, à luz do modelo 

experimentalista desenvolvido por Charles F. Sabel e William H. Simon e com base nas 

lições sobre processo estrutural introduzidas por  Owen Fiss, é a execução negociada dos 

provimentos jurisdicionais envolvendo a LIP, com influência das partes, em uma espécie 

de soft judicial enforcement, a fim de garantir um provimento mais eficaz e efetivo. Para 

tanto, busca-se a revisitação de ideais tradicionais do processo, tais como a sua estrutura 

bipolar e a postura protagonista do julgador, em direção à construção, em substituição, de 

um processo multipolar e comparticipativo. 

Palavras-chave: Litigância de Interesse Público – Poder Judiciário – Decisões Estruturais – 

Execução Negociada – Modelo Experimentalista – Cronograma. 

ABSTRACT

The article discusses the proposed change in the traditional approach to dispute resolution 

involving Public Interest Litigation (LIP) focused on the North American experience in Brown 

v. Board of Education of Topeka I and II (1954 and 1955) and the structural reform developed 

thereafter. It is intended, based on the experimentalist model developed by Professors 

Charles F. Sabel and William H. Simon and on the lessons about structural process introduced 

2  Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com período de graduação-

sanduíche como pesquisadora convidada na Universidade de Hamburgo/Alemanha. Advogada. E-mail: 

isadoratwerneck@gmail.com.
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by Professor Owen Fiss, its proposes a negotiated enforcement of the jurisdictional procedures 

involving the LIP, with strong influence of the parties, in a kind of soft judicial enforcement, in 

order to ensure a more effective provision and with greater chances of success. In order to do 

so, it seeks to revisit the traditional bases of the civil procedure, such as its bipolar vision and 

the protagonist position of the judge, giving place to multipolar and shared process.

Keywords: Public Interest Litigation - Judiciary - Structural Injunctions - Negotiated 

enforcement - Experimentalist Model - Schedule.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A Litigância de Interesse Público e o Poder Judiciário – 3. Decisões 

Estruturais: histórico e possibilidades – 3.1. As decisões estruturais como instrumento 

adequado de resolução da Litigância de Interesse Público – 4. Implicações do modelo 

bipolar de resolução de conflitos – 5. Novo paradigma: execução negociada – 5.1 O modelo 

experimentalista de Simon e Sabel – 5.2 Fixação de formas de participação – 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

Demandas envolvendo a Litigância de Interesse Público3 têm ocupado o Poder Judiciário 

em número ainda inferior às cotidianas violações de direitos fundamentais sofridas pela 

sociedade, o que é alarmante. Tais litígios, embora corriqueiros no cotidiano forense, nem 

sempre recebem o tratamento adequado do ponto de vista da sua efetividade. Diante da 

complexidade intrínseca e multiplicidade de direitos e interesses envolvidos, certo é que, 

além de se arrastarem por décadas, os provimentos não atendem satisfatoriamente os 

interesses das partes, saindo ambos, autor e réu, insatisfeitos. O primeiro, por não ter 

garantida sua postulação a tempo e modo, e o segundo por inúmeras dificuldades no 

cumprimento da decisão, dentre outras razões. 

Toda essa conjuntura fática leva à conclusão de que o estado da arte acerca do tema deve 

ser questionado. Ora, se diante da ocorrência do suporte fático4, a norma (especialmente de 

direito processual) passa a não mais produzir seus efeitos de forma satisfatória, tal como é 

o caso, é preciso investigar as razões correspondentes. Nessa perspectiva, como o próprio 

título anuncia, outro não é o objetivo do estudo, que busca uma reflexão sobre a resolução 

de tais conflitos de modo a perquirir uma mudança no modus operandi dos julgadores. 

3  O termo e sua definição teórica serão melhor explorados no decorrer do estudo. 

4  Aqui compreendido como os eventos envolvendo a Litigância de Interesse Público.
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A hipótese a ser desenvolvida é, pois, a de que são necessárias adaptações no tradicional 

modelo de resolução dos conflitos de interesse público. Mais especificamente, adota-se 

como ponto de partida as lições extraídas do estudo das structural injunctions (medidas 

estruturais) e como elas podem contribuir para o tratamento da matéria.

Para desenvolver tal hipótese, o artigo parte de uma breve análise do fenômeno das decisões 

estruturais, suas causas, sua ocorrência no cenário jurídico e viabilidade no ordenamento 

brasileiro, para, em seguida, discorrer sobre a forma de execução de tais provimentos, que 

tem sido, a seu turno, um dos principais pontos de tensão das demandas envolvendo a 

Litigância de Interesse Público. Nesse sentido, à luz do modelo experimentalista proposto 

por Charles F. Sabel e William H. Simon, busca-se uma revisitação da execução a fim de torná-

la mais efetiva, afastando as ameaças aos direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, 

garantindo um contraditório abrangente, com a colaboração de terceiros e consequente 

fixação de medidas (e prazos) que as partes realmente possam cumprir, alcançando, 

finalmente, um modelo comparticipativo e negocial de implementação de direitos dentro 

da atividade decisória. 

2. A LITIGÂNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E O PODER 
JUDICIÁRIO

É cediço que a constitucionalização do Direito5 garantiu um efeito expansivo às normas 

constitucionais, levando a difusão do seu conteúdo e força normativa por todo o sistema 

jurídico6. Nesse ambiente, a Constituição passou a ser não somente um sistema em si, “mas 

também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito”, passando toda 

a ordem jurídica a “ser lida e apreendida sob a lente da Constituição”, com a consequente 

concretização dos “valores nela consagrados.”7

5  A esse respeito, ver: BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição Brasileira de 1988”. Em: 

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 2a ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

6  BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 12, abr. 2005. ISSN 

2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618>. Acesso em: 19 

Ago. 2018. 

7  BARROSO, Luís Roberto. ibdem., p. 21
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A partir disso, a observância prática dos fins constitucionais, em especial a efetivação dos 

direitos fundamentais, passou a produzir ainda mais efeitos sobre os poderes estatais, 

notadamente o Poder Judiciário, provocando uma significativa judicialização de matérias 

que outrora eram consideradas, ao menos em teoria, eminentemente políticas (tais como as 

condições do sistema carcerário, a política de ensino público, o acesso à saúde e transporte 

públicos, medidas de saneamento, etc.). 

Tal conjuntura contribuiu, por conseguinte, para o surgimento de um modelo denominado 

de Litigância de Interesse Público8 (Public Interest Litigation), que pode ser compreendido 

como um novo tipo de relacionamento do Judiciário com a Administração Pública, no qual 

se observa um deslocamento parcial e recortado das esferas legislativa e executiva para a 

judiciária. 

A ideia principal nessa modalidade de litigância, segundo explicam os professores Theodoro 

Júnior, Nunes e Bahia, é a busca pela efetivação de políticas públicas9 pela via judicial, em 

uma espécie de judicialização da política, como já adiantado.10 Há, pois, uma diluição dos 

limites fixados entre os Poderes do Estado a fim de reparar eventuais violações a direitos 

constitucionais perpetradas por agentes públicos.11

Uma das primeiras considerações sobre o tema foi feita em 1976, por Abram Chayes, professor 

da Universidade de Harvard, ocasião na qual ele não só ofereceu embasamento teórico 

sobre o que se entende por Public Interest Litigation, como contribuiu com elementos para

8  O termo foi objeto de estudo por Abram Chayes, da Harvard Law School, aludindo ao public law 

litigation por ele mencionado. 

9  Neste trabalho, utiliza-se o conceito de política pública entendido como: “O programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 

processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e às atividades 

privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.” (BUCCI, M. 

P. D. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, M. P. D. (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o 

conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 39).

10  THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco. Litigância de Interesse 

Público e Execução Comparticipada de Políticas Públicas. In: Revista de Processo, vol. 224, p. 121, out. / 2013. 

11  NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 87-88.
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o seu reconhecimento12. Para ele, a LIP é uma via alternativa proposta a fim de resolver os 

conflitos que os outros poderes do Estado Administrativo não puderam solucionar, daí se 

concluindo que não é um fenômeno novo, tampouco exclusivamente tupiniquim.

Com efeito, dada a evolução de estudos sobre o tema, conclusões complementares passaram 

a ser alcançadas. A primeira delas é sobre a inquestionável presença do Judiciário no cenário 

político. Os tribunais, como apontam Papadopoulos e Garapon, gradualmente são acionados 

não só para decidir controvérsias convencionais entre os indivíduos, mas para “administrar” 

ações coletivas ou supervisionar as reformas estruturais em certas administrações13 e isso 

12  “1. O escopo da ação judicial não é exogenamente dado, mas é modelado principalmente pela 

corte e pelas partes. 2. A estrutura de parte não é rigidamente bilateral, mas espalhada e amorfa. 3. O exame 

dos fatos não é histórico e adjudicativo, mas prospectivo e legislativo. 4. A resposta não é concebida como 

compensação por erros passados na forma logicamente derivada da responsabilidade material e confinada 

a seu impacto para as partes imediatas; ao contrário, ela é prospectiva, elaborada “ad hoc” em medidas 

de linhas flexíveis e abrangentes, frequentemente tendo importantes consequências para muitas pessoas 

incluindo terceiros não participantes do processo. 5. O remédio judicial para a situação não é imposto, mas 

negociado. 6. A sentença não termina o envolvimento judicial no problema: sua execução requer a contínua 

participação da corte. 7. O juiz não é passivo, sua função está limitada à análise e afirmação de normas legais 

imperantes; é ativo, com responsabilidade não apenas por palpável avaliação dos fatos, mas por organizar 

e moldar a litigância para assegurar um resultado justo e viável. 8. O objeto da ação judicial não é a disputa 

entre indivíduos privados sobre direitos privados, mas uma reclamação sobre a operação de uma política 

pública”. (CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation. Harvard Law Review, vol. 89, May 1976, 

no. 7, p 1282-1283 apud SALLES, Carlos Alberto de. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1998, p. 75-76).

13  Como recordam Antoine Garapon e Ioannis Papadopoulos, “Vers la fin des années 1960 et le début 

des années 1970, se produisit aux États-Unis une petite révolution juridique qui changea profondément et 

durablement à la fois la structure du procès et la fonction de juger. Ce phénomène fut batptisé « droit d’intérêt 

public » (public interest law) ou « contentieuex de droit public » (public law litigagion). Les cours fédérales 

ont été progressivement appelées, non plus seulement a trancher des controverses classiques (contractuelles 

et extracontractuelles) entre particuliers, mais à gérer en profondeur de lourdes actions collectives ou à 

superviser les réformes structurelles de certaines administrations ». (GARAPON, Antoine & PAPADOPOULOS, 

Ioannis. Juger en Amérique et en France. Paris: Odile Jacob, 2003, p. 230).
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não mais se discute. A segunda, intrinsecamente relacionada com a primeira, e quase que 

uma indagação, é sobre o verdadeiro papel do Poder Judiciário nesse cenário14. 

Já que a referida interferência é inquestionável, como afirmado, é necessário, portanto, 

de imediato, passar ao exame da segunda conclusão (o papel do Poder Judiciário). Nesse 

contexto, buscando responder ao questionamento proposto, a constatação primordial é 

que por ser a LIP um fenômeno singular, envolvendo a reestruturação de instituições da 

Administração Pública, o seu tratamento será, naturalmente, diferente daquele dado aos 

litígios envolvendo particulares e a Administração. Nesta ótica, a atuação judicial deverá 

se fundar em uma rigorosa legitimação discursiva15, com observância da sua capacidade 

institucional e, sobretudo, ser pautada em um agir responsável no tocante às consequências 

e efeitos (não só jurídicos) do ato decisório; é preciso saber observar os detalhes. 

A despeito da aparente obviedade de tais considerações, o que se verifica é que diversas 

vezes os julgadores não se atentam a elas, o que impõe a necessidade de uma modificação 

do modus operandi da atividade jurisdicional. Isto porque não se está a tratar de conflitos 

entre particulares e tampouco, repita-se, de demandas simples. A LIP compreende algo 

maior e a resposta judicial com aptidão a surtir os efeitos desejados não é viável por meio 

de um comando estanque fundado em proposições gerais ou meras suposições. É preciso 

mais. É o que se passa a ver. 

14  Sobre este ponto, mister se faz esclarecer que este artigo parte da premissa que as decisões da 

Administração Pública acerca da LIP podem e devem ser objeto de controle judicial, restando, portanto, avaliar, 

de qual forma tal atuação se dará. 

15  “Nesse prisma, há duas vertentes sobre a legitimidade da jurisdição constitucional. A primeira 

concerne à chamada legitimidade discursiva do Poder Judiciário, segundo a qual as decisões judiciais se 

legitimam não por meio da representatividade inerente ao Legislativo, mas mediante a argumentação racional. 

Refere-se a uma legitimação oriunda de um discurso racional propagador de valores comunitários. Assim, tendo 

em vista que a aferição de constitucionalidade, por vezes, comporta uma série de entendimentos possíveis, 

os fundamentos das decisões judiciais se mostram consistentes a partir de um confronto discursivo.” (SILVA, 

Orlando Sampaio; PESSOA, Flávia. O RISCO DO ESVAZIAMENTO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA HABERMASIANA 

DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA. REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 605, ago. 

2017. ISSN 2447-5467. Disponível em: <https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/139>. Acesso em: 19 

ago. 2018).
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3. DECISÕES ESTRUTURAIS: HISTÓRICO E POSSIBILIDADES 

Por não ser essencialmente recente, e sobretudo por encontrar-se em estado avançado no 

cenário internacional, a Litigância de Interesse Público (LIP) já recebe tratamento jurídico 

distinto do tradicional16, como será visto a partir da experiência norte-americana. 

No contexto estadunidense, tais ações passaram a ser decididas sob a ótica das “structural 

reform injunctions”17 e isso se deu ainda no ano de 1954, com o julgamento do caso Brown 

vs Board of Education of Topeka18 pela Corte de Warren19. Nesta oportunidade, a Suprema 

Corte, ao determinar a aceitação da matrícula de estudantes negros em uma escola pública

16  Inclusive, as transformações na sociedade norte-americana foram tantas que provocaram o 

surgimento das chamadas public interest law firms, que são escritórios jurídicos especializados na prestação 

de serviços em favor de grupos atingidos tanto pela administração pública, como por multinacionais. Sobre 

o tema, oportuna a leitura do trabalho intitulado “Legal Services and the Administrative State: Public Interest 

Law to Public Advocacy”, de autoria dos professores David M. Trubek, Louise G. Trubek e Jonathan Becker. 

17  Para fins de compreender a tradução de “injunction”, valiosas as lições do Professor Carlos Alberto 

de Salles, na tradução da obra “Forms of Justice”, do professor Fiss: “o termo não tem correspondente exato 

no sistema brasileiro. No sistema norte-americano, a injunction consiste em uma ordem judicial que proíbe o 

réu de praticar, ou determina que ele pratique determinado ato. Geralmente, tal medida judicial possui caráter 

preventivo, visto que não se destina à reparação de ilícitos passados, mas a evitar danos futuros. ” In Um novo 

processo civil: Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo, RT, 2004, p. 27.

18  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).

19  Earl Warren foi político e jurista americano que serviu como governador da Califórnia entre 1943 e 

1953 e Chefe de Justiça dos Estados Unidos de 5 de Outubro de 1953 a 23 de Junho de 1969. Sua indicação para 

a Suprema Corte dos Estados Unidos se deu pelo então presidente americano Dwight David Eisenhower, no 

ano de 1953. Warren exerceu importante papel no campo das liberdades civis dos cidadãos norte-americanos, 

julgando um dos casos mais marcantes como Brown v. Board of Education of Topeka, além de demandas 

envolvendo direitos civis, laicidade do Estado, direitos de defesa e enquadramento penal (mais notavelmente 

o caso Miranda v. Arizona).
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até então exclusivamente restrita à população branca, deu início à erradicação do antigo 

entendimento separate but equal20.

Como bem coloca Owen Fiss:

It required new procedures for the assignment of students; new criteria for the construction of schools; 

reassignment of faculty; revision of the transportation systems to accommodate new routes and new 

distances; reallocation of resources among schools and among new activities; curriculum modification; 

increased appropriations; revision of interscholastic sports schedules; new information systems for 

monitoring the performance of the organization; and more.21

E o movimento não parou por aí. A reforma pretendida foi tamanha que a mesma Suprema 

Corte, no ano seguinte (1955), proferiu outra decisão importantíssima conhecida como Brown 

II22. Instada a se manifestar sobre a forma de realização das mudanças pretendidas, a Corte 

atribuiu às autoridades escolares a obrigação de criar e efetivar mecanismos de erradicação 

da segregação racial, decidindo, ainda, que os próprios julgadores das instâncias de piso 

poderiam implementar políticas públicas com esse fim, dispondo, inclusive, de recursos 

financeiros para tanto.23

A decisão foi igualmente considerada um marco, pois, como apontado por Lucas Powe 

Júnior, “até então nenhuma corte havia ordenado que uma sociedade fosse refeita”24, o 

20  A doutrina “separados, mas iguais” ganhou força a partir decisão da Suprema Corte no caso Plessy 

v. Ferguson e defendia as prevalência de medidas segregacionistas desde que houvesse a mesma qualidade 

das condições de negros e brancos. Permaneceu válida até 1954, ocasião na qual foi afastada pela decisão da 

mesma Corte no caso Brown vs. Board of Education, como já adiantado.

21  FISS, Owen M.. op. cit., p. 2 e 3.

22  Brown v. Board of Education of Topeka, Shawnee County, Kansas (“Brown II”), 347 U.S. 483 (1955).

23  BAUERMANN, Desirê. Cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer: estudo comparado: Brasil 

e Estados Unidos. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2012. 208 p. 64/65.

24  POWE JR, Lucas A. The Warren Court and American Politics. Cambridge: Harvard University Press, 

2000, p. 51.
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que levou à reformulação do próprio modelo de adjudicação (adjudication)25 da Litigância 

de Interesse Público26. Viu-se o advento de uma verdadeira structural reform, ou reforma 

estrutural, que, consoante definição de Owen Fiss, foi o campo pelo qual as medidas (ou 

em suas palavras: injunctions) passaram a ser executadas.

Tal reforma estrutural é, segundo Owen Fiss, “the formal medium through which the judiciary 

seeks to reorganize ongoing bureaucratic organizations so as to bring them into conformity 

with the Constitution”.27 

É, portanto, justamente, o meio adequado de resolução dos conflitos de interesse público; 

é a resposta justa e oportuna para a pretensão tratada no tópico anterior. 

3.1. AS DECISÕES ESTRUTURAIS COMO INSTRUMENTO ADEQUADO DE RESOLUÇÃO DA 

LITIGÂNCIA DE INTERESSE PÚBLICO

Mas, afinal, (i) como identificar os processos estruturais e, além disso, (ii) de que modo eles 

podem servir à Litigância de Interesse Público?

Respondendo ao primeiro questionamento, processos estruturais podem ser compreendidos 

como aqueles nos quais se busca a reestruturação de instituições burocráticas ou 

25  Em relação ao conceito de “adjudication”, novamente oportuno trazer a nota do Professor Carlos 

Alberto de Salles: “Adjudication é a forma usual na literatura inglesa para designar a atividade realizada pelo 

Judiciário na solução de conflitos. Não obstante o vocábulo correspondente em português seja mais utilizado 

nas relações de posse e propriedade (e.g., a “adjudicação compulsória”), é correta na sua extensão para o 

sentido utilizado na língua inglesa. O juiz, ao julgar um determinado caso, aplica a norma ao caso concreto 

adjudicando – isto é, atribuindo – uma solução, entre outras possíveis, para a controvérsia em questão.”. In 

Fiss, Um novo… op. cit., 

26  “Structural reform emerged as a distinctive form of constitucional litigation largely in response to the 

dictates of Brown v. Board of Education” (FISS, Owen. The Law as it Could Be, p. 50. Nova Iorque: NYU Press, 

2003).

27  Owen M. Fiss, “The Allure of Individualism,” 78 IOWA L. REV. 965, 965 (1993). Fiss também definiu 

o propósito da structural injunction order como meio no qual “a judge, confronting a state bureaucracy 

over values of constitutional dimension, undertakes to restructure the organization to eliminate a threat to 

those values posed by the present institutional arrangements. The injunction is the means by which these 

reconstructive directives are transmitted.” Owen M. Fiss, “The Supreme Court, 1978 Term—Foreword: The Forms 

of Justice,” 93 HARV. L. REV. 1, 1 (1979) (“The Forms of Justice”).
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estruturas sociais, de cunho público ou privado. As violações a direitos fundamentais não 

advêm exclusivamente de indivíduos, mas, em grande medida, das ações e/ou omissões 

das organizações espalhadas pela sociedade, desde escolas, hospitais e presídios até 

multinacionais. Sabe-se, assim, que a violação não cessará até que tal instituição 

seja reformada.

Já adentrando no segundo questionamento, a relação dessas medidas com a Litigância 

de Interesse Público é cristalina. Tal modelo de adjudicação é o mais adequado para o 

tratamento dos litígios de interesse público, na medida em que se adota, como o próprio 

nome indica, uma visão ampla do litígio. O simples restabelecimento do status quo ante 

não é o bastante. Por ser o problema estrutural, outras demandas da mesma natureza irão 

paulatinamente se proliferar, considerando que o cerne da controvérsia continuará a existir. 

E é aí que ganham espaço as decisões estruturantes, já que o magistrado não aplicará a lei 

aos fatos e colocará fim ao litígio - ao menos não como o faria em um processo comum. Em 

vez disso, obedecendo ao caráter dialógico desses pronunciamentos, terá a oportunidade de 

compreender o funcionamento das instituições envolvidas e pensar as medidas adequadas 

à efetivação da tutela concedida, direcionando os comandos para os outros Poderes a fim 

de que estes possam realizar as reformas designadas.

A propósito, Sérgio Cruz Arenhart, em artigo dedicado ao tema, destaca que tais decisões 

podem ser compreendidas como aquelas “[...] que se orientam para uma perspectiva futura, 

tendo em conta a mais perfeita resolução da controvérsia como um todo, evitando que a

decisão judicial se converta em problema maior do que o litígio que foi examinado”28, 

revelando-se como um meio mais adequado de tratamento dos litígios de interesse público.

No cenário brasileiro, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou 

em decisões que podem ser caracterizadas como estruturais. É o caso, por exemplo, da Ação 

Popular (Petição 3.388/RR) que questionou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do 

28  ARENHART, Sérgio Cruz. “Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro”. São Paulo: Revista 

de processo, v. 225, 2013, p. 36.
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Sol, na qual a Corte Suprema fixou dezenove cláusulas condicionantes29 que passariam a 

disciplinar a demarcação de qualquer terra indígena que viesse a ser promovida no Brasil30.

Outro exemplo que bem representa a questão sob enfoque é aquele tratado pelo mesmo 

STF em emblemático acórdão proferido no Recurso Extraordinário 410.715/SP, no qual o 

Relator, Ministro Celso de Mello, determinou a obrigatoriedade da prestação de serviço 

público educacional para o ensino infantil. Reconheceu-se, por intermédio da ação judicial, 

o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) 

a 5 (cinco) anos de idade.31

Embora os casos narrados envolvam conflitos de interesse eminentemente público, é possível 

também vislumbrar a necessidade de decisões estruturais e consequentes intervenções em 

estruturas privadas. É a hipótese desenvolvida na Ação Civil Pública do Carvão, de Criciúma-

SC, por exemplo32. 

29  Cada uma das cláusulas e suas descrições podem ser verificadas no trabalho desenvolvido por Ana 

Sinara Fernandes Camilo in “CAMILO, Ana Sinara Fernandes. O STF, a Condicionante n°. 17 do caso “Raposa 

Serra do Sol” e a sua possível repercussão na demarcação das terras indígenas no Ceará. Íntegra do trabalho 

disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3830.pdf> Acesso em 17 set 2018.

30  Nas palavras do Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso: “Foi uma decisão atípica e ousada. Até 

nem acho que esse deva ser o padrão, mas se o tribunal não tivesse feito como fez, a decisão não seria 

cumprida”. Cf. CANÁRIO, Pedro. Decisão da Raposa Serra do Sol não tem efeito vinculante. Revista Consultor 

Jurídico, Brasília, 23 out 2013. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-out-23/decisao-raposa-serra-sol-

nao- cria-normas-abstratas-define-stf>. Acesso em: 14 set 2018.

31  O STF não só reconheceu o direito à educação infantil, como também declarou a necessária atuação 

do Poder Judiciário, em caráter subsidiário, na garantia dos direitos fundamentais sociais, determinando 

sejam assegurados nos casos em que demonstrada a omissão dos demais poderes. Além disso, tamanha 

a complexidade da questão que se encontra pendente de julgamento, até a data de redação deste artigo, 

na sistemática da repercussão geral, sob Relatoria do MIN. LUIZ FUX, o julgamento da tese Leading Case: RE 

1008166.

32  Profícuo exame do caso citado foi feito por Sérgio Cruz Arenhart em: Processos Estruturais no Direito 

Brasileiro: reflexões a partir da ACP do carvão. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana 

Henriques da (Coord.). O Processo para Solução de Conflitos de Interesse Público. Salvador: Juspodivm, 2017. 
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4. IMPLICAÇÕES DO MODELO BIPOLAR DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Com base na premissa apresentada, qual seja, de que a LIP deve ser tratada sob a ótica 

do processo estrutural, ainda é preciso avançar. Faz-se necessário analisar os pressupostos 

para que esse raciocínio seja de fato implementado. 

De início, é preciso assumir que diversas das categorias tradicionais do processo detém 

aptidão limitada para realização dos direitos tutelados. Tome-se como exemplo a noção 

dualista ou bipolar33 de litígios à qual estamos familiarizados. Pensar em medidas 

estruturantes implica, invariavelmente, um distanciamento dessa lógica. Não se está a 

tratar de interesses antagônicos e polarizados, em um clássico modelo adversarial, mas sim 

de um conflito com vieses policêntricos e perspectiva multipolar, que supera os interesses 

individuais. O que está em jogo são valores aos quais foi dado status constitucional e o 

exame isolado não se prestará ao fim pretendido.

