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ROL DE CATEGORIAS 
 

Rol de categorias que o Autor da Tese considera estratégicas à compreensão do seu 

trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

 

Ações Político Jurídicas – São “estratégias político-jurídicas visando à construção 

ou proposição de normas”1 

 

Análise Econômica do Direito – É uma doutrina originária dos Estados Unidos, que 

prega a utilização de métodos econômicos na análise de temas relacionados à teoria 

social e do Direito. Propõe-se a analisar o fenômeno jurídico, a partir da aplicação de 

métodos econômicos, em especial de microeconomia empresarial. 

 

Análise Econômica da Litigância - É a vertente da AED que se dedica à análise da 

Litigância, a partir de perspectivas microeconômicas e macroeconômicas. 

 

Crise do Poder Judiciário - Situação relacionada, principalmente, à Morosidade na 

entrega da prestação jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro.2 

 

Disciplina Judiciária – Trata-se de categoria criada pelo Parágrafo Único do artigo 

10 da Resolução 106/2010 do CNJ, cujo conteúdo jurídico, ainda que não vincule 

inteiramente o Magistrado, impõe incentivos promocionais para aquele que seguir a 

orientação dos Tribunais Superiores; contrario sensu, dificultando a ascensão 

funcional do “dissidente”. Essa disposição pode produzir o mesmo efeito que uma 

determinação direta no sentido de que siga a orientação jurisprudencial. 

 

Efeito Vinculante das Decisões Judiciais – É característica atual do ordenamento 

jurídico brasileiro, criada por vários mecanismos de controle das decisões judiciais, 

tais como Súmula Vinculante, Repercussão Geral, Recursos Especiais 

Representativos de Controvérsia, Súmula Impeditiva de Recursos e, em menor 

                                                      
1
 Conceito Operacional por adesão a Osvaldo Ferreira de Melo. In: MELO, Osvaldo Ferreira de. 

Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora. 2000. p. 9. Verbete: AÇÃO 
POLÍTICO-JURÍDICA. Ainda, para o mesmo Autor, a categoria ‘estratégia’ pode ser compreendida 
como um “conjunto de elementos articulados que formam uma política”. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 39. Verbete: ESTRATÉGIA. 
2
 