Além disso, é preciso entender que a atuação das Cortes deve se dar no sentido de promover 

os direitos para toda a coletividade. Isso significa dizer que mesmo que seja possível a 

adoção de uma solução una, tal tratamento é inadequado, ou pelo menos indesejável, 

considerando que a resposta se dirigirá apenas aos sujeitos processuais envolvidos, em vez 

de abordar a reforma da instituição sistemicamente34.

Para melhor entender o significado disso, relevante o exame de um exemplo concreto.

Tomando o exemplo das ações sobre fornecimento de medicamentos citado por ARENHART35, 

33  Ao utilizar o termo “bipolar”, busca-se aproveitar-se do conceito do Professor Chayes, no qual 

processos que desenvolvem sob a base de duas teses contrapostas (do autor e do réu), de modo que a 

solução será, necessariamente, no sentido de um vencedor e um perdedor (CHAYES, Abram. op. cit., p. 1.281-

1.282).

34  Nesse sentido, Chayes: “The traditional conception of adjudication reflected the late nineteenth 

century vision of society, which assumed that the major social and economic arrangements would result from 

the activities of autonomous individuals. In such a settling, the courts could be seen as an adjunct to private 

ordering, whose primary function was the resolution of disputes about the fair implications of individual 

interactions” (Ob. Cit., p. 1285).

35  ARENHART, Sérgio Cruz. Processos Estruturais no Direito Brasileiro: reflexões a partir da ACP do 

carvão. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O Processo para 

Solução de Conflitos de Interesse Público. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 476.
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imagine-se uma demanda individual em busca da concessão de um fármaco - no caso, 

de  alto custo e comercialização dificultada. Demandas como esta envolvem diversas 

complicações, como a limitação dos recursos36 para sua obtenção, dificuldade de sua 

redistribuição, inexistência de previsão orçamentária, dentre outras. Sem mencionar que, 

como destaca Sérgio Cruz Arenhart, quão maior for o nível cultural, econômico ou social 

do requerente (que, ultima ratio, é aquele que com maior frequência postula em juízo), 

mais elevada será a chance de a ação individual privilegiar quem normalmente, estaria, em 

tese, em condição “menos desfavorável” e, portanto, que não necessitaria da proteção da 

política pública37 , levando ao fenômeno do “fura-fila” 38.

Em outras palavras, ao examinar-se tal demanda como um mero episódio contido na relação 

material dos litigantes (perspectiva bipolar), assume-se o risco de ignorar os interesses 

subjacentes e as contradições entre as diversas decisões que analisam a matéria, implicando, 

assim, violação à isonomia e à segurança jurídica. Como disse Owen Fiss, o foco principal 

quando se está analisando este tipo de violação estrutural não pode ser conduta isolada 

que viola direitos, mas o próprio contexto (background)39 em que acontecem.

Noutro giro, é preciso também que o magistrado proponha diálogo, distanciando-se de 

qualquer posição de protagonismo que possa vir a ocupar. Não raras vezes, medidas 

judiciais são impostas sem que se conheça as limitações de implementação, o que 

36  Alessandra Gotti (2012), citando Ana Paula de Barcellos afirma que: A expressão “reserva do possível” 

descreve o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante da infinidade de necessidades 

a serem por eles supridas. (GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação 

e aferição de resultados. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 75).

37  ARENHART, Sérgio Cruz. Processos Estruturais no Direito Brasileiro: reflexões a partir da ACP do 

carvão. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O Processo para 

Solução de Conflitos de Interesse Público. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 476.

38  Poder-se-ia dizer, que quem judicializa, muitas vezes, “fura a fila” do SUS, pois não aguarda o trâmite 

administrativo, possuindo, assim, privilégio (BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia 

judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: FELLET, A. L. F.; PAULA, D. G.; NOVELINO, M. (Org.). As 

novas faces do ativismo judicial. Salvador: JusPodivm, 2010.).

39  O contexto do exemplo - judicialização da saúde - é especialmente preocupante, já que os dados 

indicam que apenas entre 2016 e 2017, houve um incremento de aproximadamente 400 mil processos judiciais 

envolvendo a temática. In: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números - 2018. Disponível em http://

www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. Acesso: 10. out.2018.
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enfraquece a efetividade do provimento, e, automaticamente, perpetua a violação do 

direito. Via de regra, o magistrado raramente poderá avaliar sozinho a eficiência da 

política pública adotada pela autoridade, o que leva à necessidade de construção de um 

comando formado pela negociação (ponto esse que será melhor explorado nos tópicos 

seguintes)40e pelo diálogo, que, além de garantir um processo comparticipativo41, constitui 

forte instrumento com vistas a superar eventual decisão judicial “insincera”42, garantindo 

mais legitimidade às Cortes.

5. NOVO PARADIGMA: EXECUÇÃO NEGOCIADA 

Cândido Rangel Dinamarco leciona sobre o indispensável comprometimento axiológico do 

julgador com consideração dos efeitos socioeconômicos e políticos de uma decisão43, de 

modo que a análise da controvérsia judicial, seja ela qual for, não pode se desvincular dos 

40  Envolve “un diálogo con agenda, dirigido a un acuerdo provisional acerca de cómo seguir dialogando 

para alcanzar más acuerdos, en un marco en el que el status quo está deslegitimado por la juridización del 

conflicto. La palabra que en español para mí se acerca mejor a la semántica referida por los autores [refere-se 

a Charles F. Sabel e William H. Simon] es ‘conversación’” (PUGA, Mariela G. de derechos en casos estructurales: 

Las Causas ‘Verbitsky’ y ‘Mendoza’. 2008. Disponível em: <http://www.palermo.edu>. Acesso em: 20 jul. 2018, p. 32).

41  Dierle José Coelho Nunes trata do tema, destacando a importância de um modelo comparticipativo de 

processo como instrumento de construção de um processo civil democrático, ressaltando que “a comunidade 

de trabalho deve ser revista em perspectiva policêntrica e coparticipativa, afastando qualquer protagonismo 

e se estruturando a partir do modelo constitucional de processo” In: NUNES, Dierle José Coelho. Processo 

jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 215. 

42  A respeito do tema, importantes as considerações do autor Micah Schwartzman que se dedicou 

à conceituação da sinceridade no âmbito judicial. Em termos gerais, a decisão judicial “convicta” exige 

um esforço do julgador de introspecção com vistas de formar uma visão amadurecida a respeito do tema 

posto sob julgamento. É desejável, ainda, para Schwartzman, abertura e transparência pública em relação 

às razões que foram relevantes para a tomada da decisão. (SCHWARTZMAN, Micah. The Principle of Judicial 

Sincerity. Virginia Law Review, v. 94, n. 4, p. 992, 2008). Vale mencionar, contudo, ser tal formulação criticada 

diante da falta de realismo. A propósito: SHAPIRO, David. In defense of judicial candor. Harvard Law Review, 

v. 100, p. 732 1987.

43  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12ª edição, São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 41.
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seus efeitos. Assim, para além das questões acima pontuadas, é de rigor refletir também 

sobre como tais processos serão resolvidos, ou, melhor dizendo, executados.

Aqui, vale inclusive retomar o caso Brown v. Board of Education of Topeka já tratado. 

Diante sobretudo do pioneirismo do modelo decisório à época, a primeira decisão proveniente 

da Suprema Corte (Brown I) não veio acompanhada das medidas de planejamento da 

execução, tendo sido necessário um segundo processo para fixar os meios de cumprimento 

da ordem, já que na prática a segregação ainda era uma realidade. 

Tal contexto histórico nos faz refletir sobre o modelo de execução das medidas estruturais, 

já que o pronunciamento desprovido de contornos práticos bem delineados não transcende 

o mero efeito mandamental. Naturalmente, a construção do provimento decisório, por mais 

democrático que seja, não surtirá efeitos sem um planejamento executivo. 

É de se dizer, portanto, que nos casos de litígios estruturais, talvez por envolver uma 

combinação das múltiplas variantes, o direito do autor somente será realizado por meio 

da adoção de mecanismos de efetivação que fogem, ao menos em parte, daqueles vistos 

no cotidiano forense. Evidente, entretanto, que esta “atipicidade” não configura arrepio 

à legislação processual. Ao contrário, todas as medidas aqui propostas, como se verá, 

encontram previsão no Código de Processo Civil e amparo na Constituição Federal. 

5.1. O MODELO EXPERIMENTALISTA DE SIMON E SABEL 

A visão extraída dos casos aqui já ilustrados, somada à definição do tratamento ideal da 

litigância de interesse público, podem contribuir com estratégias interessantes para lidar 

com políticas públicas no âmbito judicial, mormente em relação ao seu cumprimento.

Diante disso, a proposta de execução teve como inspiração os  estudos de Charles Sabel e 

William Simon e seu modelo experimentalista44. Segundo a doutrina, a realidade jurídica dos 

litígios de interesse público passou a indicar um novo modo de atuação: o experimentalista. 

Nele, o julgador atua como verdadeiro mediador que traz para o conflito todos os envolvidos, 

inclusive a sociedade civil, criando (conjuntamente) um verdadeiro plano de resolução da 

controvérsia. 

44  Em obra dedicada ao tema, partem da pressuposto que houve uma mudança nos litígios estruturais, 

passando do modelo “comando-e-controle” para o que chamam de experimentalismo. Ao decorrer da obra, 

ilustram casos práticos levados às Cortes para comprovar o alegado. (SABEL, C. F.; SIMON, W. H. Destabilization 

rights).
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Com essa proximidade, visa-se uma regulação “from the bottom”, tratando os direitos como 

“destabilization right”45 - o direito de ir até a Corte obter uma ordem de “desestabilização” 

de uma instituição que está cometendo grave violação a certo direito fundamental, de modo 

a forçar o Estado a assegurar que tal violação seja interrompida e que uma nova instituição 

seja formada nos casos de impossibilidade de perpetuação do status quo46.

A proposta do modelo é de, como o nome já indica, abrir espaço para uma colaboração 

das partes, considerando que a abrangência dos direitos violados exige um nível distinto 

de coordenação e que, no decorrer do processo, as perspectivas e prioridades podem 

sofrer alterações.

Em uma síntese do modo como isso se desenvolveria, Simon & Sabel apontam as três marcas 

principais: (a) a negociação das partes interessadas; (b) o caráter contínuo, provisório e 

fluido da intervenção corretiva - rolling-rule; e (c) a transparência47, que serão, um a um, 

tratadas a seguir.

A primeira delas, a negociação, é o ponto central do modelo. As partes, e inclusive terceiros 

interessados, devem se unir para elaborar um plano de resolução. Todos os interessados 

poderão ser proporcionalmente admitidos, mesmo que não sejam formalmente sujeitos 

processuais, sendo conduzidos, na maioria dos casos, por um special master ou mediador. 

O objetivo é o consenso, sendo a decisão não é imposta, mas negociada48. 

Em segundo lugar, tem-se o regime “rolling-rule”. Como as regras que emergem da negociação 
são provisórias, já que não há como garantir que todas as lacunas foram preenchidas ou mesmo 
que todas as possibilidades consideradas, os provimentos precisam passar por um processo 

45  O conceito por eles utilizado de destabilization rights foi originalmente extraído da obra do filósofo 

brasileiro Roberto Mangabeira Unger, in False necessity: anti-necessitarian social theory in the service of 

radical democracy. Nova Iorque e Londres: Verso, 2004, p. 530 e ss.

46  A propósito, cita-se o caso das prisões e o Estado de Coisas Inconstitucional. Ver: LYONS, Josena 

Quintero et al. La Figura del Estado de Cosas Inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos 

fundamentales de la población vulnerable en Colombia. Revista Mario Alario D’Filippo, v. 3, n. 1, 2011, p. 70; 

GARAVITO, César Rodriguez. 

47  Sabel & Simon, op. cit., p. 1068.

48  Os autores admitem que o consenso pode não ser obtido. Todavia, de toda sorte, o “padrão” do 

consenso desempenha um papel valioso mesmo quando não há consenso, eis que previne o encerramento 

prematuro e reforça o compromisso limite de abertura e respeito mútuo entre os envolvidos.
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de revisão contínua com participação dos interessados49. A flexibilidade e a provisoriedade 
funcionam como ferramentas para lidar com as limitações de cada etapa.

Nesse sentido, diante da impossibilidade de efetivamente elaborar um regime completo, 
adota-se, em substituição, a formulação de normas abstratas, verdadeiros standards, que 
fixam padrões com espaço de conformação pelas partes50. 

Finalmente, em terceiro lugar, o modelo é caracterizado também pela transparência51, ou 

seja, as propostas provisórias negociadas pelas partes devem ser explícita e publicamente 

divulgadas, funcionando, concomitantemente, como um mecanismo de accountability 

e aprendizado. Essa característica reafirma a exigência de que as políticas e normas de 

funcionamento do regime rolling-rule sejam de conhecimento dos envolvidos. Além disso, 

a instituição desestabilizada deverá trazer feedbacks sobre o cumprimento das medidas 

e propor alterações quando necessário, sempre com o acompanhamento contínuo dos 

interessados e com atenção à boa-fé. 

Com base no modelo experimentalista e nas premissas delineadas, a pergunta que surge é: 

por que e de qual modo tal perspectiva seria útil para o cenário brasileiro?

Acerca de tal ponto, temos que é na execução que se concretiza o direito reconhecido na 

sentença ou no título extrajudicial. É o passo seguinte, no qual o julgador determina ao 

devedor - pessoas, empresas ou instituições - a reparação do prejuízo, buscando a plena 

aplicabilidade do princípio da efetividade da jurisdição. 

Apesar das diversas reformas no ordenamento, certo é que a execução continua sendo o 

“calcanhar de Aquiles” dos processos. Claro, com a execução judicial de políticas públicas 

não seria diferente. Por movimentar, via de regra, aporte de recursos públicos, atuação e 

gestão política - para dizer o mínimo -, o cenário é ainda mais preocupante. 

Atualmente, o que se vê são comandos decisórios totalmente dissociados da realidade, 

prolatados sem observar a capacidade do seu cumprimento pelo titular passivo da obrigação 

ou mesmo a adequação/necessidade da medida. Tampouco os prazos obedecem a critérios 

racionais, sendo corriqueiro o seu descumprimento reiterado justamente diante do seu 

caráter aleatório. Como bem observado por Edilson Vitorelli, “à medida que os processos 

49  Sabel & Simon, op. cit., p. 1068.

50  Os Professores admitem que tal questão possui também pontos negativos. Além de retirar das partes 

a responsabilidade de esclarecer seus entendimentos de plano, prorroga as situações em que as pessoas 

orientadas pelas normas teriam interesses divergentes.  (Sabel & Simon, op. cit., p. 1069).

51  Sabel & Simon, op. cit., p. 1072.
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de reforma estrutural avançaram, percebeu-se que a emissão de ordens ao administrador, 

estabelecendo objetivos genéricos, não era suficiente para alcançar os resultados desejados.”52

A título ilustrativo, é só imaginar, novamente, um caso prático. Pense-se, por exemplo, em 

uma demanda proposta em face de um Município com o objetivo de promover a elaboração 

de um Plano de Saneamento Básico em determinada região. Demandas como essa, muito 

comuns no Judiciário, envolvem diversas questões, tais como: (i) previsão orçamentária; 

(ii) criação de soluções sanitárias e ambientais apropriadas; (iii) mapeamento do déficit; 

(iv) disponibilidade de serviços de drenagem e manejo; (v) realização de licitações, dentre 

várias outras questões. 

Por maior que seja o esforço dos julgadores, é comum observar comandos que não 

contemplam nem metade das questões acima tratadas. Na maioria das vezes, as decisões 

são proferidas com base em conceitos fluidos, dedutíveis do “bom senso” ou experiências 

pretéritas53, sem uma análise aprofundada. Como efeito disso, a decisão judicial se torna 

ineficaz e o Judiciário perde a credibilidade perante a sociedade. 

Portanto, o que se propõe é uma alteração da racionalidade de tais decisões. Como já 

exaustivamente dito, no ambiente das políticas públicas a postura deve ser diferente, sob 

pena de se comprometer a própria efetividade do decisum, e é por essa razão que a 

execução negociada de políticas públicas terá mais chances de êxito.

Voltemos ao exemplo supra: com o modelo experimentalista, o juiz não precisaria dar 

a última palavra, fixando, unilateralmente, a obrigação e o prazo. As partes teriam a 

oportunidade de construir um “consent decree”54, reforçando o caráter democrático da 

52  LIMA, Edilson Vitorelli Diniz. “Tipologia dos litígios transindividuais: um novo ponto de partida para 

a tutela coletiva”. Repercussões do novo CPC – processo coletivo. Hermes Zaneti Jr. (coord.). Salvador: Editora 

JusPodivm, 2015, p. 533.

53  Tal como apontado por Costa: “os juízes não dominam o emaranhado técnico subjacente a essas 

execuções, motivo por que é temerário fiarem-se apenas em sensações casuísticas e raciocínio escolástico”. 

COSTA, op. cit., p. 17.

54  “Consent decrees are a form of settlement in which the parties agree to end the litigation in return 

for a promise that one (or both) of them will change their conduct for a specified period of time, sometimes 

indefinitely. They are entered as a judgment of the court and are enforceable in the same way as court 

injunctions.”(MCCONNEL, W. Michael. “Why Hold Elections? Using Consent Decrees to Insulate Policies from 

Political Change” 1987 U. CHI. LEGAL. FORUM 295, 296.)
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intervenção judicial no contexto público, tornando o processo menos hierarquizado e mais 

aberto. Oportuna a definição de Edilson Vitorelli ao mencionar o “modelo de processo town 

meeting”55, que se enquadra com perfeição à hipótese, por meio do qual o julgador toma a 

decisão por meio do diálogo. 

É importante destacar que inúmeros litígios envolvem não só o titular passivo da relação 

de direito material (no caso exemplificado, o Município), mas várias outras instituições 

responsáveis, em uma verdadeira comunicação intersetorial. Nessa toada, uma das possíveis 

primeiras providências a ser adotada pelo juiz seria, valendo-se do art. 772, I, NCPC, a de 

«ordenar o comparecimento das partes», com o objetivo de facilitar a autocomposição, ou 

o negócio jurídico processual, a fim estimular o cumprimento voluntário da obrigação, nos 

moldes do art. 190, CPC/2015.  

Do mesmo modo, poderia, com base no art. 772, I, CPC, notificar o(s) órgão(s) 

responsável(is) pela implementação da política pública para informar(em), a (in)existência 

de recursos financeiros previstos em seu orçamento para a implementação, cronograma de 

implementação, entidades envolvidas, viabilidade técnica da execução, entre outros.  

Ainda sobre possíveis medidas do juiz, relevante o estudo feito por Eduardo José da Fonseca 

Costa, no qual apresenta uma proposta de substituição da execução-sanção pela citada 

execução negociada. Valendo-se do art. 461 § 4º, CPC/73 (atual 297, CPC/2015), propõe um 

cronograma negociado entre as partes, com fixação das chamadas “medidas de apoio”. 

O julgador, ao mesmo tempo em que formará o convencimento necessário, não se distanciará 

da viabilidade prática da implementação da política pública. Da mesma forma, não irá impor 

unilateralmente uma ordem, mas sim fixá-la mediante a participação dos envolvidos.

É possível perceber que até mesmo o contraditório ganha outra dimensão, haja vista que 

as partes passam a influir ativamente no processo decisório, contando, inclusive, com 

atuação de sujeitos extra-processuais capazes de contribuir para a solução da controvérsia, 

cooperando com elementos que o julgador não poderia alcançar individualmente.56 

O juiz, sozinho, não é capaz de antever os impactos da sua decisão, seja pelo desconhecimento 

do funcionamento da estrutura burocrática, seja pelas diversas especificidades envolvidas, 

55  VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016.

56  Tal questão encontra amparo no Código de Processo Civil de 2015, a exemplo dos artigos 3º, 4º, 5º 

e 6º do CPC.
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como já foi dito. O comando negociado57 surge para suprir essa deficiência e colaborar 

para um provimento efetivo e tem total aplicação ao ordenamento brasileiro. Tal proposta 

se revela como uma alternativa comparticipativa e policêntrica à execução das decisões 

envolvendo a litigância de interesse público com vistas a viabilizar a efetividade e valorizar 

o debate. 

5.2. FIXAÇÃO DE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

De plano, é preciso destacar que a citada execução negociada não se desenvolverá por meio 

de ações isoladas. Para a consecução desse objetivo, deve-se pensar em como compatibilizar 

o modelo com os mecanismos processuais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Considerando que o modelo experimentalista centraliza a participação das partes e que as 

“structural injunction orders” são provisórias, - o que reafirma a necessidade de que sejam 

renegociadas à luz da experiência -, é preciso refletir sobre mecanismos de intervenção dos 

sujeitos interessados. 

Aqui, releva anotar que ferramentas como as audiências preliminares - nos moldes das 

audiências públicas descritas nos arts. 927, §2º, 983, §1º, 1.038, II, todos do CPC - e o amicus 

curiae (art. 138, CPC) são essenciais. 

No que tange às mencionadas audiências, tratando do tema, Ricardo Lorenzetti, divide-

as em: i) audiências informativas, realizadas para coletar informações sobre determinada 

matéria, ouvindo especialistas; ii) audiências de constituição da relação processual, com 

fulcro no 

estabelecer autores e réus; e iii) audiências ordenatórias, a fim de traçar a estratégia de 

organização dos casos, fixando-se parâmetros de tramitação.58

Sem prejuízo, podem ainda ser agendadas audiências voltadas exclusivamente à negociação, 

que poderão contar com a presença das partes, representantes da sociedade civil e órgãos 

especializados. Nas palavras de Costa59, com a exposição pelo réu da sua capacidade real 

e concreta de implementação da política pública, o julgador estará em melhores condições 

57  Sobre o tema: COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em 

juízo. RePro, São Paulo, v. 37, n. 212, p. 25-56, out. 2012.

58  LORENZETTI, Ricardo Luis. Justicia colectiva. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2010. p. 168-169

59  COSTA, op. cit., p. 17.
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de avaliar a possibilidade de formulação de um acordo sobre o cumprimento voluntário da 

sentença dentro de um cronograma60. A negociação, desta forma, serve como um mecanismo 

de controle: as determinações adotadas devem ser cumpridas e, em caso negativo, as 

partes saberão exatamente as razões para tal. 

Em todos os casos, é imprescindível que o juiz seja capaz de ouvir e absorver as informações 

dos especialistas sobre o tema objeto da controvérsia, rompendo a visão bipolar do processo 

e efetivando o modelo comparticipativo tão mencionado neste estudo. 

Além das audiências, é desejável também, se necessário for, a intervenção de amicus curiae. 

Como leciona Fredie Didier Jr., ele é um verdadeiro auxiliar do juízo e sua intervenção pode 

ser provocada de ofício ou requerida, tendo como objetivo o aprimoramento das decisões 

do Poder Judiciário.61 

Com tudo isso, amplia-se ainda mais a cognição, de modo a propiciar ao juiz o necessário 

fornecimento de informações técnicas. Aqui se evita que ele seja seduzido pelos informes 

apresentados unilateralmente pelo ente público, uma vez que, com o ingresso do amicus 

curiae, as possibilidades de oferta de novos argumentos ou novas formas de interpretação 

daqueles já delineados nos autos se multiplicam. 

Cassio Scarpinella Bueno, inclusive, reconhece que o amicus curiae pode assumir “foros 

de utilidade” na execução da sentença proferida em processo coletivo, destacando 

que sua presença se justifica em razão de um interesse institucional, que é também 

interesse público.62

No mesmo sentido, Gustavo Rodrigues Del Prá ensina que a democratização da sociedade 

deve passar pela criação de mecanismos de abertura pluralista do sistema, nos mesmos 

moldes preconizados por Peter Häberle no que tange à jurisdição constitucional. Para Del 

Prá, essa democratização não deve se restringir à jurisdição constitucional, já que em 

60  Eduardo Talamini avalia que “em vista da complexidade da prestação envolvida”, o juiz estabeleça 

“um cronograma com marcos parciais que possam ser objetivamente aferidos”. (TALAMINI, Eduardo. Tutela 

relativa aos deveres de fazer e não fazer: e sua extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, Arts. 461 e 

461-A; CDC, Art. 84). 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 p. 253).

61  DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo 

de conhecimento. Vol. 1, 13ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, p. 409.

62  BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 501-515.
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outros contextos estar-se-ia, também, diante da gerência de interesse público, tornando a 

demanda transcendente não apenas para as partes, mas para indeterminado número de 

indivíduos, o que justifica a intervenção do amicus curiae.63

Com isso em mente, é possível pensar em um comando judicial dialógico e democrático, 

capaz, verdadeiramente, de suprir as dificuldades inerentes à condução protagônica do juiz 

aqui tratados.

6. CONCLUSÃO

Litígios complexos envolvendo judicialização da política têm recebido cotidianamente 

respostas obscuras do Judiciário, que não tem logrado êxito em promover decisões que de 

fato solucionem as causas das demandas postas sob julgamento. Muitas das vezes isso se 

justifica pela contínua aplicação de conceitos tradicionais do processo, tais como o modelo 

bipolar e o paradigma individual de resolução, que persistem no modus operandi dos 

julgadores, mesmo não sendo adequados para a resolução das controvérsias, ao menos sob 

o ponto de vista abordado neste estudo.  

Nesse cenário, não basta assumir a judicialização da política como realidade, já que vimos 

que isso, por si só, não é suficiente. É preciso pensar em formas de atuação nesses contextos, 

que foi o que se buscou neste estudo. 

Com efeito, sob o ponto de vista da Litigância de Interesse Público, se defendeu que as 

decisões estruturais são a ferramenta adequada para o tratamento de tais litígios não só 

por propiciarem uma reforma nas instituições, conformando-as aos valores constitucionais, 

mas também em razão das perspectivas multipolar e sistêmica inerentes, que permitem 

ao julgador enxergar o litígio em sua estrutura e assim solucioná-lo, buscando a resolução 

da causa do problema, e não apenas das consequências individuais que deram ensejo ao 

ajuizamento da ação posta em julgamento.

Para que essa forma processual bem se desenvolva, não se pode olvidar, ainda, da sua 

execução. Apresentamos, por conseguinte, à luz do modelo experimentalista, parâmetros 

que devem ser observados na fase executiva para que os provimentos gozem de efetividade 

e produzam os efeitos desejados, tais como o caráter negociado do provimento, a sua 

63  DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 168-169, 172-175.
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contínua revisão e a transparência. Tais perspectivas, concomitantemente, são capazes 

de garantir o fortalecimento da cooperação processual e a construção de uma decisão 

democrática com avaliação da possibilidade e capacidade das partes e perquirindo um fim 

único: encerramento do litígio com satisfação da obrigação.

Defendemos, do mesmo modo, que essa proposta evita medidas arbitrárias e autoritárias 

com  vieses utilitaristas e possibilita um provimento conjunto, com abertura para efetivação 

de cronogramas executivos continuamente acompanhados pelas partes e pelo julgador e 

com intensa participação dos envolvidos, promovendo uma tutela jurisdicional muito mais 

efetiva e democrática. 

Trata-se, sobremaneira, de uma tentativa de materializar as decisões estruturais como uma 

fonte de diálogos e de distanciamento da visão coercitiva da execução, com consequente 

valorização do consenso, deixando esse de ser uma alternativa para se tornar a única opção 

viável para a efetividade da tutela jurisdicional concedida nesses casos. 



31Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

REFERÊNCIAS 

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de 

processo. São Paulo: RT, nov. - 2013, n. 225.

ARENHART, Sérgio Cruz. As ações coletivas e o controle das políticas públicas pelo poder 

judiciário. Disponível em: <http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2009/2009/

aprovados/2009a_Tut_Col_Arenhart%2001.pdf>. Acesso em 30 jun. 2018.

ARENHART, Sérgio Cruz. Processos Estruturais no Direito Brasileiro: reflexões a partir da ACP 

do carvão. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da 

(Coord.). O Processo para Solução de Conflitos de Interesse Público. Salvador: Juspodivm, 

2017. 

ARENHART. Sérgio Cruz. Processo multipolar, participação e representação de interesses 

concorrentes. In: Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017.

BAUERMANN, Desirê. Cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer: estudo comparado: 

Brasil e Estados Unidos. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2012.

BARROSO, Luís Roberto. Doze anos da Constituição brasileira de 1988. In: Temas de direito 

constitucional, t. I, 2002.

BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo 

tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 

v. 240, p. 12, abr. 2005. ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/

index.php/rda/article/view/43618>. Acesso em: 19 ago. 2018.

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Brasília/DF. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2015/Lei/L13105.html>. Acesso em 

ago. 2018.

BRASIL. Constituição da República. Brasília/DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm >. Acesso em: ago 2018.

BUCCI, M. P. D. O conceito de política pública em direito. In: Políticas públicas: reflexões 

sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.

BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 

2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008.



32Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

CAMILO, Ana Sinara Fernandes. O STF, a condicionante nº 17 do caso “raposa serra do sol” 

e a sua possível repercussão na demarcação das terras indígenas no Ceará. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3830.pdf> Acesso em jul. 2018.

CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation. Harvard Law Review, vol. 

89, May 1976, no. 7, p 1282-1283 apud SALLES, Carlos Alberto de. In: Execução judicial em 

matéria ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números - 2018. Disponível em: <http://www.cnj.

jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso: 10. out. 2018.

COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. São 

Paulo: RePro, v. 37, n. 212, p. 25-56, out. 2012.

DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática 

e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007.

DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Notas sobre as decisões 

estruturantes. In: Processos estruturais. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (org.). 

Salvador: JusPodivm, 2017.

DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 

10ª Edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2005.

FELLET, A. L. F.; PAULA, D. G.; NOVELINO, M. (Org.). As novas faces do ativismo judicial. 

Salvador: JusPodivm, 2010.

FISS, Owen (trad. Carlos Alberto de Salles). Um Novo Processo Civil – estudos norteamericanos 

sobre jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

FISS, Owen M. The forms of Justice. Harvard Law Review. Nº 93. Nov. 1979. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2201&context=fss_papers>. 

Acesso em: jun. 2018.

FISS, Owen M.  The Allure of Individualism. Número 78. Iowa: L. REV, 1993. 

GARAPON, Antoine; PAPADOPOULOS, Ioannis. Juger en Amérique et en France. Paris: Odile 

Jacob, 2003.



33Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição 

de resultados. São Paulo: Saraiva, 2012.

LORENZETTI, Ricardo Luis. Justicia colectiva. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2010.

NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008.

NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2013.

MCCONNEL, Michael W. Michael W. McConnell, “Why Hold Elections? Using Consent Decrees 

to Insulate Policies from Political Change”. U. CHI. LEGAL. FÓRUM, 1987.

POWE JR, Lucas A. The Warren Court and American Politics. Cambridge: Harvard University 

Press, 2000.

SCHWARTZMAN, Micah. The Principle of Judicial Sincerity. Virginia Law Review, v. 94, n. 4, 

2008.

SILVA, Orlando Sampaio; PESSOA, Flávia. O risco do esvaziamento da legitimidade democrática 

habermasiana da jurisdição constitucional brasileira. REI - Revista Estudos Institucionais, [S.l.], 

v. 3, n. 1, p. 605, ago. 2017. ISSN 2447-5467. Disponível em: <https://estudosinstitucionais.

com/REI/article/view/139>. Acesso em: 19 ago. 2018

THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco. Litigância de 

Interesse Público e Execução Comparticipada de Políticas Públicas. In: Revista de Processo, 

vol. 224, p. 121 Out / 2013. Revista dos Tribunais on line. Acesso em: 15 jun. 2018.

UNGER MANGABEIRA, Roberto. False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service 

of Radical Democracy. London: v.1, 2002.

US SUPREME COURT. Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955).

VITORELLI, Edilson. Tipologia dos litígios transindividuais: um novo ponto de partida para a 

tutela coletiva. In: Repercussões do novo CPC – processo coletivo. Hermes Zaneti Jr. (coord.). 

Salvador: Editora JusPodivm, 2015. 

VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.



34Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

MICROSSISTEMAS DE TUTELAS PROCESSUAIS:
UMA ANÁLISE ACERCA DOS SEUS FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS E DOS RISCOS DE UMA APLICABILIDADE 
INDISCRIMINADA
Tamyres Tavares de Lucena64

RESUMO

O texto aborda como a teoria dos microssistemas tem sido aplicada no Brasil, especialmente 

no âmbito processual, na tentativa de se dar um tratamento uniforme e racional às hipóteses 

de tutela espraiadas pelos diversos textos legislativos, codificados ou não. 

Palavras-chave: Procedimentos especiais. Pretensões. Descodificação. Microssistemas. 

ABSTRACT

The essay examines how the “microsystem theory”, developed by Natalino Irti, has been 

applied in Brazil in order to solve problems related to the several possible remedies provided 

by the legislation.       

Keywords: Special procedure. Claims. Descodification. Microssytems. 

SUMÁRIO: 1. Considerações iniciais; 2. Do procedimento uniforme às técnicas processuais 

diferenciadas; 3. As técnicas processuais diferenciadas no CPC/2015 e os microssistemas de 

tutela. 4. Microssistemas e seus fundamentos teóricos: Natalino Irti e a “era da descodificação”; 

5. Descodificação e consolidação de microssistemas no Brasil; 6. Possibilidades e problemas 

na identificação e desenvolvimento de microssistemas de tutelas no Brasil.

64  Advogada, mestre em direito pela UFPE e professora de processo civil. Membro efetivo da Associação 

Norte Nordeste de Professores de Processo (ANNEP) e da Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPRO).
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como deduziu de forma perspicaz Luís Roberto Barroso, ao analisar os fundamentos 

teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro, chegamos ao terceiro milênio 

“atrasados e com pressa”. Isto é, ingressamos na pós-modernidade, mesmo sem ter 

concluído e superado o desenvolvimento dos modelos de Estado Liberal e Social em nosso 

país, em grande medida como decorrência de uma tradição autoritária e populista, elitizada 

e excludente, em que as noções de justo e injusto tornaram-se embotadas. 65

Tal exposição retrata de forma bastante crua e sucinta o fenômeno da sociedade 

hipercomplexa, em que, cada vez mais, novos setores sociais vão ganhando autonomia e 

relevância perante o direito, aumentando as situações jurídicas tuteláveis e os conflitos de 

interesses, situação que se mostra especialmente difícil de gerir em países de economia 

periférica como o Brasil, em que o desenvolvimento e o fortalecimento de um senso de 

coletividade e solidariedade social conflitam com uma tradição histórica de exclusão de 

certos setores da sociedade. 

Como um típico expoente da família jurídica do civil law, no Brasil a edição de diversos 

diplomas normativos específicos acabou sendo uma das vias utilizadas para resguardar os 

interesses que foram conquistando relevância social, como meio-ambiente (Lei 6.938/81), 

proteção do patrimônio histórico e cultural (DL 25/1937), organização do espaço urbano e 

acesso à moradia (Lei 10.257/2001), como também direitos do consumidor (Lei 8.078/90), 

do idoso (Lei 10.741/2003), de portadores de deficiência (Lei 13.146/2015), de crianças e 

adolescentes (Lei 8.069/90), entre outros. Notadamente após a Constituição de 1988, tal 

incremento legislativo ganhou fôlego, formando-se um complexo quadro de novas situações 

de direito tuteláveis e interesses conflitantes, exigindo um raciocínio jurídico apto a lidar 

com normas espraiadas pelo sistema e sem um caráter de unidade tão nítido, como daquelas 

que se encontram dispostas em textos codificados.

O direito processual, à evidência, não escapou de tal incremento legislativo, havendo diversas 

normas de cunho processual em diplomas legais esparsos, mesmo com o advento de um 

novo CPC. Em face dessa atual conjuntura, é possível observar uma crescente tendência 

de se tentar conferir uniformidade e racionalidade no uso de técnicas e procedimentos 

65   BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 

brasileiro. Revista da EMERJ, v.4, n.15, 2001. Disponível em http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/

edicoes/revista15/revista15_11.pdf (visualizado em 20.03.2019). 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf
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diferenciados, especialmente aqueles previstos em leis esparsas, a partir do desenvolvimento 

de microssistemas, para possibilitar o intercâmbio de normas entre diplomas legais afins. 

No presente trabalho, objetiva-se demonstrar os fundamentos teóricos subjacentes a essa 

tendência, que possibilitem sua utilização de forma consistente, sem se descurar das 

críticas a uma aplicação indiscriminada e arbitrária da teoria dos microssistemas no Brasil, 

pelos Tribunais Superiores. 

2.  DO PROCEDIMENTO UNIFORME ÀS TÉCNICAS PROCESSUAIS 
DIFERENCIADAS. 

Em sua clássica obra “Processo e Ideologia”, Ovídio Baptista apontou a premência do 

chamado paradigma racionalista no direito e no âmbito do processo, em especial. Trata-se 

da tentativa de enquadrar o estudo do direito conforme o método e o modelo de pensamento 

próprio das ciências matemáticas, com o fito de conferir ao fenômeno jurídico um caráter 

mais “científico”, resultando na redução do direito a um “conjunto sistemático de conceitos, 

com pretensão à eternidade, desvinculando-o da História”. 66 Sob a égide desse paradigma, 

desenvolveu-se a ideia de um processo comum, ordinarizado, por meio do qual todo o tipo 

de pretensão material poderia ser veiculada, conferindo-se caráter autônomo ao processo 

de execução da sentença em face do processo de conhecimento, separando-se a execução 

da prévia cognição. 67 

Marinoni, Arenhardt e Mitidiero, por sua vez, identificaram outra raiz dessa excessiva 

padronização procedimental, a que chamaram de “mito do procedimento uniforme”, erigido 

à época do Estado Liberal, cuja ideologia reinante se voltava à garantia da liberdade e aos 

direitos da classe burguesa. Para conservar intacta a liberdade, o Estado não poderia dar 

tratamento diferenciado às pessoas e aos direitos, nem privilegiar situações substanciais.68 

Outra ideia que, a princípio, é apontada como contributo para essa padronização do 

procedimento foi o desenvolvimento da teoria abstrata da ação, em que se tratou de 

separar o plano processual, do plano material. Em vista disso, os processualistas clássicos 

66   SILVA, Ovídio Baptista. Processo e ideologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 1. 

67   SILVA, Ovídio Baptista. Op. Cit, p 131. 

68   MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Novo Curso de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015. V.3, p. 25.
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do século XX, enxergavam os procedimentos especiais como exceções ao procedimento 

ordinário, ou ainda como resquícios da teoria imanentista da ação, em que o processo ainda 

não era visto de forma autônoma em relação ao direito substancial. 69

Muito embora os códigos de processo de 1939 e 1973 tenham sido elaborados com o nítido 

propósito de estabelecer um “tipo único para as ações”70 – ou mesmo um procedimento 

uniforme – não conseguiram “depurar” totalmente o sistema, sendo ainda previstos diversos 

procedimentos específicos no decorrer de seus textos, bem como em leis esparsas. 

As justificativas para a persistência dessa multiplicidade de procedimentos diferenciados 

são variadas na doutrina, conforme investigaram Leonardo Carneiro da Cunha, Fredie Didier 

Jr. e Antônio do Passo Cabral. A propósito, identificaram como fatores justificantes dos ritos 

especializados: (i) um “favor” de que gozariam certos direitos ou pessoas; (ii) um documento 

específico em que se fundaria a pretensão, ou ainda (iii) uma urgência necessária para 

tutelar certas situações jurídicas. Contudo, apontaram os autores, como majoritária na 

doutrina, a justificativa de que os procedimentos especiais teriam sido criados em vista da 

“fisionomia” de alguns direitos materiais, cuja tutela não se amoldaria adequadamente ao 

rito padronizado. 71

Igualmente amplas e diversificadas são as técnicas previstas na legislação para especialização 

de um procedimento. Sem pretensão de exaustividade, citam os autores como exemplos: 

(i) a autorização para a concessão de tutela provisória satisfativa, como previsto na ação 

monitória (art. 701, CPC/2015), no mandado de segurança (art. 7º, III, Lei 12.016/2009) e 

na ação de alimentos (art. 4º, Lei 5.478/1968); (ii) restrições cognitivas ou probatórias, 

como previsto para os procedimentos de inventário e partilha (art. 612, CPC/2015), juizados 

69   MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Op. Cit. 32-33.

70   Esse nítido intento das codificações revogadas de estabelecer um procedimento padrão é 

observado a partir do disposto na Exposição de Motivos do CPC de 1973, no qual se destacou que o legislador 

de 1939 elaborou o processo de conhecimento segundo os princípios modernos da ciência do processo, 

tomando como paradigma os códigos da Áustria, Alemanha e Portugal. Prossegue esse texto, no entanto, 

lamentando que essa anterior codificação, apesar disso, ainda teria mantido injustificadamente uma exaustiva 

série de ações especiais. A Exposição de Motivos do CPC de 1973, enfim, expressamente admitia ter essa 

codificação o claro propósito de instituir um “tipo único para as ações”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Op.Cit. p. 32-33). 

71   DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Por uma nova 

teoria dos procedimentos especiais: dos procedimentos às técnicas. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 25-26.
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especiais (art. 3º, Lei 9.099/1995) e no procedimento de desapropriação (art. 34, caput, 

parágrafo único, Dec.-lei 3.365/1941); (iii) proibição de alguns incidentes processuais ou 

de alguns recursos, como previsto para os juizados especiais (art. 10, Lei 9.099/1995) e 

nos processos de controle concentrado de constitucionalidade (art. 7º, Lei 9.868/1999); 

(iv) previsão de fases procedimentais específicas, como no procedimento de interdição 

(art. 751, CPC/2015); (v) fragmentação do julgamento do mérito, como na ação de exigir 

contas (art. 550, §2º, CPC/2015) e na demarcação e divisão de terras (art. 570, CPC/2015); 

(vi) redefinição da forma ou do prazo de alguns atos processuais, como na interdição (art. 

749-750, CPC/2015) e no procedimento para restauração de autos (art. 714, CPC/2015); (vii) 

redefinição de situações jurídicas processuais, como na ação civil pública (art. 5º, §3º, Lei 

7.347/1985) e, enfim, (viii) inversão do ônus de iniciativa ou monitorização do procedimento, 

como previsto para a ação monitória (arts. 700-702, CPC/2015). 72

Essa diversidade de técnicas e ritos diferenciados previstos dentro e fora da codificação 

processual, mesmo antes do advento do atual CPC/2015, é um bom demonstrativo de 

que a ideia de que a abstração da ação exigiria, como consequência lógica, a abstração 

do procedimento, com o tempo foi se revelando uma falácia. Em nome de uma tutela 

jurisdicional mais célere e efetiva, o procedimento poderia e deveria se diferenciar em 

conformidade com a situação substancial.

Colaborou para a queda desse “mito do procedimento uniforme” e da neutralidade 

procedimental a noção de tutela adequada, indicando uma necessidade maior de 

adequação e, consequentemente, especificação da tutela prestada, em favor da efetividade 

da jurisdição. 73 Ademais, a própria transformação e agigantamento do Estado e evolução 

da sociedade fizeram surgir novas situações tuteláveis e, assim, o aparecimento de outras 

72   DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Por uma nova 

teoria..., p.105-114.

73   MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. Op. Cit. p. 35-37. 
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razões para demandar. Uma série de novos direitos passou a ser garantida, até mesmo 

aqueles de feição coletiva, transcendendo o mero interesse individual. 74 

Essa tentativa de se conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, além de ensejar a 

manutenção de procedimentos especializados tradicionais e impulsionar a criação de novas 

espécies, também provocou a flexibilização do próprio procedimento ordinário, que passou 

a se configurar de modo sincrético, admitindo em seu bojo o emprego de técnicas tanto 

de certificação do direito, quanto de execução, ainda quando vigente o CPC/73, que foi 

objeto de diversas reformas legislativas, que, por exemplo, inseriram hipótese genérica 

de tutela antecipada de urgência (Lei nº 8.952/1994) e eliminaram a necessidade de um 

processo autônomo de execução para cumprimento de sentença, que passou a ser mera 

fase do procedimento (Lei nº 11.232/2005), entre outras modificações importantes voltadas 

a intensificar a efetividade da tutela jurisdicional (Leis nº 11.382/2006, 10.444/2002). 

O atual Código de Processo Civil sedimentou esse movimento reformista em prol da 

efetividade processual, ao ofertar um procedimento comum cuja flexibilidade procedimental 

é uma de suas marcas. Como exemplo maior dessa característica, aponta-se o disposto no 

art. 327, §2º, do CPC/2015, que admite cumulação de demandas, mesmo quando para um 

dos pedidos corresponda procedimento diverso, admitindo-se tal cumulação “se o autor 

empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais 

diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos 

cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum”. 

Além dessa hipótese de emprego, no bojo do procedimento comum, de técnicas 

diferenciadas previstas para procedimentos diversos, destaque-se ainda a possibilidade 

de flexibilização do procedimento por meio de convenções processuais das partes, à luz 

da cláusula geral disposta no art. 190 do CPC/2015, bem como a possibilidade de o próprio 

74   Ivo Dantas aponta que o mundo contemporâneo – sobretudo no período posterior à 

Constituição do México de 1917 e à Constituição de Weimar de 1919 – assistiu a uma amplitude do conceito 

material de Constituição, com a inclusão dos chamados direitos sociais, os quais teriam por objeto atividades 

positivas do Estado, para suprir deficiências da ordem social. Igualmente expõe o autor que, ao lado dos 

direitos individuais de primeira geração enunciados no art. 5º da Constituição, todos os demais direitos contidos 

no Título II do texto constitucional devem ser considerados cláusulas pétreas (art. 60, §4o, CR/88), incluindo-

se aí direitos sociais como moradia, lazer, segurança, educação, dispostos no art. 60 do texto constitucional. 

(Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2011. p. 113-114).
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julgador “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 

adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito”, conforme autoriza o art. 139, inc. VI, do CPC/2015. Ressalte-se, enfim, que essa 

flexibilização do procedimento comum, por outro lado, não ensejou a abolição dos ritos 

especializados, cuja ampla previsão persiste tanto no âmbito do próprio Código (artigos 

539-770), como em leis esparsas, compondo um quadro legal abrangente de hipóteses de 

tutela jurisdicional, cujas normas componentes, à evidência, devem ser interpretadas e 

aplicadas de forma harmônica.

Assim sendo, com o advento da atual codificação, são amplas as possibilidades legais 

de adequação do procedimento às peculiaridades do direito material, por meio de 

técnicas e ritos especializados, havendo uma variedade de normas dispostas intra e extra 

código, compondo-se um quadro legal tão diversificado, quanto caótico, pois o sistema 

instaurado pelo CPC/2015 deve harmonizar-se com possibilidades de tutela previstas em 

leis variadas, muitas delas editadas sob circunstâncias históricas diversas e fundamentos 

teóricos e práticos muito específicos, exsurgindo sérias dúvidas quanto à compatibilidade e 

aplicabilidade direta das normas do CPC/2015 sobre as situações previstas em tais diplomas 

legais, bem como acerca da própria interpretação sistemática da atual codificação. 

3. AS TÉCNICAS PROCESSUAIS DIFERENCIADAS NO 
CPC/2015 E OS MICROSSISTEMAS DE TUTELA. 

A necessidade de conjunção harmônica das normas do CPC, com os demais diplomas 

legais de cunho processual, pode ser extraída das regras de transição dispostas no próprio 

CPC/2015, que determinam a aplicação supletiva das normas codificadas aos procedimentos 

especiais da legislação extravagante (art. 1.046, §2º), como também a possibilidade de o 

procedimento comum mesclar-se com técnicas de ritos especiais previstos fora do código 

(art. 1.049, parágrafo único), comandos que devem ser lidos em conformidade com o 

postulado da integridade (art. 926, caput, CPC/2015), como diretriz hermenêutica para a 

análise do impacto da codificação sobre a legislação processual extravagante. 75

75   DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. Cit. p. 60-61.
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Quando ainda vigente a codificação revogada, já se tratava do desenvolvimento de 

microssistemas como forma de se lidar com esse espraiamento de técnicas e ritos 

diferenciados em leis dispersas, que poderiam ser agrupadas em microssistemas, 

possibilitando o intercâmbio de normas entre diplomas legais diversos, especialmente para 

colmatação de lacunas. A tutela dos direitos coletivos, por exemplo, mostrou-se um campo 

fértil para o desenvolvimento dessa ideia, restando atualmente consagrada a ideia de que 

há um microssistema da tutela coletiva no Brasil, composto não apenas da Lei da Ação Civil 

Pública (Lei 7.347/85, art. 21) e do Título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei 80.078/90, 

art. 90), como também dos demais diplomas legais afeitos à tutela de direitos coletivos, 

como a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação de Improbidade Administrativa (Lei 

8.429/92), entre outras. 76

76   A noção de que há um microssistema da tutela coletiva encontra-se amplamente consagrada 

na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja 1ª Turma, em julgado de 2006, já deixou consignado, 

na ementa do REsp 791042 / PR, que “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação 

civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses 

transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se”. Essa ideia foi retomada 

em outros julgados posteriores, sendo utilizada como razão de decidir para vários problemas relacionados à 

prestação da tutela coletiva (REsp 1108542/SC; REsp 1447774/SP; AREsp 758361/TO). Sobre o tema, cf.: DIDIER 

JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. 12 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 4, p. 

52-58; ROQUE, Andre. As ações coletivas após o novo Código de Processo Civil: para onde vamos. ZANETI JR., 

Hermes. Processo coletivo. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 171 e ss.
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Além deste exemplo, também é possível encontrar-se referências ao microssistema dos 

juizados especiais,77 microssistema da tutela pela técnica monitória,78 microssistema para 

julgamento de casos repetitivos,79 microssistema para formação concentrada de precedentes

77   A existência de um microssistema dos Juizados Especiais já foi considerada em julgado 

do STJ, no qual se dispôs que “o sistema para processo e julgamento de causas em juizados especiais é 

composto por três microssistemas: a) Juizados Especiais Estaduais Comuns - instituídos pela Lei n. 9.099/1995; 

b) Juizados Especiais Federais - instituídos pela Lei n. 10.259/2001 e; c) Juizados Especiais da Fazenda Pública 

Estadual e Municipal - instituídos pela Lei n. 12.153/2009. Cada um deles é submetido a regras específicas de 

procedimento, inclusive com relação ao mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das 

decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça” (Rcl 22.033/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 16/04/2015). Na doutrina, cf.: MADUREIRA, 

Claudio Penedo; RAMALHO, Lívio Oliveira. Microssistema dos juizados especiais brasileiros. Revista Dialética de 

Direito Processual, n. 113, 2012; CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados especiais cíveis estaduais, federais e da 

fazenda pública: uma abordagem crítica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 5.

78   Leonardo Carneiro da Cunha identifica o microssistema da tutela pela técnica monitória, 

o qual teria sido instituído pelo atual Código de Processo Civil, sendo composto pelas regras acerca da 

estabilização da tutela provisória (art. 301) e pela ação monitória (arts. 700 a 702) (In: A Fazenda Pública em 

Juízo. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 489-490). 

79   Esse microssistema seria formado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 

IRDR, bem como pelos recursos especial e extraordinários repetitivos (Reer), além de ter sido expressamente 

reconhecido pelo Enunciado 345 do FFPC, o qual dispõe que “o incidente de resolução de demandas repetitivas 

e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução de 

casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas 

conjuntamente” (ZANETI JR., Hermes. Notas sobre o processo coletivo e os casos repetitivos no sistema do 

novo CPC/2015. Comentários ao art. 928. Revista Forense, v. 421, ano 111, janeiro/junho 2015, p. 271-271). 

Também nesse sentido: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 121.
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obrigatórios, 80 microssistema do direito agrário81, microssistema recuperacional e falimentar,82 

etc. Ademais dos microssistemas já identificados, outros poderiam ainda ser propostos, 

à exemplo de um microssistema do controle de constitucionalidade concentrado, que 

permitisse a interpretação e aplicação conjugada da legislação específica (Lei n. 9.868/199; 

Lei n. 9.882/1999), juntamente com a Constituição e o CPC/2015.

É seguro, portanto, concluir que o uso da ideia de microssistemas está cada vez mais 

se disseminando na doutrina processual e na jurisprudência, quando se trata de tentar 

harmonizar disposições legais diversas sobre institutos afins. 

Sem se desconsiderar o potencial racionalizante e uniformizador da identificação de 

microssistemas de tutela, é importante, contudo, questionar se o emprego dessa via não 

está sendo utilizado de forma pouco criteriosa, como panaceia para todos os problemas, 

de modo a desvirtuar o seu intento de resolver questões práticas e teóricas, criando 

novos problemas. 

Isso porque microssistemas não são como elementos estudados pelas ciências naturais, 

que são encontrados, mapeados e submetidos a testes e medições, para fins de verificação 

ou não da sua existência. Microssistemas, como os institutos jurídicos em geral, são 

resultado do esforço criativo dos operadores do direito, que, no entanto, devem obediência 

a pressupostos mínimos de lógica, coerência, racionalidade e validade. Logo, não podem ser 

propostos de forma arbitrária, pautados em critérios obscuros ou simplesmente inexistentes, 

80   Esse microssistema seria formado pelo incidente de assunção de competência e o julgamento 

de casos repetitivos, abrangendo o IRDR e os recursos especial e extraordinário repetitivos, cujas normas 

intercomunicam-se formando um microssistema, para fins de garantir unidade e coerência (DIDIER JR., Fredie 

e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 658). 

81   O microssistema do direito agrário seria composto pelo Estatuto da Terra; Lei n. 8.629/1993, 

entre outros diplomas legais, conforme o disposto no julgamento do REsp 1408152/PR, pelo STJ (Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017). 

82   O microssistema recuperacional e falimentar foi mencionado em julgado do STJ, no qual se 

expôs que: “a aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho 

eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate 

evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência 

às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio 

da norma-princípio disposta no art. 47”(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). 
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sob o risco de propiciarem resultados inúteis, inválidos, ou mesmo refratários ao Estado 

de Direito.

Logo, em vista da necessidade de se trabalhar com hipóteses legais de tutelas diferenciadas, 

previstas em dispositivos legais dispersos, tanto no CPC como fora dele, é chegado o 

momento de se averiguar as potencialidades e também as limitações do uso da ideia de 

microssistemas de tutela, especialmente à luz da Constituição, sendo tal problemática o 

nosso objeto de investigação e estudo. 

4. MICROSSISTEMAS E SEUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 
NATALINO IRTI E A “ERA DA DESCODIFICAÇÃO”. 

O desenvolvimento da ideia de microssistemas encontra-se vinculado a fenômeno descrito 

por Natalino Irti como a “Era da descodificação”, processo em que se observa um uso cada 

vez maior de normas especiais, que se colocam em lugar do Código como exclusivo ou 

principal regime jurídico de um único instituto, ou de uma inteira categoria de negócios. 

Trata-se, portanto, de uma análise acerca da relação entre normas especiais e codificadas, 

demonstrando-se a consolidação de um movimento em que as normas especiais – antes 

tidas como fenômenos secundários e marginais – passaram a figurar como fenômeno central 

de nosso tempo, organizando-se em microssistemas. 83

O trabalho em questão tomou por base o histórico desenvolvimento do direito italiano, com 

foco na codificação civil. O período inicial da análise – da metade do século XIX ao início da 

1ª Guerra – é descrito como “o mundo da segurança”, em que há vitória da classe burguesa 

e dos seus valores dominantes de liberdade e hegemonia do indivíduo. Nesse contexto, o 

direito não serviria para prever e determinar “fins”, mas sim os “meios” (regras do jogo) 

que o indivíduo poderia escolher para perseguir os fins por si determinados. O mundo 

da segurança é, portanto, o mundo dos Códigos, que traduzem em sequência de artigos 

ordenados, os valores do liberalismo oitocentista, tutelando as liberdades civis do indivíduo 

na sua vida privada, em face das inoportunas ingerências do poder político. 84 O Código 

Civil italiano de 1865, inserido nesse contexto, empregou como técnica legislativa a lógica 

clássica de fattispecie e efeitos, ou seja, hipótese particular e correlativa consequência 

83   IRTI, Natalino. L’Età della decodificazione. 4ª Ed. Milano: Giuffrè, 1999. p. 66-67. 

84  IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 21-23.
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jurídica. Essa técnica eliminava ou reduzia ao mínimo as cláusulas gerais e os conceitos 

fluidos, com o intento de conferir ao Código caráter de imutabilidade, acompanhado da 

pretensão de completude e da ambição de dar resposta a todos os problemas da realidade. 85

Com o advento da Constituição Republicana de 1948 na Itália, instaurou-se um modelo 

de Estado que não mais se limitava a custodiar as regras de um jogo, deixado por inteiro 

à iniciativa e responsabilidade dos indivíduos. Além das normas de tradição liberal, que 

garantiam os poderes privados e os protegiam da ingerência pública, foram previstos também 

nesta sede constitucional normas de escopo, as quais asseguravam ao Estado fins a serem 

perseguidos, ou indicavam resultados úteis ao bem-estar comum. 86 De acordo com esse 

novo contexto, a legislação ordinária poderia e deveria perseguir determinados fins que, 

portanto, foram subtraídos da escolha e valoração de conveniência dos privados. A lei não 

se contentava em predispor cânones gerais e abstratos ao agir privado, isto é, as condições 

que permitiriam às vontades individuais de perseguirem fins liberalmente pré-escolhidos. 

A escolha de escopos passou a ser também competência do legislador que, assim, escolhia 

em lugar dos privados, ou solicitava e promovia as suas vontades em direções específicas. 87

Sob esse novo contexto, a técnica legislativa restou radicalmente modificada. A lei assumia 

agora características de concretude e individualidade, que eram próprios dos negócios 

privados: não mais cânones abstratos e gerais de ações, mas respostas a problemas 

determinados e específicos. Ingressaram na linguagem jurídica indicações de programas 

e resultados desejáveis para o bem comum e utilidade social, como também terminologia 

científica, econômica, industrial, conexas com os problemas da era contemporânea. A 

linguagem das leis – múltipla e discordante, prolixa e ambígua, declamatória e programática 

– tornou impossível uma linguagem unitária do direito civil, da qual o intérprete pudesse 

dessumir critérios constantes e unívocos de leitura. 88

Assim, as leis especiais, apropriando-se de determinadas matérias e classes de relações, 

esvaziaram de conteúdo a disciplina codificada, passando a exprimir princípios que 

assumiam um tom decisivamente geral. Alcançando um alto grau de consolidação, as 

leis especiais, que antes eram um mero desenvolvimento da disciplina geral, passaram 

a revelar uma lógica autônoma e princípios orgânicos que, de antemão, contrapunham-

85  IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 25.

86  IRTI, Natalino. Op. Cit. p.29. 

87  IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 30. 

88  IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 31-32.
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se àqueles fixados no Código Civil, resultando por lhe suplantar a hegemonia. A chamada 

“era da descodificação” seria, portanto, o período depois da Segunda Guerra, em que 

houve permanente e penetrante conquista de território pelas leis especiais, de modo que 

o Código Civil não mais servia como sede de princípios gerais, mas como diploma de 

aplicação residual, não disciplinando a hipótese mais ampla, mas sim a hipótese carente de 

tratamento na legislação especial. 89

Os microssistemas seriam, portanto, o resultado desse processo de descodificação, 

consistindo em um pequeno mundo de normas, das quais o intérprete poderia extrair 

princípios gerais e descobrir uma lógica própria. A relação entre Código e lei, já descrita nos 

termos de “geral” e “especial”, converteu-se na disciplina “geral” e “residual”, sendo geral 

a lei externa e residual o Código. 90

Para arrematar esse breve resumo da teoria de Natalino Irti, é importante destacar que esse 

fenômeno da “descodificação” trouxe repercussões para o sistema de fontes jurídicas. Se 

antes os Códigos assumiam um caráter central no sistema, sendo tomados como “estatuto” 

das relações privadas, com o processo de descodificação perderam essa centralidade. A 

unidade do sistema reconstrói-se mediante a hierarquia das fontes: as normas especiais 

realizam programas e objetivos enunciados na Constituição, a qual contém normas que, 

situadas no vértice da pirâmide, sobrepõem-se às normas especiais e codificadas. Não há, 

portanto, relação de subordinação entre norma geral e norma especial, já que todas devem 

estar conformes à Constituição, por isso o conjunto de normas especiais é chamado de 

“microssistema” e não subsistema. 91

Assim, se de um lado as Cortes Constitucionais têm por função eliminar do ordenamento as 

normas (contidas no Código ou fora dele) que contrastem com os preceitos da Constituição, 

por outro, o legislador ordinário é chamado a traduzir em concreto as normas programáticas 

contidas no texto constitucional. Logo, a Constituição “fecha” o ciclo de interpretação. O 

fenômeno da descodificação e consolidação, o nascimento dos microssistemas e das lógicas 

setoriais, a multiplicação dos estatutos de grupo: todos esses elementos tendem ao centro 

do universo normativo, qual seja, a Constituição, que restitui a unidade do ordenamento. 92

89   IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 39-40.  

90   IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 46.

91   IRTI, Natalino. Op. Cit. p.71-75.

92   IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 75. 
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5. DESCODIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 
MICROSSISTEMAS NO BRASIL.

O fenômeno da descodificação e sedimentação de microssistemas foi analisado à luz da 

codificação civil brasileira por Rodrigo Mazzei, o qual observou que o atual Código Civil de 

2002, ao contrário da codificação revogada, abriu mão da pretensão de completude, típica 

dos códigos oitocentistas, ao reconhecer a importância dos microssistemas e a necessidade 

de o direito privado ser iluminado pelo direito constitucional. 93 

Como sinal da abertura do atual Código Civil aos microssistemas, destacou o autor, entre 

outros fatores, a técnica legislativa empregada pelo texto da codificação, que fez uso de 

cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, desse modo permitindo o transporte 

dos valores constitucionais para a legislação infraconstitucional, efetivando-os a partir do 

preenchimento dos dispositivos constantes da codificação, conforme a valoração almejada 

pela Constituição. Como exemplo, apontou o disposto no art. 1.228, §1º, do Código Civil, que 

se comunica de forma proposital com o disposto no art. 5º, inc. XXIII, da Constituição e com 

os demais microssistemas que apresentam laços para a observância da finalidade social da 

propriedade. Assim, o Código Civil passou a ter função participativa, intermediária entre a 

Constituição e os microssistemas. 94

Embora tais análises tomem por base a codificação civilista, esse mesmo fenômeno pode 

ser observado no âmbito do atual Código de Processo Civil que, igualmente, faz amplo 

uso de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados que consagram preceitos 

constitucionais (p. ex: “dignidade da pessoa humana”, art. 8º, CPC/2015). Essa proposta de 

interação entre o CPC em vigor e a Constituição não poderia ficar mais clara, ao se considerar 

o disposto no art. 1º da codificação processual, que expressamente impõe a interpretação 

93   MAZZEI, Rodrigo Reis. O Código Civil de 2002 e a sua interação com os microssistemas e a 

Constituição Federal: breve análise a partir das contribuições de Hans Kelsen e Niklas Luhmann. Pensamento 

Jurídico. São Paulo: Faculdade Autônoma de Direito, ano I, n. 1, jan./jun.2011 p. 246.

94   MAZZEI, Rodrigo Reis. Op. Cit. p. 264-269.
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e aplicação das normas processuais, à luz dos “valores e normas fundamentais” contidos 

no texto constitucional. 95

A abertura do CPC/2015 aos demais estatutos normativos também pode ser facilmente 

identificada, em diversos pontos dessa legislação, como, por exemplo, a partir das concessões 

feitas à arbitragem (§1º, do art. 3º; inc. X, §§5º e 6º, do art. 337; art. 359; inc. VII, art. 485; 

inc. VII, art. 515; inc. III, art. 516; inc. IV, §1º, art. 1.012; inc. III, art. 1.015); às ações coletivas 

(inc. X, art. 139; inc. I e §§1º e 3º, do art. 982; inc. I e §2º, art. 985; §1º, do art. 1.036; inc. II, 

art. 1.037); aos juizados especiais (inc. I, art. 985; art. 1.062 e art. 1.063) e, até mesmo, aos 

processos administrativos (art. 15; inc. I, do art. 30; inc. II, art. 438; inc. IV, §4º, art. 496), 

entre outros exemplos. Vê-se, portanto, que o CPC em vigor não se propõe a exaurir todo 

o tratamento legal da disciplina processual, portando-se de forma complementar a outros 

estatutos legais, como uma “ponte” entre estes e a Constituição. 

Assim sendo, a aplicação da teoria dos microssistemas à seara processual mostra-se 

compatível com a feição mais contemporânea da nossa legislação. Todavia, tal opção 

metodológica não deve perder de vista a ausência de hierarquia entre as normas contidas 

na codificação e nos microssistemas, porquanto se submetem todas ao rigor dos preceitos 

constitucionais. Ao trabalhar com um microssistema, o intérprete deverá buscar colmatar 

as suas eventuais lacunas com os recursos internos a esse mesmo microssistema (analogia 

legis). Caso falhe esta via, e apenas então, o intérprete deverá recorrer às normas gerais e 

residuais dispostas fora, que incidirão apenas quando a energia normativa do microssistema 

é completamente esvaziada e exaurida. 96

95   Em comentários ao artigo 1º do CPC/2015, Leonardo Carneiro da Cunha expõe que este 

dispositivo encerra uma obviedade, já que – não apenas as normas processuais – mas qualquer outra há 

de ser construída e interpretada de acordo com a Constituição. O autor também adverte que, não obstante 

tal dispositivo mencione os “valores” da Constituição, valor não é norma, pois normas possuem caráter 

deontológico, ao passo que valores ostentam caráter axiológico. Em outras palavras, enquanto normas podem 

ser reduzidas a um conceito deôntico básico de dever ou dever ser, valores reduzem-se ao conceito de bom. 

Logo, os valores só teriam significado prático se incorporados a normas jurídicas, questão a ser ponderada, 

para que a menção a valores no dispositivo em comento não seja tomado como uma abertura à decisionismos, 

fragilizando a autonomia do direito e ensejando solipsismos judiciais (Comentários ao art. 1º. STRECK, Lênio; 

NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da. (Organizadores). Comentários ao código de processo civil. 2ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017.p. 29-30).

96   IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 123.



49Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

Importante ainda se levar em conta que um microssistema é resultado de um processo de 

interpretação, conjugando-se normas afins, não a partir de um critério formal, mas de um 

critério material, que considere o conteúdo das normas em exame. Este conteúdo pode 

revelar ou não uma unidade interna, ou ainda uma teia de relações que reúna todas as 

normas de um determinado ramo. O sistema (e sua pretensa unidade) não é, portanto, um 

princípio indemonstrável e evidente por si só, mas é resultado de um trabalho jurídico, isto 

é, um sistema é objeto de prova. Um conjunto de normas é sempre um ordenamento, mas 

pode exprimir ou não um sistema ou uma pluralidade de microssistemas. 97

Hermes Zaneti Jr. faz uma interessante análise crítica que se amolda a tal problemática, 

ao defender que a experiência de descodificação civil não poderia ser transplantada para 

a esfera penal. Isso porque, em suma, a descodificação no direito civil teria sido uma 

decorrência da desconstrução da unitariedade do Código Civil, a partir da exigência de 

ramos especializados (locações, relações de trabalho, contratos agrários, família etc.); ao 

passo que, no direito penal, não teria havido uma especialização da legislação, mas sim 

uma simples “derivação inflacionária da legislação especial”, sem produzir um paradigma 

de leis orgânicas idôneas para efetivamente instaurar microssistemas de leis penais, de 

maneira relativamente autônoma e completa. Deduz então que a descodificação penal teria 

se desenvolvido, em virtude da urgência e da mídia, do medo disseminado na sociedade, 

do preconceito como legislação de emergência, produzindo uma enorme quantidade de 

leis não orgânicas, sem pretensão de resolver problemas emergentes, com forte cunho 

de propaganda política e vazias de projeção reformadora, como, por exemplo, leis que 

criminalizam o fenômeno das migrações. 98 

Tal análise, enfim, demonstra que, nem sempre uma pluralidade de normas especiais 

ensejará um microssistema, especialmente quando do seu conteúdo não se extrair mínima 

uniformidade e concretização de diretrizes fundamentais da Constituição.   

97   IRTI, Natalino. Op. Cit. p. 165-167.

98   O autor baseou a construção da sua crítica na doutrina de Luigi Ferrajoli, o qual propõe o 

princípio da “reserve de Código” no direito penal, considerando ainda o caráter específico que o princípio da 

legalidade assume no direito penal (ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes. 2ª Ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016. p. 108-109).
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6. POSSIBILIDADES E PROBLEMAS NA IDENTIFICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE MICROSSISTEMAS DE TUTELAS NO 
BRASIL.

Nesse ponto, é pertinente trazer à baila um exemplo de aplicação da noção de microssistema 

no âmbito processual, analisando-se o tratamento dado ao reconhecido microssistema da 

tutela coletiva, marcado pela reunião intercomunicante de vários diplomas legais afeitos 

aos direitos transindividuais, como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do 

Consumidor, a Lei da Improbidade Administrativa, a Lei da Ação Popular, entre outros (Lei 

12.016/2009; lei nº 7.853/89; lei nº 7.913/1988, Lei nº 8.069/1990; Lei 9.494/1997; Lei nº 

10.741/2003)99. 

Quando ainda vigente o CPC/73, destacava-se que um dos pilares desse microssistema seria, 

justamente, a diferença principiológica existente no direito processual coletivo, de essência 

distinta da postura individualista da codificação revogada. Logo, as omissões internas das 

leis acerca dos direitos coletivos e sua tutela seriam supridas pelas normas dos outros 

diplomas legais componentes desse microssistema, aplicando-se o CPC de forma residual. 

Isto é, primeiro se buscaria a solução para uma lacuna entre as outras leis do microssistema 

da tutela coletiva, para só então se cogitar de aplicar o CPC, mesmo assim tentando adaptar 

suas normas de cunho individualista para a situação de direito transindividual. 100

99   ROQUE, André Vasconcelos. As ações coletivas após o novo código de processo civil: para 

onde vamos? Coord.: ZANETI JR., Hermes. Processo Coletivo. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 172-173.

100   MAZZEI, Rodrigo Reis. Ação popular e o microssistema da tutela coletiva. DIDIER JR, Fredie; 

MOUTA, José Henrique. (Org.). Tutela Jurisdicional Coletiva, 1ed., Salvador: Juspodivm, 2009, v. 1. p. 382-384.
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À luz dessa proposta, soluções foram sendo construídas, como, por exemplo, a aplicação 

às ações coletivas em geral, das regras sobre prazo prescricional, 101 remessa necessária102 

e possibilidade de migração de polos na demanda, 103 dispostas na Lei da Ação Popular, 

afastando-se, assim, as regras gerais sobre tais institutos contidas no Código Civil e no 

CPC.  Como o CPC/2015, ao contrário do CPC/73, dialoga com o microssistema da tutela 

coletiva, já há quem defenda que a eficácia do atual CPC sobre esse microssistema deixou 

de ser unicamente supletiva e residual, passando a ser também direta, em certos casos, 

incidindo diretamente sobre o processo coletivo as normas do CPC/2015 sobre dever de 

comunicação judicial (art. 139, X); intimação do Ministério Público nas ações coletivas sobre 

posse rural ou urbana (art. 174, III), regulamentação da ação possessória coletiva passiva 

(art. 565), entre outras disposições. 104 

No entanto, mesmo admitindo-se a consolidação de um microssistema da tutela coletiva no 

Brasil, nem sempre há segurança quanto à possibilidade (ou não) desse intercâmbio de normas.

101   De acordo com o entendimento do STJ, “Na falta de dispositivo legal específico para a ação 

civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da 

Lei nº 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula  nº  150/STF.  A 

lacuna da Lei nº 7.347/1985 é melhor suprida com  a  aplicação de  outra  legislação  também  integrante  do 

microssistema  de  proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos  e  difusos, a afastar os prazos 

do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos  usuários 

de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de 

catarata). Precedentes.” (REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

102   De acordo com o noticiado no Informativo 395 do STJ, no julgamento do REsp 1108542/SC (Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/05/2009), firmou-se o entendimento de que, “na ausência de 

dispositivo sobre remessa oficial na Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), busca-se norma de integração 

dentro do microssistema da tutela coletiva, aplicando-se, por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/1965. Embora 

essa lei refira-se à ação popular, tem sua aplicação nas ações civis públicas, devido a serem assemelhadas 

as funções a que se destinam (a proteção do patrimônio público e do microssistema processual da tutela 

coletiva), de maneira que as sentenças de improcedência devem sujeitar-se indistintamente à remessa 

necessária”. 

103   MAZZEI, Rodrigo Reis. Ação popular e o microssistema da tutela coletiva... p. 384-387.

104   DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 

11ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2017. V. 4. p. 59
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Dá-se como exemplo dessa dificuldade recente julgado do STJ que, apesar de considerar a 

jurisprudência consolidada da Corte quanto à aplicação para a ação civil pública da remessa 

necessária prevista no art. 19 da Lei da Ação Popular, afastou a obrigatoriedade do duplo 

grau obrigatório em ação coletiva que versava sobre direitos individuais homogêneos, por se 

entender que o caráter “acidentalmente coletivo” desses direitos não ensejaria a aplicação 

analógica da regra prevista para a ação popular (REsp 1374232/ES, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/10/2017). 

Contudo, o mesmo STJ julgou caso em que, para ação coletiva sobre direitos individuais 

homogêneos, admitiu formulação de causa de pedir sem se pormenorizar as situações 

individuais de todos os substituídos, por se entender que, no microssistema do processo 

coletivo, prevaleceria a lógica da repartição da atividade cognitiva em duas fases: num 

primeiro momento, haveria uma limitação da cognição às questões fáticas e jurídicas comuns 

às situações dos envolvidos e, apenas em momento posterior, em caso de procedência do 

pedido, a atividade cognitiva seria integrada pela identificação das posições individuais de 

cada um dos substituídos.

Ou seja, o mesmo STJ, considerando o caráter especial dos direitos individuais homogêneos, 

ora entendeu que, para as ações sobre tais espécies de direitos coletivos valeria a lógica do 

microssistema, admitindo-se a formulação de causa de pedir aberta; ora afastou a aplicação 

analógica da Lei da Ação Popular, em razão do caráter apenas “acidentalmente coletivo” de 

tais direitos. Portanto, um mesmo critério material, ora afastou, ora determinou a aplicação 

da lógica do microssistema para prestação de tutela.

Tal carência de segurança e clareza quanto aos limites do intercâmbio de normas entre 

microssistemas e entre estes e o CPC, não é exclusividade da tutela coletiva. 

Tome-se como exemplo a recente polêmica sobre a aplicação ou não da contagem em 

dias úteis dos prazos processuais nos Juizados Especiais, conforme estabelecido no art. 

219 do CPC/2015. O FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) lançou a Nota Técnica 

01/2016, orientando pela não aplicação da contagem em dias úteis, disposta no CPC/2015, 

aos Juizados, sob o fundamento de que isso afrontaria a celeridade e a simplicidade, 

princípios norteadores desse sistema (art. 2º, Lei 9.099/1995), posteriormente fixando tal 

entendimento por meio do Enunciado 165 (“Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos 

serão contados de forma contínua”). Já o Enunciado 415 do FPPC (Fórum Permanente de 

Processualistas Civis) expôs entendimento em sentido diametralmente oposto, ao propor 

que “os prazos processuais no sistema dos Juizados Especiais são contados em dias úteis”; 

assim como o Enunciado 45 da Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
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Magistrados), o qual estabeleceu que “a contagem dos prazos em dias úteis aplica-se ao 

sistema dos juizados especiais”. 

Afinal, restava a dúvida: o princípio da celeridade que rege os Juizados Especiais e 

o caráter especial das normas desse microssistema poderiam ou não ser considerados 

como elementos suficientes para afastar a incidência direta no CPC/2015, na contagem de 

prazos processuais? Tamanha situação de insegurança jurídica ensejou a edição da Lei n. 

13.728/2018, que inseriu um novo dispositivo na Lei 9.099/95 (art. 12-A), para deixar claro 

que, nos Juizados Especiais, a contagem de prazo em dias, para a prática de qualquer 

ato processual, inclusive para a interposição de recursos, deve ser computada somente 

os dias úteis.  

Como os microssistemas, a rigor, são erigidos em função de princípios básicos que 

orientam sua “lógica de setor”, à luz das normas fundamentais da Constituição, subjaz 

à problemática apontada uma compreensão muitas vezes equivocada da estrutura das 

normas constitucionais, em especial as que detêm o status de princípio. 

Como bem observou Marcelo Neves, existe no Brasil uma tendência a se abusar de 

princípios, em detrimentos das regras, postura que, inclusive, não é recente em nossa 

jurisprudência, propiciando decisionismos e falta de segurança jurídica. Expõe o autor que 

a fascinação pelos princípios constitucionais, em detrimento das regras, tende a bloquear a 

consistência jurídica. A inflação de princípios poderia conduzir, no limite, à desestabilização 

das expectativas normativas, à insegurança jurídica e à desconfiança no funcionamento da 

própria ordem constitucional. 105 

Trata-se de um risco a ser considerado ao se trabalhar com microssistemas, muitas vezes 

erigidos em torno de alguns poucos “princípios unificadores”, cuja própria escolha e 

definição nem sempre é clara. 

Por exemplo, Erik Navarro, analisando o conjunto de dispositivos contidos nos artigos 927 a 

928 do CPC/2015, dessume haver um microssistema de formação/aplicação de precedentes 

vinculantes, cujos valores/princípios unificadores seriam a segurança jurídica e a isonomia. 

Defende ainda, que superposto a este, haveria também o microssistema de julgamento de 

processos repetitivos, cujos princípios unificadores seriam economia processual e duração 

razoável do processo. Contudo, apesar de defender o autor que microssistemas são sistemas, 

105   NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 133.
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em que se faz necessário identificar os valores e princípios que lhes deem coerência e 

unidade, também pondera que “o elenco desses princípios unificadores é, sem dúvida, um 

pouco arbitrário”. 106

A análise em destaque é um demonstrativo de que, primeiramente, trabalhar com a ideia 

de microssistemas requer o manejo adequado da categoria jurídica dos princípios, que 

não devem se sobrepor às regras, em vista da relação paradoxal e circular de tais espécies 

normativas. Em suma, essa relação circular entre princípios e regras dá-se em vista de os 

princípios funcionarem como razão ou fundamento de regras nas controvérsias jurídicas 

complexas, ao passo que as regras atuam como condições de aplicação dos princípios na 

solução de casos constitucionais. 107 

Em outras palavras, caso não haja uma regra atribuível diretamente a um texto constitucional 

ou legal, ou tampouco possa ser construída judicialmente uma regra a qual o caso possa 

ser subsumido por meio de uma norma de decisão, os princípios então perderiam seu 

significado prático, ou serviriam apenas à manipulação retórica para afastar a aplicação de 

regras completas, encobrindo a inconsistência do sistema jurídico. 108

Tal problemática concretizou-se na citada polêmica quanto à aplicabilidade ou não da 

contagem de prazo em dias úteis nos Juizados Especiais, em que o princípio da celeridade 

foi utilizado como fundamento para se indicar a não incidência de uma regra clara e 

expressa do CPC/2015 nesse microssistema, mas de forma tão vaga e carente de critérios, 

que foi necessária a edição de uma lei somente para corrigir a insegurança jurídica criada 

pelo manejo inadequado da lógica dos microssistemas, que de forma alguma prescreve um 

106   WOLKART, Erik Navarro. O fetiche dos microssistemas no novo código de processo civil – 

integrações normativas entre procedimentos para formação de precedentes e para julgamentos de processos 

repetitivos. NUNES, Dierle; MENDES, Aluísio; JAYME, Fernando Gonzaga (orgs). A nova aplicação da jurisprudência 

e precedentes no CPC/2015. São Paulo: RT, 2017.p. 371-377). 

107   NEVES, Marcelo. Op. Cit. p. 131-134.

108   NEVES, Marcelo. Op. Cit. p. 134-135.
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fechamento total à incidência das normas decorrentes de textos codificados, 109 tampouco 

a sobreposição de princípios sobre regras expressas, forjando novas lacunas no sistema, ao 

invés de colmatá-las. 

Logo, percebe-se que, se por um lado a ideia de microssistemas serviu, inicialmente, para 

reduzir a complexidade do fenômeno da descodificação e consolidação das legislações 

especiais – descrevendo tal processo histórico e propondo novas formas de interpretação 

analógica e sistemática – por outro, detém um potencial de embotar a compreensão do 

direito, caso não se identifiquem critérios seguros para o intercâmbio (ou não) de normas 

entre os microssistemas, além de meras menções retóricas a “princípios” e “valores”.  

Caso contrário, ao invés de resolver problemas concernentes à concessão de tutelas e 

possível intercâmbio de técnicas entre procedimentos, a ideia de microssistemas poderá 

criar novos problemas antes não existentes, provocando insegurança jurídica. 

 

109   Natalino Irti explica que o atributo de “especialidade” dado a uma norma é aferido a partir 

de um juízo de comparação entre duas normas e não apenas da sua “localização”, já que mesmo normas 

situadas fora da codificação podem dispor de forma geral. Esse exercício de comparação entre duas normas 

seria tal e qual um exercício de interpretação de normas, de modo que não se “interpreta” uma norma 

especial, sendo a conclusão pela sua “especialidade” já o resultado da atividade interpretativa. Como 

a atribuição do caráter “especial” a uma norma é resultado de um exercício de comparação entre duas 

espécies normativas, uma norma pode ser especial em relação a uma determinada norma, mas geral 

em relação à outra, independente de localizar-se dentro ou fora de um texto codificado.  Assim, um 

microssistema como sistema de normas especializadas, a partir de uma lógica própria, pode dar-se também 

por meio da conjunção de normas codificadas, ou entre normas dispostas dentro de uma codificação e fora 

destas (L’Età della... p. 54-55). 
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MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA 
E COERENTE POR MEIO DO IRDR: Uma análise a partir 
da concepção do direito como integridade em Ronald 
Dworkin

Laura Fernanda Melo Nascimento110

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo demonstrar como o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (IRDR) é um mecanismo de formação de precedentes do ordenamento 

jurídico brasileiro apropriado para efetivar o comando do artigo 926 do Código de Processo 

Civil de 2015 (CPC/15), o qual determina a manutenção da jurisprudência estável, íntegra 

e coerente. Inicialmente, apresenta-se como o CPC/15 optou pela adoção dos valores de 

estabilidade, integridade e coerência. Em seguida, introduz-se o IRDR como mecanismo 

de formação do precedentes, bem como o marco teórico de Ronald Dworkin, explanando 

sua concepção de direito como integridade, em que desenvolve os ideais de integridade e 

coerência. Aofinal, demonstra-se a sua compatibilidade com ditos valores, mas desde que 

haja uma mudança de postura e interpretação do direito pelos magistrados e advogados, 

visando a utilização da sistemática do CPC aliado ao IRDR, sobretudo o contraditório efetivo, 

e não como instrumento de engessamento do direito.

Palavras-chave: precedente; IDRD; integridade; coerência; Ronald Dworkin

110  Graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Pós-graduada lato sensu em Filosofia e 

Teoria do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestranda em Direito pela Universidade 

Federal do Amazonas. Endereço para correspondência: Rua Ricardo Ramos, casa 20, quadra A 31, conjunto 

Jardim de Versalhes, bairro Planalto, CEP 69044-700. E-mail: laura.fernanda.f@gmail.com. Telefone: (92) 99907-

9992.
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ABSTRACT

The presente work aims to demonstrate how the Resolution Incident of Repetitive Demands 

(IRDR) is an appropriate precedent instrument in the Brazilian legal system, able to enforce 

the legal command of 2015 civil process code (CPC/15) article 926, which determines the 

maintenance of stability, integrity e coherence in case-law. Initially, it shows how was 

adopted the stability, integrity and coherence values in the process code. Then, IRDR is 

introduced as a mechanism for precedent creation, the same way that is introduced Ronald 

Dworkin’s theoretical framework about law as integrity, in wich he develops the ideals of 

integrity and coherence. In the end, it is demonstrated how IRDR and those values are 

compatible, but as long as they match change of attitude and interpretation about what 

is the law, by both judges and lawyers, aiming to allow use the civil process code as a 

whole system, especially with a effective right to contradiction and defense, and not as a 

stagnated law.

Keywords: precedent; IDRD; integrity; coherence; Ronald Dworkin

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Da uniformização da jurisprudência à jurisprudência estável, 

íntegra e coerente no CPC/15 - 3. O IRDR, o procedimento-modelo e a criação de precedente 

numa lógica invertida ao “common law” - 4. Coerência e integridade no pensamento de 

Ronald Dworkin - 5. O IRDR e a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente - 6. 

Considerações finais.

1. INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil instituído no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2014, foi um verdadeiro divisor de águas no sistema processual do 

país. O Código anterior, que vigeu por pouco mais de quatro décadas, guardava consigo 

no momento de sua promulgação, em 1973, o objetivo de alinhar o sistema brasileiro 

ao progresso científico mundial em matéria de processo civil, pretendendo torná-lo um 

instrumento de aplicação prática e de efetivação da justiça.

Foi a doutrina do italiano Chiovenda (defensor dos princípios do processo civil moderno, 

da autonomia do processo enquanto matéria científica e de seu caráter instrumental 
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em substituição ao procedimentalista), a escolhida por Alfredo Buzaid, idealizador do 

código de 1973, como sintetizadora dos objetivos do código daquela época111.

No entanto, o novo texto não foi suficiente para, por si só, acompanhar o progresso da 

questão. Com o tempo, o temor de Buzaid em transformar o código processual civil de 1939 

num grande mosaico cheio de reformas parciais112, tornou-se uma realidade no código de 

1973, diante das várias alterações realizadas em seu texto, sobretudo após a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 e o ressurgir do período democrático 

garantista de direitos e valores, influenciado pelo pós-positivismo jurídico.

Segundo Marinoni113, no Brasil, o impacto do constitucionalismo foi maior, porque todo 

e qualquer juiz passou a ter o poder de conferir significado aos direitos fundamentais, 

com base na elaboração teórica de que a validade da lei se subordina a eles; o que 

afastou a crença de que podia fazê-lo mediante mero raciocínio lógico de subsunção.

Para os processualistas, o ordenamento, com a força normativa da Constituição, se 

inseriu numa “era neoprocessual” ou, para aqueles que não utilizam essa terminologia, 

numa “fase de constitucionalização do processo”, que trouxe consigo também o 

fenômeno da “judicialização da vida”114 e o reconhecimento do caráter argumentativo 

do direito115.

Os cidadãos, tomando consciência de seus direitos e amparados por uma Constituição 

analítica, normativa e plural, aumentaram a busca pelo Poder Judiciário e contribuíram, 

como apenas um dos fatores, para a superlotação e congestionamento dos Tribunais de 

todas as esferas do país, com demandas tanto de índole repetitiva como inédita.

111  BRASIL. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973. In: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

Histórico da Lei nº 5.869/73. Vol. I, Tomo I, 1974. Brasília: Senado Federal - Subsecretaria de edições técnicas, 

p. 9. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296. Acesso em: 22 set. 2018.

112  Ibidem.

113  MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes [livro eletrônico]: justificativa do novo CPC. 2. ed. 

em e-book baseada na 2 ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

114  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 406.

115  PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos precedentes: Universabilidade das decisões do STJ. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 33.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
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E apesar da luta incessante para efetivar as ideias das ondas de acesso à justiça, a nova 

realidade de massificação de processos não foi seguida por um método eficaz de combate 

à morosidade, à discricionariedade excessiva e à insegurança jurídica, num cenário de 

decisões diversas e instáveis para casos idênticos.

Tal problema de variabilidade jurisprudencial e interpretativa passou a ser reconhecido 

como motivo bastante para a criação do novo código116. O antigo tornou-se retrógrado. E 

ainda que nele Buzaid já previsse a necessidade de uniformizar a jurisprudência (artigo 476 

do CPC/73), o seu incidente não foi mecanismo útil para impedir as soluções diferentes para 

a mesma controvérsia. A questão era muito mais profunda e de índole filosófica e cultural.

Hoje não mais se questiona que a função jurisdicional está vinculada à razão principiológica 

do antigo código. As discussões teóricas e perspectivas finalísticas sobre instrumentalidade, 

publicização do processo e valorização do direito substancial117 tornaram-se parte da 

deontologia (dever-ser) da jurisdição, imperando, na atualidade, o formalismo valorativo, 

o sincretismo, a pacificação social e a primazia do mérito como paradigmas institucionais 

irrefutáveis.

A resolução do problema da insegurança jurídica, da morosidade e da falta de isonomia, por 

sua vez, precisou ganhar atenção e ser tratada como uma das promessas fundamentais do 

novo Código. Tanto que implantaram um novo modo de pensar o processo, uma modificação 

cultural na própria estrutura do sistema jurídico brasileiro de influência romana-germânica 

(“civil law”), mediante inclusão de um dos caracteres principais do sistema anglo-americano 

(“common law”), a teoria dos precedentes.

Sabe-se que no Brasil já havia, formalmente, a qualificação de decisões como de 

observância obrigatória por seu efeito “erga omnes” (as definidas em controle abstrato de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, os enunciados de súmulas vinculantes 

e as teses fixadas em recursos com repercussão geral e repetitivos), o que deveria ser 

suficiente para vinculação vertical dos juízes das esferas inferiores.

116  BRASIL, 2010. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão de 

Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal 

- Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, p. 21-22. ISBN: 978-85-7018-317-0. Disponível em: http://www2.

senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296. Acesso em: 22 set. 2018.

117  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros editores, 2009, p. 27-30.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
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No entanto, com o advento do Código de 2015, doravante denominado apenas “CPC/15”, a 

legitimação de novos procedimentos como geradores de precedentes não foi realizada só 

formalmente, mas também com forte índole material e tendente não só a dar autoridade 

aos entendimentos das Cortes Superiores, de maneira vertical, e ainda a permitir o stare 

decisis horizontal, que é o que se dá entre julgadores de mesma instância ou mesmo entre 

as decisões proferidas por um mesmo magistrado num período de tempo.

A opção pelo sistema de precedentes foi fruto da adoção de novos valores processuais, que 

vão além daqueles pretendidos com o código de 1973. Trata-se de nova discussão teórica 

sobre a ciência processual, dessa vez unida à filosofia e à teoria da decisão judicial, sobretudo 

após a difusão da importância da valorização da linguagem jurídica e da intepretação.

A adoção do novo sistema de precedentes, além de ser um método de trabalho facilitador 

da atividade jurisdicional, pretende também sanar os problemas advindos da evolução da 

teoria da interpretação, que fez o intérprete ver ser possível decidir por um dentre vários 

resultados interpretativos possíveis118, o que, por conseguinte, demonstrou a ruína dos 

valores de certeza jurídica e previsibilidade, próprios do positivismo jurídico do “civil law”. 

Este período ficou um pouco comprido, seria interessante fragmentá-lo.

Nesse contexto, a antiga busca de avanço científico nas doutrinas romano-germânicas deu 

lugar de destaque, mais do que nunca, às doutrinas anglo-americanas dos precedentes, 

em especial a de Ronald Dworkin, visando adotar mecanismos de reforço à integridade e  à 

coerência no direito brasileiro119.

118  MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes [livro eletrônico]: justificativa do novo CPC. 2. ed. 

em e-book baseada na 2 ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. ISBN 978-85-203-6803-9.

119  STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 

do Direito. 11. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. BARROS, Anna Flávia 

Magalhães de Caux Barros; NOGUEIRA, Fábio Roque Abreu. O uso dos precedentes no Brasil e o Novo Código 

de Processo Civil: uma análise à luz do “Direito como Integridade” de Ronald Dworkin. Revista Eletrônica de 

Direito Processual – REDP: [S.l.], v. 15, 2015, p. 14-41. ISSN 1982-7636. Disponível em: http://www.e-publicacoes.

uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/16863/12510. Acesso em 21 set. 2018. BRANT, João Paulo Alvarenga; 

THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho. O sistema de precedentes no Direito brasileiro e a limitação do arbítrio 

judicial. Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica, Curitiba, v.2, n.2, 2016, p. 41-59. e-ISSN: 2526-0103. 

Disponível em: http://www.indexlaw.org/index.php/HermeneuticaJuridica/article/download/1266/1942. Acesso 

em 21 set. 2018.

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/16863/12510
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/16863/12510
http://www.indexlaw.org/index.php/HermeneuticaJuridica/article/download/1266/1942
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Tanto é que o elastecimento do rol de precedentes no artigo 927 do CPC/15 foi precedido 

do artigo 926, em que se determinou aos Tribunais a manutenção da jurisprudência estável, 

íntegra e coerente, em forte alusão aos termos utilizados por Ronald Dworkin em sua teoria 

do direito como integridade.

Sob essa perspectiva, seria possível tecer considerações de como o sistema de precedentes 

brasileiro, no seu todo, guarda forte relação com o pensamento dworkiniano. Contudo, 

para tornar a abordagem do presente trabalho também prática e não só teórica, a seguir 

será analisada a compatibilidade do artigo 926 do CPC/15 com o procedimento de formação 

de precedente denominado “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (adiante 

referido somente como “IRDR”), instituído pelo artigo 976 do mesmo código.

A metodologia adotada foi a de pesquisa bibliográfica, com levantamento de doutrina 

processual acerca do IRDR e a partir do marco teórico jurídico-filosófico de Ronald Dworkin. 

O método científico utilizado foi o dedutivo, visto que se pretende provar a conclusão 

alcançada a partir da validade das premissas gerais escolhidas.

De início, será abordado como foram previstas a “estabilidade”, a “integridade” e a 

“coerência” pelo artigo 926 do CPC e como o IRDR se constituiu como uma forma de criação 

de precedente dentro do ordenamento brasileiro. 

Em seguida, serão apresentadas as principais construções doutrinárias de Ronald Dworkin, 

que dão substrato, como referencial teórico, à análise da compatibilidade entre os artigos 

926 e 976 do CPC/15.

Num terceiro momento, concluir-se-á no sentido de que o IRDR representa um componente 

essencial do ordenamento jurídico para manter, genuinamente, a jurisprudência estável, 

íntegra e coerente, desde que compatibilizada sua aplicação com uma visão sistemática da 

função e utilização do precedente pelo juiz.

2. DA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA À 
JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE         
NO CPC/15

A Exposição de Motivos do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil destacou, em 2010, 

que os seus objetivos eram simplificar o sistema e possibilitar que o centro da atenção do 

juiz fosse o mérito da causa.
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Para alcançá-los, levou-se em consideração, dentre outros princípios, o da razoável duração 

do processo e previu-se a criação de um mecanismo denominado “incidente de julgamento 

conjunto de demandas repetitivas”, visto que um processo mais célere adviria pelos ângulos 

de i) decisão conjunta de processos e ii) atenuação do excesso de carga de trabalho do 

Poder Judiciário.

Paralelamente a isso, pretendia-se a criação de um princípio da estabilidade (corolário 

da segurança jurídica), que determinava a modificação de entendimento jurisprudencial 

somente quando “relevantes razões recomendassem sua alteração”, pois posicionamentos 

diferentes e incompatíveis - a respeito da mesma norma jurídica em situações idênticas - 

fragmentava o sistema, gerava intranquilidade, e mesmo perplexidade na sociedade120.

Em suma, o que se pretendia era “atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, 

sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional”121.

Com isso em foco, o artigo 847, caput, do anteprojeto do código novo, previa que os 

tribunais velariam pela “uniformização e pela estabilidade da jurisprudência” e o § 1º que 

a mudança de entendimento sedimentado observaria a “necessidade de fundamentação 

adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas”.

Ocorre que, após quatro anos de trâmite e discussão do anteprojeto, a sua versão final 

foi aprovada, em 2014, mantendo-se o intuito original, mas com pontuais alterações que 

demonstraram um aprofundamento teórico na questão e significativas modificações no 

modo de enfrentá-la.

O artigo 847 supracitado foi desmembrado. O seu § 1º transformou-se no § 4º do artigo 927 

do CPC/15, mantendo a menção à “necessidade de fundamentação adequada e específica” 

para modificação de entendimento jurisprudencial sedimentado, não somente “em razão 

da estabilidade das relações jurídicas”, como também “considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”.

120  BRASIL, 2010. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão de 

Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal 

- Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, p. 25-26. ISBN: 978-85-7018-317-0. Disponível em: http://www2.

senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296. Acesso em: 22 set. 2018.

121  Idem, p. 28.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
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Já o caput do artigo 847 tornou-se o artigo 926 do CPC/15, não mais prevendo a simples 

uniformização e a estabilidade da jurisprudência, mas que “os tribunais devem uniformizar 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Ao consultar o Código de Processo Civil Comentado de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero122, é possível encontrar, na parte destinada ao artigo 926, uma 

crítica quanto a esse acréscimo dos ideais de “integridade” e “coerência” pelo legislador 

do CPC/15. Isso porque os autores entendem que são valores tendentes de uma “particular 

epistemologia moral interpretativa” e de exclusiva proposta a respeito do conceito de direito:

[...] O legislador refere ainda que a “jurisprudência” deve ser “íntegra”. Nesse passo, o art. 

926, CPC, incorre no equívoco de adotar uma específica proposta a respeito da compreensão 

do conceito de direito: especificamente, vê-lo a partir do conceito de integridade, defendido 

por determinados setores da doutrina. Abordá-lo em toda a sua riqueza está certamente fora 

do escopo deste trabalho, mas nem por isso é possível deixar de registrar que a compreensão 

do direito como integridade (“law as integrity”) pressupõe a adoção da tese da resposta certa 

(“right answer”) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral 

interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas 

na interpretação. Não nos parece oportuno, porém, que um Código de Processo Civil tome 

partido em um assunto tão espinhoso, porque desnecessário à sua operacionalização prática. 

A adoção de uma determinada proposta a respeito do irremediável problema a respeito do c

onceito de direito – por mais fascinante que seja o debate a seu respeito – certamente não deve 

ser objeto de uma disposição legislativa.

Apesar do tom crítico da citação acima, o que se pretende demonstrar é que a doutrina 

processual brasileira reconhece uma origem para os ideais de integridade e coerência, 

os quais estão presentes na noção de “direito como integridade”, desenvolvida por 

Ronald Dworkin.

Há, ainda, outros doutrinadores que apresentam explicação compatível com a teoria do 

filósofo (o que será visto em tópico próprio abaixo), no que se refere a uniformização e 

estabilidade não poderem ser confundidas com a imutabilidade da decisão. Como exemplo, 

122  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil 

comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.
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as explicações sobre o artigo 926 do CPC/15 presentes no Código de Processo Civil comentado 

de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery123:

Evidentemente, o sentido de estabilidade pretendido pela lei é o de que a jurisprudência 

uniforme não deverá ser alterada sem propósito – ou, ao menos, se espera que seja este, pois 

não se pode pensar em entendimentos que não sejam passíveis de alteração, tendo em vista 

as transformações sociais e econômicas inerentes à sociedade moderna – o que demonstra, 

consequentemente, as necessárias coerência e integridade do entendimento jurisprudencial.

E no de José Sebastião Fagundes Cunha, Antonio César Bochenek e Eduardo Cambi124:

Ao referir-se o legislador a uma uniformização da jurisprudência que deve ser mantida estável, 

não quis, certamente, dizer que a jurisprudência deve ser imutável e que isso é uma qualidade a 

ser perseguida, e sim, que eventual mudança deve ter uma justificativa que continue validando 

a interpretação, de forma também íntegra e coerente, como, aliás, deve, na dicção do legislador, 

agora, ser feita a uniformização. 

A identificação das expressões utilizadas no artigo 926 com a doutrina de Dworkin se 

justifica principalmente porque o sistema de precedentes foi adotado à vista do problema 

da virada linguística, ou seja, ante a problemática das diferentes formas de interpretação 

da linguagem jurídica em nosso ordenamento, problema este que o CPC/15 veio tentar 

contornar. Sobre a matéria, novamente, a doutrina de Marinoni125:

Considerando-se a atual realidade da prática judicial brasileira, percebe-se que se aceita com 

naturalidade a ideia de juízes e tribunais proferirem decisões diferentes em casos iguais. Não 

há surpresa sequer quando um mesmo órgão jurisdicional decide casos iguais de modo diverso 

num curto período de tempo. Aliás, sequer os juízes ficam constrangidos quando, em face da 

massa de trabalho que lhes é reservada, proferem decisões absolutamente contraditórias. Por 

123  NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro 

eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

124  CUNHA, José Sebastião Fagundes; BOCHENEK, Antonio César; CAMBI, Eduardo. Código de processo civil 

comentado [livro eletrônico]. E-book baseado na ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

125  MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes [livro eletrônico]: justificativa do novo CPC. 2. ed. 

em e-book baseada na 2 ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.



68Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

esse motivo se tornou lugar-comum falar na propositura da ação como “aposta lotérica”. Não é 

preciso dizer que isso é fator de deslegitimação da “justiça”. Nessa situação, do mesmo modo 

que a função judicial é desacreditada, o papel do advogado é desprestigiado. Pior: coloca-se em 

dúvida a imparcialidade do juiz e a ética do exercício da advocacia.

No presente momento deste trabalho, é suficiente que se adote as premissas de que a 

“integridade” e a “coerência” foram deliberadamente escolhidas para fazerem parte do 

texto do artigo 926 do CPC/15, e que os valores de integridade e coerência fazem forte 

alusão à filosofia de Ronald Dworkin.

3. O IRDR, O PROCEDIMENTO-MODELO E A CRIAÇÃO DE 
PRECEDENTE NUMA LÓGICA INVERTIDA AO “COMMON LAW”

Apesar de, como visto, o legislador brasileiro ter optado em seu artigo 926 do CPC/15 pelo 

substrato teórico da integridade e da coerência, cabe destacar que eles foram desenvolvidos 

por Dworkin sob análise do sistema de “common law”.

No “common law”, os precedentes surgem a partir de um caso original, muitas vezes 

quando não há clareza no texto normativo ou mesmo inexiste uma norma abstrata que 

regule a matéria. Por meio de um método indutivo de julgamento, o caso concreto é 

definido mediante interpretação, e, assim, extraída a norma abstrata até então ausente, 

incerta ou obscura.

Já em nosso ordenamento, a regra é que as situações jurídicas estejam reguladas por 

lei, e de preferência que ela mesma denote seu significado o mais próximo possível da 

univocidade. Ocorre que nos casos em que cabe interpretação e há conflito aparente de 

normas ou mesmo necessária ponderação de princípios, a essência do sistema positivista 

não apresenta uma solução natural ao problema.

Nesse cenário, a adoção dos precedentes tenta contornar o problema, tornando-se verdadeira 

imposição legislativa aos julgadores, que se encontram obrigados a observá-los, ao menos 

em regra, para que não profiram decisão nula por vício de fundamentação. É o que se extrai 

da interpretação sistemática do artigo 927, caput, incisos e § 1º com a do artigo 489, § 1º, 

VI, do CPC/15.
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A integridade e a coerência foram importadas, e não desenvolvidas de forma inerente às 

dificuldades da praxe judiciária brasileira. O distanciamento entre os modelos é ainda maior 

quando se constata que alguns mecanismos previstos no artigo 927 fogem, à primeira 

vista, da lógica de resolução dos conflitos do “common law”, ou mesmo a invertem. Como 

exemplo, tem-se o objeto de análise deste trabalho, que é o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas.

O IRDR foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo CPC/15 a partir de uma adaptação 

de um mecanismo do Direito Alemão, o qual objetiva reunir, para julgamento em uma só 

vez, processos e recursos com o mesmo fundamento jurídico126.

Para que seja cabível, devem estar presentes, simultaneamente, os requisitos previstos 

no artigo 976 do CPC/15: “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 

sobre a mesma questão unicamente de direito” e “risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica”.

Duas questões são fundamentais para uma análise adequada do IRDR à luz dos valores 

de integridade e coerência de Ronald Dworkin e elas mesmas demonstram a relevância de 

estudo do tema. A primeira é o fato de o IRDR ser um mecanismo de formação de precedente 

realizado a partir da interpretação de uma norma abstrata, por meio de um “procedimento-

modelo” - denominação utilizada por Sofia Temer127 -, que versa sobre matéria “unicamente 

de direito”, e visa permitir o julgamento de vários casos concretos de idêntica 

questão jurídica.

A segunda questão é a finalidade em si do incidente: a fixação de uma tese jurídica para 

permitir, em seguida, a resolução em massa de uma situação que está repetitivamente 

proposta no Judiciário.

Como compatibilizar os ideais de integridade e coerência (que autorizam a mutabilidade da 

tese jurídica fixada e pressupõe a análise do caso concreto, a partir de fatos e sob a ótica 

126  BRASIL, 2010. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão 

de Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Brasília: Senado 

Federal - Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, p. 28. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/

handle/id/496296. Acesso em: 22 set. 2018.

127  TEMER, SOFIA. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2018, p. 68.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296
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de um juízo de empate), se o próprio IRDR tem o intuito de privilegiar a segurança jurídica, 

a economia processual e resolver a controvérsia para uma das partes?

Para analisar a questão, necessário que se faça uma compilação da doutrina de Ronald 

Dworkin, a fim de possibilitar o entendimento do que é sua teoria do direito como integridade 

e, por conseguinte, entender os valores de integridade e coerência exigidos pelo CPC/15 na 

formação do precedente, inclusive no originado pelo IRDR.

4. COERÊNCIA E INTEGRIDADE NO PENSAMENTO DE RONALD 
DWORKIN

Ronald Dworkin foi um filósofo contemporâneo do direito, de nacionalidade estadunidense, 

que construiu seu conceito de direito no âmbito dos sistemas de “common law” desenvolvidos 

nos Estados Unidos e Inglaterra.

A teoria do direito como “conjunto apenas de regras” (positivismo), não possuía, para 

Dworkin, qualquer respaldo na prática judiciária da Inglaterra e dos Estados Unidos. O 

autor ressaltava que nesses países era frequente a rejeição de regras estabelecidas pelo 

“common law” – por meio de revogação, alteração ou mesmo interpretações que iam contra 

“a intenção do legislador”128.

Essa modificação das regras estabelecidas significava para o autor que elas não eram 

realmente obrigatórias. A obrigatoriedade se constituía, em verdade, na adoção de “padrões” 

que eram utilizados para revogar, alterar ou modificar tais regras.

Para sintetizar o conjunto desses “padrões”, Dworkin os denominou genericamente de 

“princípios” (sentido amplo)129, sustentando que eles “estão por toda a parte” e parecem 

atuar mais vigorosamente diante das questões judiciais difíceis, porque fazem surgir uma 

regra particular que não existia antes do caso ser decidido130.

128  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010, p. 59.

129  Idem, p. 36.

130  Idem, p. 46.
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Prosseguindo em sua análise sobre a atuação jurisdicional, Dworkin constatou que quando 

um juiz se depara com um caso difícil, no qual geralmente irá decidir por princípio e não 

por regra, ele geralmente começa sua investigação supondo duas possibilidades: que irá 

decidir ou (i) a favor do autor da ação, ou (ii) a favor do réu da ação; mas que quase nunca 

supõe uma terceira possibilidade, a de (iii) não haver uma “exigência de ganho” para 

nenhuma das partes, mas somente uma “possibilidade de ganho”, podendo supor um juízo 

de empate131.

Tendo isso em mente, o juiz não deveria decidir como se alguma parte precisasse vencer; 

ao contrário, deveria compreender que a sua função jurisdicional é de entregar às partes o 

melhor julgamento para o caso concreto.

Isso não significa que haveria um procedimento mecânico para encontrar esse melhor 

julgamento, principalmente porque em casos difíceis, nos quais não há regras pré-definidas, 

pressupõem-se a existência também de conceitos contestados e divergência entre os 

próprios juízes sobre os direitos envolvidos132.

No caso de haver precedentes, Dworkin defende que eles não devem ser vistos sob uma 

ótica da “teoria da promulgação das leis”, como se os precedentes fossem leis que possuem 

“termos canônicos” ou uma “forma verbal canônica”, e nem que devessem ser aplicados 

indistintamente por uma “força de promulgação do precedente”.

Na verdade, o autor propõe que se identifique os princípios que estão por trás do precedente 

e, para isso, será preciso utilizar técnicas de interpretação das leis133. Mutatis mutandi, a 

aplicação do precedente deve estar atrelada à sua ratio decidendi.

Desse modo, seria possível reconhecer não uma força obrigatória de imposição do 

precedente, mas uma “força gravitacional” da decisão anterior134, a qual, com fundamento 

na equidade, impõe tratar casos semelhantes do mesmo modo no futuro, mas como uma 

peça fossilizada de legislação.

Sua conclusão da doutrina da equidade implica no valor da “coerência” dos direitos em 

litígio, e, da mesma forma, da observância dos precedentes já pré-definidos, mesmo que o 

131  Idem, p. 109-112.

132  Idem, p. 127.

133  Idem, p. 172-173.

134  Idem, p 140; 175.
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juiz não concorde com as decisões anteriores. Isso, porque o Judiciário, para estar legitimado, 

precisa obedecer a uma consistência própria, diversa da consistência do Legislativo:

Mesmo que um juiz encarregado da decisão de um caso difícil desaprove estes precedentes por 

alguma razão, a doutrina da consistência articulada exige, não obstante isso, que ele permita 

que seu argumento seja influenciado por tais precedentes. [...] É muito comum que o legislador 

se preocupe apenas com questões fundamentais de moralidade ou de política fundamental 

ao decidir como vai votar alguma questão específica. Ele não precisa mostrar que seu voto é 

coerente com os votos de seus colegas do poder legislativo, ou com os de legislaturas passadas. 

Um juiz, porém, só muito raramente irá mostrar este tipo de independência. Tentará, sempre, 

associar a justificação que ele fornece para uma decisão original às decisões que outros juízes 

ou funcionários tomaram no passado.

Em caso de não concordar com um precedente, o juiz não poderia proferir uma decisão 

judicial simplesmente sob um novo argumento de princípio, mas só se tomasse em 

consideração um argumento de princípio e também um argumento de integridade.

Essa integridade é que permitirá ao juiz uma coerência entre passado e futuro dos 

precedentes, e não só quanto aos direitos em julgamento. A integridade, no entanto, vai 

além de decidir casos semelhantes da mesma maneira, o que, inclusive, a diferencia e, ao 

mesmo tempo, aproxima-a do ideal de coerência135:

Será a integridade apenas coerência (decidir casos semelhantes da mesma maneira) sob um 

nome mais grandioso? Isso depende do que entendemos por coerência ou casos semelhantes. 

Se uma instituição política só é coerente quando repete suas próprias decisões anteriores o 

mais fiel ou precisamente possível, então a integridade não é coerência; é, ao mesmo tempo, 

mais e menos. A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam criadas e 

vistas, na medida do possível, de modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e 

equidade na correta proporção. [...] A integridade é uma norma mais dinâmica e radical do que 

parecia de início, pois incentiva um juiz a ser mais abrangente e imaginativo em sua busca de 

coerência com o princípio fundamental.

135  DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes – selo Martins, 2014, p. 263-265.
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Dessa forma, o papel dos juízes seria de interpretar um mesmo material que acreditem já 

terem interpretado satisfatoriamente em momento anterior, na medida em que seu enfoque 

contemporâneo assim o exigir, pois o direito como integridade “deplora o mecanismo do 

antigo ponto de vista de que ‘lei é lei’”136.

Isso implica na adoção de uma nova decisão sobre um direito quando o espírito original 

de uma lei ou mesmo o argumento de princípio de um precedente anterior encontram-

se defasados ou, de algum modo, não mais se justificam coerentemente dentro do 

ordenamento jurídico137.

Segundo essa ideia, os juízes devem decidir, interpretativa, íntegra e coerentemente, como 

se construíssem uma única obra, da melhor qualidade possível, e como se ela tivesse sido 

escrita por um único autor138, à luz do seu tempo.

Por fim, importante ressalvar que a teoria do direito como integridade de Dworkin não se 

limita aos casos difíceis. A integridade é um valor transcendente e sua lógica se aplica 

também aos casos considerados “fáceis”139:

O direito como integridade explica e justifica tanto os casos fáceis quanto os difíceis; também 

mostra por que são fáceis. É evidente que o limite de velocidade na Califórnia é de 90 quilômetros 

por hora, pois é óbvio que qualquer interpretação competente do código de trânsito desse 

Estado leva a essa conclusão. Assim, para o direito como integridade os casos fáceis são apenas 

casos especiais de casos difíceis.

[...] Hércules não precisa de um método para os casos difíceis e outro para os fáceis. Seu método 

aplica-se igualmente bem a casos fáceis; [...]. Incluímos entre os casos fáceis a questão de saber 

se, legalmente, alguém pode dirigir mais rápido que o limite de velocidade estipulado porque 

admitimos de imediato que nenhuma análise dos documentos jurídicos que negasse esse 

paradigma seria adequada. Contudo, uma pessoa cujas convicções sobre justiça e equidade 

fossem muito diferentes das nossas poderia não achar essa pergunta tão fácil; mesmo que 

terminasse por concordar com nossas respostas, insistiria em dizer que estávamos errados por 

ser tão confiantes. Isso explica por que questões consideradas fáceis durante um certo período 

tornam-se difíceis antes de se tornarem fáceis – com as respostas opostas.

136  Idem, p. 274.

137  Idem, p. 418.

138  Idem, p. 275-279.

139  Idem, p. 317; 422-424.
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A compreensão da integridade na resolução de casos difíceis e fáceis é salutar para o tópico 

seguinte, em que se demonstrará como aplicar os valores da estabilidade, integridade e 

coerência à jurisprudência definida por meio do IRDR.

5. O IRDR E A MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, 
ÍNTEGRA E COERENTE

Apresentadas as premissas da teoria do direito como integridade e da coerência de princípio 

de Ronald Dworkin, e demonstrado o que esses valores significam no âmbito da função 

jurisdicional e para a doutrina dos precedentes, foi realizado o enquadramento conceitual 

necessário para aplicá-la ao IRDR enquanto mecanismo de uniformização da jurisprudência 

no atual sistema de precedentes brasileiro.

Inicialmente, cogitou-se, que o IRDR não poderia se amoldar aos valores de integridade e 

coerência exigidos pelo artigo 926 do CPC/15. Isso, porque da forma como estruturados os 

artigos específicos sobre IRDR no código processual, havia a impressão de que o instituto 

era violador dos direitos jurídicos das partes.

Como uma decisão, firmada a partir de uma “questão unicamente de direito” (tal como 

expresso no inciso I do artigo 976 do CPC/15), poderia ser definida à luz de um argumento 

de princípio, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto?

Como um juiz poderia exercer as suas responsabilidades do direito como integridade ao 

aplicar a tese firmada no IRDR ao caso concreto de idêntica questão jurídica, sem analisá-lo 

sob a ótica do juízo prévio de empate?

Se a finalidade do IRDR já é definir uma tese jurídica para aplicá-la igual e definitivamente 

a todos os casos repetitivos em massa, inclusive os posteriores (a exemplo do julgamento 

liminar de improcedência), como poderia uma parte demonstrar a um magistrado que o 

argumento adotado para a decisão do IRDR não é adequado ao seu caso e solicitar uma 

análise coerente dos fundamentos decisórios?

As respostas vieram a partir da análise de algumas questões. A primeira refere-se ao fato 

de direito como integridade em Dworkin ser, antes de tudo, uma concepção interpretativa e 

descritiva da praxe judiciária, o que consegue transcender as diferenças existentes entre o 

“civil law” e o “common law”. 
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Em segundo lugar, deve-se considerar que a necessidade de instaurar um IRDR em razão 

de uma questão “unicamente jurídica” não exclui o fato de que também deve ser 

amplamente controvertida – por razões interpretativas – o que se assemelha aos casos 

difíceis em Dworkin.

O IRDR tem potencial de difusão de seus efeitos para outros casos concretos, não estando 

sua discussão limitada como no caso do efeito devolutivo dos recursos, o que demonstra 

que permite um âmbito de discussão maior do que em outros mecanismos de formação de 

precedentes, como nas súmulas140 e nos Recursos Especiais e Extraordinários repetitivos.

O IRDR autoriza até mesmo que haja ampliação da questão jurídica a ser apreciada, inclusive 

após a primeira decisão de estabilização da tese a ser definida. Sobre isso, confira-se a 

doutrina de Sofia Temer141:

Caso, durante a tramitação do incidente, se observe que há outras questões que se relacionam 

com o seu objeto original e que devem ser também apreciadas pelo tribunal, entendem 

indispensável que haja nova decisão de admissão, com todas as consequências daí decorrentes. 

[...] Embora se fale em congruência ou correlação entre a decisão de admissão e a decisão 

final, no IRDR (ao contrário do que ocorre nos processos subjetivos) isso não é justificado por 

uma suposta disponibilidade do direito ou para preservar a imparcialidade do julgador. [...] 

Em realidade, o que justifica a delimitação do objeto do incidente e a vedação de fixação de 

tese sobre questão distinta é, sobretudo, a necessidade de respeito ao contraditório, enquanto 

garantia constitucional. Com efeito, é uma exigência legal que a decisão do IRDR seja amplamente 

debatida, que lhe seja dada publicidade e que seja facultado o envolvimento da sociedade na 

fixação da tese.

Diminuídos os limites de discussão da matéria, tem-se a possibilidade de ampliar os limites 

objetivos da demanda, ou seja, a discussão, os fundamentos e os argumentos que servirão 

como justificadores da definição da tese jurídica do incidente; o que, portanto, se assemelha, 

de certa forma, às atribuições do juiz para Dworkin em sua investigação sobre as hipóteses 

interpretativas possíveis e qual seria a melhor decisão - a resposta correta.

140  Essa limitação é expressamente prevista no § 2º do artigo 926 do CPC/15, quando o legislador 

restringiu o âmbito de aplicação das súmulas às questões fáticas originárias: “Ao editar enunciados de 

súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.

141  TEMER, SOFIA. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2018, p. 132-133.
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Sobre a importância e as responsabilidades da função jurisdicional neste caso, Sofia Temer 

assim elucida142:

É importante pontuar que quanto mais “aberto” o texto normativo do qual surja a controvérsia 

de direito, mais importante se torna o trabalho do tribunal, ao julgar o IRDR, para descrever o 

fato-tipo ao qual a tese jurídica se aplica. Assim, se a questão de direito repetitiva se referir a 

textos normativos que enunciam cláusulas?, mais detalhada deverá ser a descrição da situação 

fática para a qual ele se aplica, já que a própria hipótese fática contida no texto legal é aberta. 

[...] Por fim, é relevante destacar que, como a fixação da tese jurídica não pode ser descolada 

das circunstâncias da vida, é natural que a decisão reflita o entendimento dos tribunais em 

um determinado contexto histórico. Também por este motivo parece se adequar o raciocínio 

tipológico para a identificação das circunstâncias fáticas relevantes à fixação da tese no incidente 

de resolução de demandas repetitivas, já que, como visto, o tipo tem necessariamente uma 

conexão com uma dada realidade histórica e um contexto específico, por unir abstração e 

concretude.

Cabe ressaltar que essa amplitude da discussão e da busca pelo argumento de princípio e 

de integridade mais adequado não é afetado por se tratar o IRDR de definição de questão 

unicamente de direito.

Não há, em qualquer ordenamento jurídico, a possibilidade de apreciação de uma norma 

jurídica sem que haja uma situação fática concreta por ela regulada. O que não haverá no 

julgamento do IRDR, é a apreciação dos fatos do caso originário que levou à instauração do 

incidente e, consequentemente, as suas peculiaridades. Sobre isso, continua Sofia Temer 

no seguinte sentido143: 

No IRDR, a resolução das questões de direito não será realizada a partir de uma completa 

abstração da realidade, até porque “não há teses sem fatos”. Os fatos, porque essenciais 

para análise da questão de direito, estarão presentes na resolução da controvérsia, mas 

não como fatos efetivamente ocorridos em uma situação concreta (até porque o tribunal 

não julgará nenhuma “causa”), e sim como fatos pressupostos, projetados, generalizados. 

[...] O tribunal deverá identificar um fato-tipo para resolver a questão de direito repetitiva 

[...]. [...] cuja aferição depende necessariamente de um determinado contexto. Falar em tipo, 

142  Idem, p. 78-79.

143  Idem, p. 74-76.
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nesse cenário, significa extrair um modelo da repetição de padrões nas situações fáticas 

concretas descritas nas demandas repetitivas. Esse modelo será utilizado para fixação da 

tese. [...] É uma atividade que envolve, ao mesmo tempo, abstração e concretude, porque 

o tribunal partirá de situações fáticas concretas, que se apresentam nos casos repetitivos e 

que são observadas, em geral, na realidade, abstraindo delas os elementos que lhes sejam 

homogêneos e importantes para a questão analisada, e descreverá, então, uma situação 

fática-tipo, que será vislumbrada como modelo fático para posterior aplicação da tese. [...] 

Para esta descrição do fato-tipo, o tribunal não deverá se ater aos elementos subjetivos e 

às mínimas particularidades das situações concretas, mas deverá descrever os elementos 

relevantes que se repetem e os padrões observados na realidade.

A terceira questão refere-se à ideia de que a lógica do direito como integridade aplica-

se, para Dworkin, tanto para os casos difíceis – ou seja, para a definição da tese jurídica 

do incidente -, como para os casos fáceis, que podem ser considerados, numa análise 

superficial, aqueles processos que ficaram suspensos por versarem sobre a mesma 

questão repetitiva.

Mesmo porque, sanada a controvérsia interpretativa sobre a questão jurídica, não haveria 

razões, diante do sistema de precedentes e do ideal de equidade e coerência, para deixar 

de aplicar o mesmo entendimento então fixado para os processos idênticos. É possível 

defender essa visão, considerando o seguinte144:

A aferição dos fatos em concreto e a aproximação ao fato-tipo (ou à “imagem global”), com 

a aplicação da tese, serão feitos pelos juízos em que tramitarem os processos, por ocasião 

do julgamento das demandas. Isso porque o incidente de resolução de demandas repetitivas 

trabalha com uma lógica de comparação dos fatos dos casos concretos com o fato-tipo: a tese 

será aplicável se for possível essa aproximação. [...] O raciocínio tipológico assume, no IRDR, a 

função de oferecer modelos das situações fáticas a partir dos dados extraídos da realidade, com 

o objetivo de generalizar (para fixação da tese), o que acaba, simultaneamente, por singularizar 

ou especificar os fatos para os quais a tese se aplica (o que será de especial importância na 

atividade de identificação e distinção das demandas repetitivas).

Isso remete a uma quarta questão, sobre se o IRDR – como fixador de tese – não seria 

incongruente com o ideal da história em movimento, da averiguação da subsistência do 

144  Idem, p. 77.
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princípio justificador do precedente na ótica contemporânea e do juízo de empate do qual 

deve partir o magistrado, o que, se fosse verdade, afastá-lo-ia totalmente do ideal de 

integridade e da coerência de princípio exigidas por Dworkin.

Se o IRDR fosse visto isoladamente do restante do CPC/15, certamente haveria uma 

uniformização e estabilidade que fossilizariam o direito; mas a verdade é que o instituto 

deve ser analisado sistematicamente, à luz das regras gerais aplicáveis a todos os tipos de 

mecanismos de formação de precedentes.

Por exemplo, uma tese jurídica fixada no IRDR pode se submeter a um juízo de 

compatibilidade, algo como a análise da força gravitacional do precedente defendida por 

Dworkin, quando aplicada no caso concreto, o que implica, ou não, o reconhecimento dos 

fenômenos da superação (“overruling”) e da distinção (“distinguish”), conforme se extrai 

da leitura sistemática do artigo 927, III, § 1º, com o artigo 489, § 1º, VI, ambos do CPC/15.

E isso em qualquer fase do processo, uma vez que pode ocorrer i) num caso ajuizado após 

a definição da tese no IRDR, ii) num caso que estava suspenso aguardando a definição da 

tese no IRDR, iii) num caso em que se aplicou equivocadamente a tese do IRDR e possa estar 

numa fase recursal e iv) mesmo numa demanda instaurada para revisão da tese fixada.

Isso advém da possibilidade de a parte suscitar a superação ou a distinção já na petição 

inicial ou logo após o julgamento liminar de improcedência, uma vez que o recurso de 

apelação, nessa hipótese, autoriza o juízo de retratação (artigo 332, III, §3º, CPC/15).

O mesmo ocorreria se o processo já estivesse ajuizado e ficasse sobrestado aguardando a tese 

do IRDR. O próprio juiz da demanda original, conforme ressaltado na doutrina anteriormente 

citada, é a autoridade competente para proceder a um juízo de compatibilidade entre o 

precedente e o caso concreto.

Também haveria o respeito pela integridade e coerência no caso de aplicação equivocada 

do precedente, vez que a matéria pode ser levantada nas razões recursais da apelação, nas 

contrarrazões recursais, por meio de embargos de declaração e mesmo agravo interno, caso 

também haja erro na aplicação do artigo 932, inciso IV, alínea “c” e inciso V, alínea “c”, do 

CPC/15. Essa conclusão é obtida após análise do referido artigo à luz do artigo 1.022, II, e 

parágrafo único, II, do mesmo código.

Destaque-se, ainda, que o artigo 986 do CPC/15 prevê ser possível a revisão da tese jurídica 

firmada no IRDR, mesmo de ofício, o que, nesse caso, admite a revisitação do precedente 

à luz da história em movimento, ou seja, “apesar de estável, a decisão pode ser revisada 
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ou superada, sempre que houver mudança substancial nas condições determinantes para a 

fixação da tese jurídica”145, alinhando-se, portanto, à noção de coerência prevista no artigo 

926 do CPC/15.

Sabe-se que existem doutrinadores que questionam a constitucionalidade do IRDR pela 

violação de direitos processuais básicos e se é mesmo uma forma adequada de dar fim ao 

conflito e proteger o bem da vida tutelado.

Abboud e Cavalcanti146, por exemplo, defendem que a força obrigatória da tese fixada para 

o juiz do caso originário viola a sua independência funcional, o direito ao contraditório das 

partes em possibilitar a influência no convencimento motivado do seu julgador, e interfere 

no direito à ação da parte que já tem contra si um entendimento consolidado contrário à 

sua pretensão, o que poderia levar a “engessar” a revisão pelo Poder Judiciário.

Sob essa ótica, o IRDR afastar-se-ia totalmente do que defendia Dworkin como necessário 

para um direito coerente e íntegro. O mesmo ocorreria em relação àqueles que defendem ser 

o IRDR flagrantemente inconstitucional por violação do contraditório e do devido processo 

legal147, já que o filósofo incluiu a integridade como valor ao lado da equidade e do devido 

processo legal adjetivo.

Há, ainda, críticas quanto a se o IRDR, como mecanismo de repressão e não de prevenção de 

demandas repetitivas, seria mesmo eficaz para dar fim ao conflito e proteger o bem da vida, 

haja vista que mesmo após a fixação da tese jurídica ainda seria possível o ajuizamento de 

milhares de ações idênticas148.

Nesse caso, para o autor, o interessado ainda não litigante somente ingressaria em juízo 

com sua demanda se a tese uniformizada no IRDR lhe fosse favorável; sendo desfavorável, 

seria, ao seu ver, “muito difícil o ajuizamento de causas futuras, salvo quando houvesse 

145  Idem, p. 281.

146  ABBOUD, George; CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Inconstitucionalidades do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de Processo – Revista dos Tribunais online, 

[S.l], v. 240, 2015, p. 221-242. Disponível em: <http://www.bvr.com.br/abdpro/wp-content/uploads/2016/03/

Inconstitucionalidades-do-IRDR-e-riscos-ao-sistema-decisorio-.pdf>. Acesso em 29 set. 2018.

147  ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 221.

148  CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) [livro 

eletrônico]. E-book baseado na ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

http://www.bvr.com.br/abdpro/wp-content/uploads/2016/03/Inconstitucionalidades-do-IRDR-e-riscos-ao-sistema-decisorio-.pdf
http://www.bvr.com.br/abdpro/wp-content/uploads/2016/03/Inconstitucionalidades-do-IRDR-e-riscos-ao-sistema-decisorio-.pdf
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motivos para revisão da tese jurídica firmada pelo tribunal no julgamento do incidente 

processual coletivo”149.

No entanto, é possível analisar essa questão sob outro viés, compatível com direito como 

integridade de Dworkin. O advogado de uma parte contra a qual há um entendimento 

desfavorável de IRDR deve requerer a observância do contraditório efetivo no julgamento, 

propondo a reanálise da matéria ao Judiciário quando possa demonstrar, de forma 

argumentativa, dialógica, dinâmica e em contexto histórico, que a tese merece revisão ou 

que o caso de seu cliente merece um juízo de diferenciação ou de superação.

Marinoni150 também levanta a questão da inconstitucionalidade do instituto pelo problema 

da representatividade dos litigantes em massa somente pelas partes originais do caso que 

originou sua instauração, e propõe a ressurreição da representatividade adequada pelas 

entidades de representação das tutelas coletivas.

Quanto a isso, é possível defender que a questão seja vista do mesmo modo que a anterior. 

Haverá a imposição aos órgãos de representação que adiram à concepção de direito e da 

prática jurídica como interpretativos e argumentativos, bem como de levantar, como parte, 

fundamentação que permita a resolução da causa de forma a forçar a fixação de uma tese 

sob argumento de princípio integrativo.

Já a crítica de Mancuso151 é quanto à possibilidade de divergência de julgamentos locais 

e regionais em todo o país, considerando que o IRDR pode ser instaurado no âmbito dos 

tribunais estaduais e tribunais regionais federais, vindo a tratar de forma diferente sobre a 

mesma questão jurídica.

Ocorre que o próprio CPC/15 definiu uma forma de contornar essa situação, em seu artigo 987, 

§§ 1º e 2º, ao prever que haverá efeito suspensivo aos recursos especiais e extraordinários 

contra a decisão do incidente, e que uma vez apreciado pelos Tribunais Superiores, haverá a 

expansão do decidido a nível nacional. Analisada e definida a matéria pelo Tribunal Superior, 

sanar-se-iam as questões anteriormente apontadas. 

149  Ibidem.

150  MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas [livro eletrônico]: decisão 

de questão idêntica x precedente. Ed. em e-book baseada na ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016.

151  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente de resolução de demandas repetitivas [livro eletrônico]: a 

luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva. Ed em e-book baseada na ed impressa. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016.
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Ao nosso ver, essa compatibilização depende mais de uma visão integral do sistema e dos 

valores processuais exigidos na atuação dos advogados e dos juízes, do que das próprias 

dificuldades ou críticas que o instituto traz consigo por conta de sua natureza.

Acredita-se que, por meio de uma revolução no modo de pensar dos integrantes do poder 

judiciário, dos advogados e dos órgãos de representação de massa, quanto à concepção do 

que o direito é e de como atuar na praxe judiciária para se alcançar uma melhor resposta 

para a fixação da tese jurídica, é possível fazer do IRDR um mecanismo de formação de 

precedentes que garantirá o reconhecimento de direitos jurídicos sob um enfoque integrativo 

e coerente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ordenamento processual brasileiro sofreu uma forte revolução quando se pretendeu, 

em 1973, integrar o país aos avanços científicos em matéria processual a nível mundial. 

O mesmo pode ocorrer com o CPC/15, por meio da inclusão dos ideais de integridade e 

coerência, escolhidos para constar em seu artigo 926.

Do mesmo modo que se exigiu uma mudança de pensamento dos juízes para transformar 

o processo em instrumento de efetivação do direito substancial, também é possível mudar 

a mentalidade dos operadores do direito para que o processo passe a ser visto como meio 

de proteção de direitos jurídicos garantidos sob uma perspectiva de integridade do sistema 

e de coerência na isonomia, a fim de garantir a mesma decisão em casos idênticos.

O pensamento de Ronald Dworkin foi imposto contra a doutrina dominante de sua época, 

em confronto ao positivismo jurídico, ao utilitarismo e às interpretações convencionais e 

meramente pragmáticas. Sua lógica transcendeu as discussões sobre o que o direito deveria 

ser, numa concepção científico-positivista, para o que o direito realmente era, a partir de 

uma análise da praxe judiciária e das funções institucionais do Judiciário. Não à toa as 

figuras do juiz Hércules e do romance em cadeia, de sua criação, representam uma visão 

prática sobre o exercício do direito, principalmente se vistas sob a ótica da sua tese de 

direitos e do direito como integridade e coerência.

O próprio Dworkin entendia inviável que a praxe judiciária atuasse em todos os casos com 

o esforço “hercúleo” do seu juiz-filósofo e reconhecia a possibilidade de se encontrar erros 

de precedentes anteriores no intuito de continuar o romance encadeado.
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No entanto, ele próprio reconhecia que ainda assim, haveria um porquê de se buscar a 

escolha correta – a melhor decisão que o magistrado poderia entregar às partes sob sua 

jurisdição, deixando um legado de justiça para a teoria da decisão judicial e para a função 

do Poder Judiciário.

A sua doutrina se amolda perfeitamente aos novos tempos, auspícios e finalidade do sistema 

brasileiro de precedentes instaurado pelo CPC/15. Se antes se pretendia a efetivação do 

direito, hoje se busca efetivá-lo de uma forma mais justa, evitando a ocorrência de decisões 

desiguais, atemporais e desconexas com a realidade social ou a de um caso concreto.

É com esses valores que o sistema de precedentes brasileiro deve se firmar. E dentro dele, 

o IRDR é mecanismo de formação de precedentes que permite o alcance de tais valores, 

sobretudo porque permite a realização da justiça como equidade e pode ser utilizado à luz 

da integridade e da coerência e não como mecanismo de engessamento do direito.

A atividade jurisdicional, portanto, mesmo para julgamento do IRDR e dos casos dele 

dependentes, não pode ser vista como mera resolução de disputas jurídicas, mas como  

aplicação do direito por uma instituição que deve dar aos seus cidadãos aquilo que o 

ordenamento, como um todo, lhe permite ter, sob um viés sistemático, completo e coerente.

O aumento da consciência dos cidadãos sobre suas leis deve vir acompanhado do aumento 

de julgamentos conscienciosos pelos juízes, levando em consideração os direitos, bem 

como a importância e as atribuições de suas funções enquanto instituição, que deve fazer 

valer, antes de mais nada, as normas constitucionais irradiadas sobre as de processo.

O IRDR tem o poder de conferir isso, diante da possibilidade de o órgão julgador ampliar a 

discussão jurídica para fixação da tese. A partir dele e do julgamento dos casos dependentes, 

exige-se do magistrado a sensibilidade de entender a importância do aumento da discussão 

jurídica do IRDR para definição da tese e de analisar os argumentos trazidos pelas partes 

nos casos concretos, a fim de verificar se há distinção ou superação da tese fixada, e, assim, 

dizer o direito com sintonia ao sistema jurídico como um todo e contemporaneamente, de 

forma estável, íntegra e coerente.

Desse modo, é possível defender a compatibilidade entre os ideais de integridade e coerência 

previstos no artigo 926 do CPC/15 com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

inserida nesse mesmo código pelo artigo 976 e seguintes.



83Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

REFERÊNCIAS

ABBOUD, George; CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Inconstitucionalidades do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de 

Processo – Revista dos Tribunais online, [S.l], v. 240, 2015, p. 221-242. Disponível em: <http://

www.bvr.com.br/abdpro/wp-content/uploads/2016/03/Inconstitucionalidades-do-IRDR-e-

riscos-ao-sistema-decisorio-.pdf>. Acesso em 29 set. 2018.

BARROS, Anna Flávia Magalhães de Caux Barros; NOGUEIRA, Fábio Roque Abreu. O uso dos 

precedentes no Brasil e o Novo Código de Processo Civil: uma análise à luz do “Direito como 

Integridade” de Ronald Dworkin. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP: [S.l.], v. 15, 

2015, p. 14-41. ISSN 1982-7636. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/

redp/article/viewFile/16863/12510>. Acesso em 21 set. 2018.

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. 505 p.

BRANT, João Paulo Alvarenga; THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho. O sistema de 

precedentes no Direito brasileiro e a limitação do arbítrio judicial. Revista de Argumentação 

e Hermenêutica Jurídica, Curitiba, v.2, n.2, 2016, p. 41-59. e-ISSN: 2526-0103. Disponível em: 

<http://www.indexlaw.org/index.php/HermeneuticaJuridica/article/download/1266/1942>. 

Acesso em 21 set. 2018.

BRASIL, 2010. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. 

Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de 

Processo Civil. Brasília: Senado Federal - Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010. 268 p. 

ISBN: 978-85-7018-317-0. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296>. 

Acesso em: 22 set. 2018.

BRASIL. Código de Processo Civil (1973): Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Brasília: 

Presidência da República, 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/

L5869impressao.htm>. Acesso em: 21 set. 2018.

BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília: 

Presidência da República, 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 21 set. 2018. 

BRASIL. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973. In: CÓDIGO DE PROCESSO 



84Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

CIVIL. Histórico da Lei nº 5.869/73. Vol. I, Tomo I, 1974. Brasília: Senado Federal - Subsecretaria 

de edições técnicas. 118 p. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/177828>. 

Acesso em: 21 set. 2018.

CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) [livro 

eletrônico]. E-book baseado na ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

ISBN 978-85-203-6785-8.

CUNHA, José Sebastião Fagundes; BOCHENEK, Antonio César; CAMBI, Eduardo. Código de 

processo civil comentado [livro eletrônico]. E-book baseado na ed. impressa. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros editores, 2009. 400 p.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2010. ISBN 978-85-7827-251-7.

DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes – selo Martins, 2014. ISBN 978-85-8063-126-5.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente de resolução de demandas repetitivas [livro 

eletrônico]: a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva. Ed em e-book baseada na 

ed impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. ISBN 978-85-203-6962-3.

MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes [livro eletrônico]: justificativa do novo 

CPC. 2. ed. em e-book baseada na 2 ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016a. ISBN 978-85-203-6803-9.

MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas [livro eletrônico]: 

decisão de questão idêntica x precedente. Ed. em e-book baseada na ed. impressa. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016b. ISBN 978-85-203-6886-2.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo 

civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2018. ISBN: 978-85-532.1030-5.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado 

[livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. ISBN: 978-85-549-4733-0.

PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos precedentes: Universabilidade das decisões do STJ. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014. ISBN 978-85-203-5526-8.



85Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo 

CPC. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-97-00051-1.

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do Direito. 11. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2014.

TEMER, SOFIA. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed. rev., ampl. e atual. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2018. 320 p. ISBN 978-85-442-2063-4.



86Projeto Mulheres 
no Processo

Incentivando a investigação
jurídica no Brasil

O PRINCÍPIO PROCESSUAL DA PUBLICIDADE APLICADO À 
ARBITRAGEM COM O ENTE PÚBLICO

-Uma perspectiva comparada da publicidade de 
processos judiciais no Brasil e na Alemanha-

Deborah Alcici Salomão152

RESUMO

A arbitrabilidade de casos que tem como partes entes públicos já foi confirmada pela Lei 

de Arbitragem brasileira. Entretanto, a lei também determina que tal procedimento arbitral 

deverá ser público, em consonância com o princípio da publicidade que rege os atos do 

poder público, em atenção ao interesse público e ao controle dos atos estatais. Neste 

contexto, é de se analisar como o princípio da publicidade deve ser interpretado dentro da 

arbitragem, que se caracteriza por sua privacidade. O presente artigo pretende analisar a 

questão da publicidade na arbitragem com o ente público a partir da perspectiva comparada, 

analisando a publicidade de processos judiciais no Brasil e na Alemanha, demonstrando, 

assim, como duas jurisdições que cumprem o princípio da publicidade o interpretam de 

maneiras diferentes, um com menos e outro com mais privacidade, projetando nova luz às 

possibilidades da publicidade dentro do procedimento arbitral.

Palavras-chave: princípio da publicidade, ente público, arbitragem, confidencialidade, 

privacidade.

  

ABSTRACT

The arbitrability of cases which have public entities as parties has been confirmed by the 

Brazilian Arbitration Law. However, the law also stipulates that such arbitral proceedings 

152  Advogada, Mestre em Direito (summa cum laude) pela Philipps-Universität Marburg (Alemanha), 

reconhecido pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, doutoranda em Direito pela Justus-Liebig 

Universität Giessen (Alemanha).
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shall be public, in accordance with the principle of publicity that governs the acts of public 

power, in consideration of the public interest and of the control of state acts. In this context, 

it is to analyze how the principle of publicity must be interpreted in arbitration, which is 

characterized by its privacy. This article aims to examine the issue of publicity in arbitration 

with the public entity from a comparative perspective. It studies the procedural publicity in 

Brazil and in Germany, demonstrating how two jurisdictions that comply with the principle 

of publicity, interpret it in different ways, one with less and other one with more privacy, 

shedding new light on the possibilities of publicity within the arbitral proceeding.

Keywords: principle of publicity, public entity, arbitration, confidentiality, privacy.

Sumário: 1. Introdução - 2. O princípio da publicidade e suas funções – 3. Publicidade 

de processos judiciais no Brasil – 4. Publicidade de processos judiciais na Alemanha – 5. 

Privacidade na arbitragem – 6. A privacidade da arbitragem comparada à publicidade Alemã 

e sua conformidade com o princípio da publicidade – 7.  Conclusão.  

1. INTRODUÇÃO
A privacidade e, mais ainda, a confidencialidade na arbitragem foram por muito tempo 

uma das razões pelas quais se criticava a possibilidade de a administração pública resolver 

conflitos utilizando este método. Isto porque o princípio da publicidade rege o processo civil 

possibilitando que a sociedade tenha acesso aos atos do judiciário. Em um caso que tenha 

como parte a administração pública, tal publicidade se faz ainda mais necessária, pois, não 

se possibilita apenas acesso aos atos do juiz, mas também aqueles do ente público parte, 

em consonância com o princípio administrativo da publicidade. Entretanto, a arbitragem, 

como método privado de resolução de conflitos, não está sujeita à publicidade. 

Sem embargo, a questão da arbitrabilidade de casos em que entes públicos são parte foi 

superada e a arbitragem com a administração pública está expressa e regulamentada no 

art. 2º, §3º da Lei 9.307. Não só a Lei de Arbitragem prevê a arbitragem com o ente público, 

em tempos recentes, vê-se um crescente interesse dos estados em regulamentar o emprego 
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da arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito da administração pública 

e autárquica.153 

O avanço da utilização da arbitragem pela administração pública demonstra que ela 

reconheceu as vantagens do procedimento arbitral, tais como a especialidade dos julgadores, 

o processo célere, a flexibilidade processual, dentre outros. Já a confidencialidade não é 

uma característica da arbitragem que pode ser usada pela administração pública. O art. 2º, 

§3º da Lei de Arbitragem determina que “A arbitragem que envolva a administração pública 

será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. ”

Tal dispositivo demonstra a preocupação do legislador com o acesso da sociedade às 

questões submetidas à arbitragem, quando uma das partes é um ente público. Vê-se que 

se trata aqui de um princípio da publicidade diferenciado, pois, não é aquele princípio da 

publicidade conhecido no processo civil, que submete os juízes, consoante art. 8º e 11 CPC. 

Na arbitragem, o princípio da publicidade não se presta especificamente a publicar os atos 

do Estado enquanto ente jurisdicional, já que nesta modalidade de solução de conflitos a 

jurisdição é feita por árbitros privados. Trata-se, na verdade, de uma publicidade processual 

atinente à arbitragem para tornar públicos atos privados de jurisdição que digam respeito 

a um ente público.

Diante disso, faz-se necessário interpretar corretamente o princípio da publicidade no 

contexto da arbitragem com a administração pública. Considera-se para tanto a função 

informativa e controladora do princípio com relação apenas à parte do processo e não ao 

órgão julgador, bem como considerando o ambiente de privacidade da arbitragem. 

O presente artigo pretende, então, discutir esta questão utilizando elementos de direito 

comparado, que demonstram como o princípio da publicidade nos processos judiciais é 

interpretado de forma diferente em outras jurisdições. Para contrastar com a aplicação do 

princípio da publicidade no Brasil, examinaremos sua aplicação no processo alemão. Na 

Alemanha, a aplicação do princípio da publicidade está mais próxima da privacidade arbitral 

sem deixar de cumprir sua função. Por fim, reatará demonstrado que tal princípio não é 

incompatível com a privacidade arbitral, desde que lhe seja dada interpretação compatível 

com sua nova função e seu novo contexto.

153  Cite-se aqui, por exemplo, o Decreto 64.356 de 31 de julho de 2019, através do qual o Governador de 

São Paulo regulamenta o emprego da arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito da administração 

pública e autárquica.
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2. O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E SUAS FUNÇÕES

O princípio da publicidade é um pilar de qualquer estado democrático e um reflexo do 

estado de direito.154 Em um estado governado pela democracia e pelo estado de direito, as 

ações do Estado devem ser públicas, possibilitando que os cidadãos verifiquem se elas estão de  

fato alinhadas com a lei e se satisfazem o interesse do povo. Estas são as duas principais 

funções da publicidade: controlar as ações do Estado e servir ao interesse público. 155

A jurisdição estatal, como uma ação do Estado deve cumprir com a publicidade. No processo 

civil, cada decisão, seja ela interlocutória ou final, cada audiência, cada análise probatória, 

é uma ação do Estado, motivo pelo qual os processos, desde o início até a decisão final, 

são públicos, para que os cidadãos possam verificar se o Judiciário está tomando ações e 

decisões em conformidade com a lei.156 Em casos que tem a administração pública como 

parte, a função da publicidade se duplica para possibilitar o controle do judiciário e também 

dos atos da parte, afinal, temos um processo onde o Estado é parte e julgador. 

154  Hassemer, W. (2013), ‘Über die Öffentlichkeit gerichtlicher Verfahren - heute’, ZRP, pp. 149–151. Avelar, 

E. P. d., Academia Brasileira de Direito (2007), O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, disponível 

em: www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=&categoria=%20TGD. 04.07.2016. Adolphsen, J. (2016), 

Zivilprozessrecht, Baden-Baden, Nomos.; Oliveira da Silva, Cléber Demetrio, Jus Navigandi (2006), O princípio 

da publicidade no direito processual civil, disponível em: jus.com.br/artigos/8361/o-principio-da-publicidade-

no-direito-processual-civil. 21.06.2016.; Arnold, S. (2012), ‘Zum Grundsatz der Öffentlichkeit im Zivilverfahren’ 

in: Geimer, R., Schütze, R. A., Garber, T. (org.), Europäische und internationale Dimension des Rechts: Festschrift 

für Daphne-Ariane Simotta, Wien, LexisNexis, pp. 11–27. Reichelt, L. A. (2014), ‘A exigência de publicidade dos 

atos processuais na perspectiva do direito ao processo justo’, Revista de Processo, Vol. 234, pp. 77–97.

155  Böttcher, R. (2013), ‘§169 GVG’ in: Ambos, K., Dölling, D. (org.), Gesamtes Strafrecht: StGB, StPO, 

Nebengesetze ; Handkommentar, Baden-Baden, Nomos. Avelar, E. P. d., Academia Brasileira de Direito (2007), 

O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, disponível em: www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_

id=&categoria=%20TGD. 04.07.2016.

156  Zimmermann, W. (2013), ‘§169 GVG’ in: Krüger, W., Adolphsen, J., Gottwald, P., Rauscher, T., Gruber, 

U., Hau, W., Hilbig-Lugani, K., Micklitz, H.-W., Münch, J., Pabst, S., Ulrici, B., Zimmermann, W. (org.), Münchener 

Kommentar zur Zivilprozessordnung: Bd. 3: §§ 1025-1109 EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und 

Europäisches Zivilprozessrecht, München, Beck, C H.
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Além disso, o público quer saber se a justiça está sendo feita e como é feita.157  Nesse 

sentido, Hegel pede a publicidade do processo, em nome do interesse público, da seguinte 

maneira:

“O bom senso honesto sustenta que a publicidade dos processos judiciais é correta e justa. 

Uma forte razão para o contrário é a posição hierárquica do Judiciário. Eles não deveriam 

ser vistos por todos, e eles mesmos são considerados os guardiões de uma lei, na qual os 

leigos não deveriam interferir. Mas a lei deve ter a confiança dos cidadãos, e esse fato exige a 

publicidade da sentença. A publicidade é um direito, porque o tribunal é a justiça, que como 

uma universalidade pertence a todos. Além disso, os cidadãos devem se convencer de que a 

sentença certa foi realmente proferida”.158 (Tradução nossa)

Neste sentido, o princípio da publicidade se faz ainda mais importante no que diz respeito 

à publicidade das decisões. A função da publicidade das sentenças vai além da publicidade 

do procedimento em si. Além de servir ao controle das ações e do interesse público, é 

importante também para o desenvolvimento da própria lei e para a segurança jurídica. 

Para fins de pesquisa e desenvolvimento, é de extrema importância que as decisões 

sejam tornadas públicas.159 Como ciência social aplicada, o Direito deve estar em constante 

transformação para acompanhar as mudanças sociais e é com fulcro na jurisprudência que 

a comunidade jurídica pode observar a aplicação da lei e sua adequação ao tempo atual, 

possibilitando o estudo e desenvolvimento do Direito.

157  Moreira, J. C. B. (1992), ‘A justiça no limiar do novo século’, Revista Forense, No. 312 Arnold, S. (2012), 

‘Zum Grundsatz der Öffentlichkeit im Zivilverfahren’ in: Geimer, R., Schütze, R. A., Garber, T. (org.), Europäische 

und internationale Dimension des Rechts: Festschrift für Daphne-Ariane Simotta, Wien, LexisNexis, pp. 11–27.

158  Hegel, G.W.F. (2000), Philosophy of Right: Dyde, S.W, ProQuest Ebook Central, Kitchener, Ontario, 

Batoche Books. Original: “Honest common sense holds that the publicity of legal proceedings is right and just. 

A strong reason to the contrary was always the rank of the judiciary. They were not to be seen by everybody, 

and regarded themselves as the warders of a law, into which laymen ought not to intrude. But law should 

possess the confidence of the citizens, and this fact calls for the publicity of the sentence. Publicity is a right, 

because the aim of the court is justice, which as a universality belongs to all. Moreover, the citizens should 

be convinced that the right sentence has actually been pronounced.”

159  Neste sentido, dá-se a devida importância ao art. 927, § 5º  CPC: “Os tribunais darão publicidade a 

seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede 

mundial de computadores.” Ver também Júnior, H. T. (2015), Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, Rio de Janeiro, Forense, para. 5.
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No que diz respeito à segurança jurídica, é importante que as partes tenham um mínimo 

de previsibilidade em relação aos seus casos. É importante estar ciente sobre a conclusão 

à qual chegou um juiz que resolveu um caso semelhante. Os cidadãos devem saber o que 

esperar da jurisdição estadual. Além disso, a publicação das decisões é o ponto de partida 

da coisa julgada.160 A partir da publicação das decisões, inicia-se o período de recursos, após 

o qual as decisões ganham força vinculativa, produzindo segurança jurídica.

Portanto, no processo civil, a publicidade tem um significado fundamental.  É através da 

publicidade que o Estado constrói uma relação de confiança com o povo e aumenta a 

segurança jurídica.161 No entanto, confiando na essencialidade do princípio da publicidade 

para o Estado, pode-se perguntar se é errado que a arbitragem, como uma forma equivalente 

de jurisdição reconhecida pelo Estado,162 seja privada. Outrossim, em casos em que a 

administração pública é parte, a publicidade processual se faz necessária por força de lei, 

para possibilitar o controle dos atos da parte.  

Vejamos então como o judiciário interpreta e cumpre o princípio da publicidade no Brasil 

e na Alemanha, para depois averiguar a melhor interpretação deste princípio dentro do 

processo arbitral com a administração pública.

3. PUBLICIDADE NOS PROCESSOS JUDICIAIS NO BRASIL

Como o Brasil e a Alemanha são regidos pelo estado de direito, a publicidade nos processos 

judiciais é garantida, juntamente com o devido processo legal. No entanto, cada país exerce 

a publicidade de forma divergente, de acordo com suas leis nacionais e práticas legais.

No Brasil, a publicidade dos processos tem hierarquia constitucional. Consoante art. 5º, 

LX CF, a lei só pode restringir a publicidade para proteger a intimidade ou o interesse 

social. O código do processo civil endossa o princípio da publicidade nos arts. 8 e 189, em 

conformidade com as disposições constitucionais.

160  Ver Didier Junior, F. (2016), Curso de direito processual civil: 1 : introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento, Salvador, JusPODIVM, p. 89 ss.

161  Arnold, S. (2012), ‘Zum Grundsatz der Öffentlichkeit im Zivilverfahren’ in: Geimer, R., Schütze, R. A., 

Garber, T. (org.), Europäische und internationale Dimension des Rechts: Festschrift für Daphne-Ariane Simotta, 

Wien, LexisNexis, pp. 11–27.

162  STF (2001), SE 5206.
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Na prática, a publicidade de processos civis significa que todos os atos judiciais são publicados 

no diário oficial do estado, tornando-se públicos.163 Todas as audiências são públicas, então 

qualquer um pode assisti-las. Qualquer pessoa pode acessar os autos do processo, verificar 

os arquivos e ler os documentos.164 Não é possível a todos, entretanto, retirar os autos de 

cartório. Qualquer pessoa pode averiguar a movimentação processual nos sites dos tribunais 

nacionais. Para acessar essas informações, geralmente é necessário apenas ter o número 

do processo, o nome de uma parte ou de um advogado.165 Nos sites, é possível ainda 

verificar todos os processos, ativos ou baixados em nome de uma determinada pessoa em 

uma determinada jurisdição. Pode-se também solicitar um certificado dos tribunais, 

163  Didier Junior, F. (2016), Curso de direito processual civil: 1 : introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento, Salvador, JusPODIVM.

164  Avelar, E. P. d., Academia Brasileira de Direito (2007), O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, 

disponível em: www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=&categoria=%20TGD. 04.07.2016. Peruingeiro, 

R. (2012), ‘O livre acesso à informação, as inovacoes tecnológicas e a publicidade processual’, Revista de 

Processo, Vol. 203, pp. 149–180.

165  A falta de proteção dos nomes das partes vai contra as regras de Heredia. Essas regras foram 

desenvolvidas durante o Seminário sobre Sistema Judicial e Internet, em julho de 2003, organizado pelo Instituto 

de Pesquisa para a Justiça da Argentina e pelo Supremo Tribunal da Costa Rica. O encontro aconteceu na cidade 

de Heredia com o objetivo de discutir a difusão de informações judiciais na web, debatendo o equilíbrio entre 

transparência, publicidade e intimidade. Estudiosos, juízes e civis da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, 

Costa Rica, Equador, El Salvador, México, República Dominicana e Uruguai estiveram presentes. As Regras 

de Heredia contêm padrões mínimos para a divulgação de informações judiciais na internet, especialmente 

pelos sites do tribunal. A regra 4 afirma que, em cada caso, as ferramentas de busca devem se adaptar às 

informações que se quer difundir. A este respeito, os membros do painel do evento observaram que não é 

necessário procurar por casos no nome de uma determinada parte. No Brasil, há exemplos de uso indevido 

dessa ferramenta, especialmente no que diz respeito à justiça do trabalho. A busca pelo nome provou ser 

prejudicial para as pessoas que tentam encontrar um emprego. As empresas procuraram processos em nome 

do candidato ao emprego. Veja Lobato de Paiva, Mário Antonio (2004), ‘A Carta de Heredia: Regras mínimas 

para a difusao de informação judicial em internet’, Revista de Direito do Trabalho, Vol. 30, N. 114, pp. 328–335. 

Assim, embora a ferramenta de busca brasileira seja uma grande fonte de transparência e publicidade dos 

atos judiciais, desconsidera a privacidade dos indivíduos.
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listando os procedimentos em que uma determinada pessoa é parte.166  Para tudo isso, não 

é necessário ser advogado ou parte no processo.167

O artigo 189 do CPC regula as exceções à publicidade do processo. Nos termos desta disposição, 

os casos de direito de família e os casos que envolvam menores são confidenciais.168 Além 

disso, o juiz pode manter o processo confidencial se entender que o interesse público é 

prejudicial para o processo e em casos que versem sobre dados protegidos pelo direito à 

intimidade.169 Nestes casos, somente as partes e seus advogados têm acesso ao processo, 

audiências e decisões.

Uma inovação do novo código de processo civil brasileiro digna de nota é a confidencialidade 

do processo que deriva de uma arbitragem confidencial. De acordo com o Art. 189, IV CPC, 

se as partes da arbitragem forem a juízo, por exemplo, para pedir uma medida provisória 

ou anular uma sentença, este procedimento judicial será sigiloso, contanto que as partes 

comprovem que a própria arbitragem é confidencial.170  Portanto, é importante que as partes 

juntem aos autos a convenção arbitral com referência à confidencialidade ou a regra de 

confidencialidade do regulamento de arbitragem com o seu requerimento ao judiciário e 

que expressamente requeiram ao juiz que mantenha o processo em sigilo.171  

Quanto à publicidade das decisões, a constituição brasileira afirma no art. 93, IX, que todos 

os julgamentos judiciais devem ser públicos.172 Além disso, afirma que a lei só pode limitar a 

publicidade nos casos em que o direito à intimidade da pessoa em questão não prejudique 

o interesse público da informação. O dispositivo demonstra claramente que o interesse 

166  Avelar, E. P. d., Academia Brasileira de Direito (2007), O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, 

disponível em: www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=&categoria=%20TGD. 04.07.2016.

167  As práticas descritas neste parágrafo não são reguladas por uma lei nacional, mas pelas regras 

internas de cada tribunal e pelas leis de cada estado federal. Por esse motivo, não mencionamos nenhuma 

base jurídica específica neste texto. Em geral, pode-se dizer que essas práticas são realizadas em todo o país, 

mesmo que sejam justificadas por diferentes bases legais.

168  Neves, D. A. A. (2016), Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, JusPODIVM.

169  Reichelt, L. A. (2014), ‘A exigencia de publicidade dos atos processuais na perspectiva do direito ao 

processo justo’, Revista de Processo, Vol. 234, pp. 77–97.

170  Neves, D. A. A. (2016), Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, JusPODIVM.

171  Art. 22-C, parágrafo único da Lei Brasileira de Arbitragem

172  Ratificado ainda pelos arts. 8 e 189 CPC, que afirma que todos os atos processuais são públicos.
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público dos julgamentos no Brasil é mais importante que o direito à intimidade em si. Ele 

coloca esses dois valores na balança e diz aos legisladores e aos juízes, qual deles deve 

prevalecer sobre o outro, estabelecendo o sigilo como uma exceção.

Na prática, é fácil acessar uma sentença de qualquer juiz ou tribunal brasileiro sem ir 

pessoalmente ao tribunal. É preciso ter apenas acesso aos sites das cortes e usar as 

ferramentas de busca. As decisões são publicadas na íntegra, com os nomes das partes e 

advogados, número do processo e assim por diante.173 Somente nos casos listados no art. 

189 CPC, há uma exceção onde apenas as iniciais das partes devem ser vistas nas decisões.

4. PUBLICIDADE NOS PROCESSOS JUDICIAIS NA ALEMANHA

O princípio da publicidade não é expressamente mencionado na constituição alemã; 174 no 

entanto, é uma consequência direta do estado democrático por ela criado.175  Além disso, a 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, da 

qual a Alemanha é parte, coloca a publicidade do processo como uma parte essencial do 

direito ao devido processo legal. O artigo 6.º, n.º 1 e o art. 47 da CEDH garante o processo 

público para os cidadãos. Ademais, o §169 GVG176 concretizou o princípio de publicidade para 

os processos judiciais na Alemanha. Este parágrafo afirma que as audiências em tribunal, 

incluindo o pronunciamento das decisões, são públicas.

173  Ver Nota de Rodapé 13. Ver também Lobato de Paiva, Mário Antonio (2004), ‘A Carta de Heredia: 

Regras mínimas para a difusao de informacao judicial em internet’, Revista de Direito do Trabalho, Vol. 30, N. 

114, pp. 328–335. De acordo com Lobato, os nomes das partes geralmente não são necessários para propositos 

científicos. 

174  Arnold, S. (2012), ‘Zum Grundsatz der Öffentlichkeit im Zivilverfahren’ in: Geimer, R., Schütze, R. A., 

Garber, T. (org.), Europäische und internationale Dimension des Rechts: Festschrift für Daphne-Ariane Simotta, 

Wien, LexisNexis, pp. 11–27. Segundo ele, a obrigação de publicidade não tem hierarquia constitucional.

175  Adolphsen, J. (2016), Zivilprozessrecht, Baden-Baden, Nomos. Zimmermann, W. (2013), ‘§169 GVG’ 

in: Krüger, W., Adolphsen, J., Gottwald, P., Rauscher, T., Gruber, U., Hau, W., Hilbig-Lugani, K., Micklitz, H.-W., 

Münch, J., Pabst, S., Ulrici, B., Zimmermann, W. (org.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: Bd. 3: 

§§ 1025-1109 EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht, München, Beck, C 

H.

176  Gerichtsverfassungsgesetz – GVG é lei que rege a atividade dos tribunais. Análoga a um regimento 

interno de tribunais no Brasil.

https://dejure.org/gesetze/GVG
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Na prática, isso significa que qualquer pessoa pode assistir a audiência de um determinado 

processo, mesmo que não seja parte ou advogado do caso, desde que haja capacidade de 

espaço e nenhuma preocupação com a segurança.177  No entanto, apenas as partes têm 

acesso aos autos e documentos do processo. De acordo com §299 (2) ZPO,178 uma terceira 

pessoa só pode ver os autos sem a permissão das partes se comprovar legítimo interesse.179

Exceções à publicidade de processos estão listadas nos §170 a §172 da GVG. Igualmente 

à legislação brasileira, os casos familiares são confidenciais, o juiz pode decidir em 

detrimento da publicidade para proteger os dados íntimos das partes ou testemunhas e, 

portanto, pode fazer uma audiência ou parte dela de forma sigilosa pelas razões listadas 

no §172 GVG. Por outro lado, processos advindos de uma arbitragem confidencial não 

estão excetuados da publicidade.180 

Interessante, porém, a comparação entre a publicidade de julgamentos no Brasil e na 

Alemanha. A fundamentação da publicidade de julgamentos na Alemanha não é tão clara 

como a brasileira, pelo contrário, chega a ser controversa. Como não há menção expressa 

177  Zimmermann, W. (2013), ‘§169 GVG’ in: Krüger, W., Adolphsen, J., Gottwald, P., Rauscher, T., Gruber, 

U., Hau, W., Hilbig-Lugani, K., Micklitz, H.-W., Münch, J., Pabst, S., Ulrici, B., Zimmermann, W. (org.), Münchener 

Kommentar zur Zivilprozessordnung: Bd. 3: §§ 1025-1109 EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und 

Europäisches Zivilprozessrecht, München, Beck, C H.

178  Zivilprozessordnung – ZPO é o código de processo civil alemão.

179  Esta norma não se aplica a órgãos e autoridades oficiais do Estado, pois o Art. 35 da Constituição 

alemã, que afirma que todas as autoridades oficiais cooperam entre si com assistência jurídica e administrativa. 

Reichold, K. (2016), ‘§299’ in: Thomas, H., Putzo, H., Reichold, K., Hüßtege, R., Seiler, C. (org.), Zivilprozessordnung: 

FamFG, Verfahren in Familiensachen, EGZPO, GVG, EGGVG, EU-Zivilverfahrensrecht : Kommentar / begründet von 

Prof. Dr. Heinz Thomas, ehem. Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München; Prof. Dr. Hans Putzo, ehem. 

Vizepräsident des Bayer. Obersten Landesgerichts ; fortgeführt von Dr. Klaus Reichold, Vorsitzender Richter am 

Bayer. Obersten Landesgericht a.D.; Dr. Rainer Hüßtege, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München; 

Dr. Christian Seiler, Richter am Oberlandesgericht München, Lehrbeauftragter der Universität Regensburg, 

München, C.H. Beck. Peruingeiro vê criticamente a limitação do acesso às informações processuais apenas 

por pessoas com comprovado interesse. Peruingeiro, R. (2012), ‘O livre acesso à informação, as inovacoes 

tecnológicas e a publicidade processual’, Revista de Processo, Vol. 203, pp. 149–180. 

180  Arnold, S. (2012), ‘Zum Grundsatz der Öffentlichkeit im Zivilverfahren’ in: Geimer, R., Schütze, R. A., 

Garber, T. (org.), Europäische und internationale Dimension des Rechts: Festschrift für Daphne-Ariane Simotta, 

Wien, LexisNexis, pp. 11–27.
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à publicidade na constituição, alguns autores discutem se a publicidade dos julgamentos 

pode ser justificada pelo princípio da publicidade ou pelo princípio do estado de direito.181 

Todavia, a discussão sobre fundamentação da publicidade das decisões não agrega 

relevante valor ao exercício do direito. Seja por causa do princípio da publicidade ou 

por causa do princípio do estado de direito, que, a propósito, dá origem à publicidade; 

a publicação de julgamentos deve ser justificada, em essência, em razão do direito do 

povo à informação, à função de controle e ao desenvolvimento da ciência do Direito. Se 

a comunidade jurídica não puder acessar os julgamentos, não poderá verificar se a lei foi 

aplicada corretamente, nem avaliar os fundamentos das decisões, dificultando o controle 

e o desenvolvimento do Direito.

Além disso, o art. 6 (1) da CEDH garante não apenas processos públicos para os cidadãos, 

mas também a publicação das decisões dos tribunais. Com isso, prescinde-se de uma 

menção expressa do princípio da publicidade na constituição alemã para justificar a 

publicação de decisões judiciais. Segundo Saenger, também na Alemanha, a publicidade de 

julgamentos, ancorada no interesse público pela informação e pelo interesse científico, é 

superior ao direito à intimidade. Portanto, os tribunais não devem negar o acesso ao teor 

de uma sentença a um terceiro.182

181  Zimmermann sustenta uma visão crítica ao principio da publicidade como razao para a publicação 

das decisoes: “Ob die Gerichte aufgrund des allgemeinen rechtsstaatlichen Publizitätsgebots verpflichtet 

sind, ihre Urteile in angemessener Weise zu veröffentlichen, ist umstritten und im Allgemeinen abzulehnen.“ 

Zimmermann, W. (2013), ‘§169 GVG’ in: Krüger, W., Adolphsen, J., Gottwald, P., Rauscher, T., Gruber, U., Hau, 

W., Hilbig-Lugani, K., Micklitz, H.-W., Münch, J., Pabst, S., Ulrici, B., Zimmermann, W. (org.), Münchener 

Kommentar zur Zivilprozessordnung: Bd. 3: §§ 1025-1109 EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und 

Europäisches Zivilprozessrecht, München, Beck, C H, para. 13. Por outro lado, Saenger reconhece o principio 

da publicidade como razao para a publicação de decisões judiciais: “Von der Akteneinsicht nach § 299 ist die 

anonymisierte Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen zu unterscheiden, zu der die Gerichte aufgrund des 

Publizitätsgebots für jedes staatliche Handeln iR des Zumutbaren verpflichtet sind.“ Saenger, I. (2017), ‘§299’ 

in: Saenger, I., Bendtsen, R. (org.), Zivilprozessordnung: Familienverfahren, Gerichtsverfassung, Europäisches 

Verfahrensrecht : Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, para. 24. OLG Celle (1990), 1 VAs 4/90

182  Saenger, I. (2017), ‘§299’ in: Saenger, I., Bendtsen, R. (org.), Zivilprozessordnung: Familienverfahren, 

Gerichtsverfassung, Europäisches Verfahrensrecht : Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, para. 24.
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Na prática, diferentemente do Brasil, os julgamentos são publicados de forma anônima 

na Alemanha.183 Os nomes das partes são omitidos ou apenas as iniciais das partes são 

mencionadas. Para pesquisar a jurisprudência, geralmente não basta acessar os sites do 

tribunal, pois nem todas as decisões são publicadas lá. Elas são entregues a advogados ou 

editoras jurídicas.184  As editoras têm bancos de dados com várias sentenças. Advogados 

ou pesquisadores podem pagar uma taxa mensal ou anual para ter acesso total aos bancos 

de dados para pesquisar jurisprudência, artigos e livros.185 Assim, apesar de o princípio 

da publicidade ser vigente na Alemanha, a forma como o país o interpreta e aplica não 

necessariamente viabiliza uma publicidade ampla, onde nomes e conteúdo são publicados 

de forma aberta e com acesso fácil para todo cidadão.

5. PRIVACIDADE NA ARBITRAGEM

Diferentemente do processo judicial, a arbitragem, em regra, não se submete ao princípio 

da publicidade. A arbitragem é um método privado de solução de conflitos, sendo que a 

fonte da competência e jurisdição dos árbitros é a própria vontade das partes estabelecida 

na convenção arbitral. 

Através da convenção arbitral as partes se comprometem a dirimir o conflito surgido fora 

do judiciário, assim, não será mais o Estado, personificado no juiz de direito aquele que 

exercerá a jurisdição, mas o arbitro ou o tribunal arbitral, escolhido pelas partes ou na forma 

por elas determinada. Assim também, não será o tribunal a administrar o procedimento, 

recebendo petições, diligenciando citação e intimações, mas uma instituição arbitral pelas 

partes escolhidas ou as próprias partes e árbitros, no caso de se optar pela arbitragem 

183  Zimmermann, W. (2015), ‘GVG §169’ in: Säcker, F. J., Rixecker, R. (org.), Münchener Kommentar zum 

BGB, München, C. H. Beck.; Zimmermann, W. (2013), ‘§169 GVG’ in: Krüger, W., Adolphsen, J., Gottwald, P., 

Rauscher, T., Gruber, U., Hau, W., Hilbig-Lugani, K., Micklitz, H.-W., Münch, J., Pabst, S., Ulrici, B., Zimmermann, 

W. (org.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: Bd. 3: §§ 1025-1109 EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, 

Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht, München, Beck, C H, para. 13.

184  Huber, M. (2017), ‘§299’ in: Musielak, H.-J., Voit, W. (org.), Zivilprozessordnung, München, Vahlen, 

Franz, para. 33.

185  Os editores mais populares com grande banco de dados são Beck-online (www.beck-online.de) and 

Juris (www.juris.de).
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ad hoc. Portanto, longe da administração e jurisdição estatal, o procedimento arbitral não 

precisa satisfazer o princípio da publicidade, pois é, em sua essência, privado.

No processo arbitral as audiências ocorrerão em locais privados, podendo ser a sala da 

câmara arbitral ou outro recinto que aprouve as partes para um encontro. Assim, difícil seria 

que um terceiro, alheio ao processo, acessasse a audiência ou sequer tomasse conhecimento 

de quando e onde ela ocorreria. O trafego das peças processuais será gerido pela câmara e 

não ficará disponível em cartório para que um terceiro possa ler. Veja-se, entretanto, que, 

por enquanto, não se diz que é proibido ao terceiro ter acesso ao processo arbitral, mas 

apenas que, sua natureza privada, dificulta o acesso do terceiro.

A proibição da publicidade ocorre apenas quando se determina que o procedimento seja 

confidencial. A confidencialidade na arbitragem é listada como uma de suas vantagens, 

possibilitando que as partes protejam segredos comerciais e disputas negociais do público.186 

O dano reputacional que pode ocorrer se uma disputa entre empresas for conhecida do 

público pode ser evitado com a confidencialidade. Além disso, a possibilidade de haver 

procedimentos confidenciais nos tribunais estaduais é limitada por lei, enquanto na 

arbitragem depende apenas da vontade das partes. Portanto, se a disputa diz respeito a 

informações que as partes preferem manter em segredo, como informações comerciais, 

descrições de produtos, correspondência entre partes etc., elas preferirão levar o caso 

à arbitragem ao invés de dirimir seus conflitos no judiciário, onde impera o princípio 

processual da publicidade. 

186 Ver Kutschera, M. (2007), ‘Vorteile des schiedsgerichtlichen Verfahrens’ in: Torggler, H. (ed.), 

Praxishandbuch Schiedsgerichtsbarkeit, Wien, Verl. Österreich, pp. 37–56. Motzke, G. (2009), ‘§4 Prozessuale 

Besonderheiten von Baustreitigkeiten’ in: Motzke, G. (ed.), Prozesse in Bausachen: Privates Baurecht, 

Architektenrecht, Baden-Baden, Nomos. Vygen, K., Joussen, E. (2013), Bauvertragsrecht nach VOB und BGB: 

Handbuch des privaten Baurechts, Köln, Werner. 

Lew, Julian D. M, Mistelis, L. A., Kröll, S. (2003), Comparative international commercial arbitration, The Hague, 

New York, Frederick, MD, Kluwer Law International; Sold and distributed in North, Central and South America 

by Aspen Publishers.
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Nota-se, todavia, que a arbitragem não é per se confidencial.187 A confidencialidade depende 

da vontade das partes e do regulamento de arbitragem.188 Além disso, a extensão da 

confidencialidade nos procedimentos arbitrais também é uma questão discutível. Algumas 

regras arbitrais protegem as audiências e documentos apresentados pelas partes, outras 

colocam até a sentença arbitral sob o escudo do sigilo.189 Diferentemente, a privacidade é 

uma característica intrínseca da arbitragem. 

187  Por muito tempo a confidencialidade foi considerada como uma caracteristica inerente à arbitragem e 

não como uma consequencia da cláusula de confidencialidade. THE HAGUE CONFERENCE (2010), p. 3 “For many 

years commercial arbitration participants assumed that arbitration was confidential. While neither statutes, 

judicial decisions, procedural rules, treatises nor contracts precisely or comprehensively defined the contours 

and limits of this confidentiality, there was widespread tacit acceptance of a generalized confidentiality 

principle. Many have long considered confidentiality to be a desirable feature of arbitration and one that 

distinguishes it from court litigation. This assumption was called into question by a few highly publicized court 

decisions in the mid-1990’s which prompted considerable commentary and debate.” Malatesta, A., Sali, R. 

(2011), Arbitrato e riservatezza: Linee guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitrali, Padova, 

CEDAM.  Oldenstam, R., Pachelbel, J. v. (2006), ‘Confidentiality and Arbitration - a few reflections and practical 

notes’, SchiedsVZ, pp.  31–36. Noussia, K. (2010), Confidentiality in international commercial arbitration: A 

comparative analysis of the position under English, US, German and French law, Berlin, New York, Springer. 

Decisões que ainda vêem a confidencialidade como inerentes à arbitragem: Bleustein et al v. Société True 

North et Société FCB International and Aita vs. Ojeeh. Certo é que a confidencialidade depende da vontade das 

partes e do regulamento de arbitragem. Smeureanu, I. M. (2011), Confidentiality in international commercial 

arbitration, International arbitration law library, Alphen aan den Rijn, Frederick, MD, Kluwer Law International.

188  Citam-se exemplos de regulamentos com disposições sobre a confidencialidade: DIS Art. 43, SLBau 

§2 (3), CAMARB Art. 12.1, ICC Art. 6, LCIA 30.1 e outros. Ver THE HAGUE CONFERENCE (2010), p. 10 and Annex 1.

189  O escopo da confidencialidade deve ser delimitado pela convenção arbitral ou pelas regras de 

arbitragem. Elas vão determinar se o dever de confidencialidade deve abranger apenas a sentença arbitral, 

todos os documentos processuais ou até mesmo a mera existência do processo. Apoiando essa visão, veja: 

Smeureanu, I. M. (2011), Confidentiality in international commercial arbitration, International arbitration law 

library, Alphen aan den Rijn, Frederick, MD, Kluwer Law International; Sold and distributed in North, Central 

and South America by Aspen Publishers. Clique aqui para digitar texto..
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6. A PRIVACIDADE DA ARBITRAGEM COMPARADA À 
PUBLICIDADE ALEMÃ E SUA CONFORMIDADE COM O 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Veja-se que a publicidade dos processos alemães guarda certa correlação com a privacidade 

do processo arbitral. Apesar de a publicidade estar garantida, a interpretação e execução 

dada a ela nos processos judiciais dista do que os brasileiros entendem por publicidade.

Assim como na arbitragem, a vista dos autos não é garantida a qualquer pessoa. Informações 

processuais não ficam disponíveis na internet e para ter acesso ao processo ainda é preciso 

comprovar interesse legítimo. 

Entender que o princípio da publicidade pode ser interpretado de outra maneira e ainda 

assim garantindo seu cumprimento em consonância com o Estado Democrático de Direito 

mostra que uma interpretação diferente da publicidade em processos arbitrais com a 

administração pública não é tão necessária quanto adequada. Trata-se de um procedimento 

que não é levado a cabo pelo Estado, mas por entes privados. Enquanto no processo judicial 

teríamos o Estado julgador e Estado parte, na arbitragem teremos apenas o Estado como 

parte. Não há então a preocupação com o controle dos atos do Estado enquanto julgador, 

mas apenas com seus atos enquanto parte. A partir desta análise, o princípio processual 

da publicidade na arbitragem com o ente público requer uma interpretação diversa daquela 

aplicada ao processo judicial. É necessária uma interpretação que se adeque ao contexto da 

arbitragem com o ente público. 

Pugna-se por uma publicidade no procedimento arbitral com a administração pública 

diferente daquela do processo judicial, já que a publicidade aqui não se presta ao controle da 

função jurisdicional do Estado, mas sim dos atos do Estado enquanto parte. A característica 

primeira da arbitragem, como método privado de solução de conflitos não precisa ser 

destituída para satisfazer o princípio da publicidade. 

Ressalta-se que a confidencialidade, sim, estaria na contramão da publicidade. Já a mera 

privacidade não. Audiências nos processos arbitrais acontecerão em locais privados e a 

administração procedimental acontecerá através de camarás privadas. Desta feita, instituições 

arbitrais que administrem processos com entes públicos não devem, necessariamente, se 

preparar para possibilitar a vista dos autos a todo cidadão ou a entrada dele nas audiências. 

Sem dúvida, soluções devem ser apresentadas, para possibilitar, por exemplo, um streaming 

de audiência que seja de grande interesse público. Ademais, o acesso da sociedade às 
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sentenças arbitrais dos procedimentos com a administração pública é imprescindível para a 

satisfação do princípio da publicidade, podendo ser feita, por exemplo, através de publicação 

no site da referida instituição arbitral. 

Assim, estas medidas de cumprimento do princípio da publicidade podem ser efetuadas 

também na privacidade da arbitragem. É o que demonstra a comparação com a aplicação do 

referido princípio no direito alemão, onde, o grau de privacidade processual é maior, ainda 

que a publicidade seja a regra.

7. CONCLUSÃO

O princípio da publicidade rege o processo civil possibilitando que a sociedade tenha acesso 

aos atos do judiciário. Por outro lado, a arbitragem que tenha como parte um ente público 

também deverá obedecer àquele princípio.

Contudo, a aplicação do princípio da publicidade deve ser devidamente adequada ao 

contexto privado da arbitragem. Tal interpretação e aplicação da publicidade se assemelha 

mais com a aplicação da publicidade nos processos alemães, onde a possibilidade de se ter 

acesso aos autos, audiências e decisões não é tão ampla como no Brasil.

Observar a aplicação do princípio da publicidade nesta outra jurisdição nos permite concluir 

que uma acessibilidade menor de terceiros ao processo não significa necessariamente uma 

violação ao princípio da publicidade. Pelo contrário, é preciso fazer o exercício de comparar 

o direito para que se possa iniciar um trabalho de adequar a aplicação da publicidade à 

arbitragem. Assim, este estudo não tem a pretensão de solucionar a questão da publicidade 

em um procedimento privado. Almeja, porém, ser um incentivo para que se discuta uma 

nova interpretação e aplicação do princípio da publicidade na arbitragem com entes públicos, 

sem ferir sua essência privada, nem a necessária publicidade dos processos que envolvem 

a administração pública.
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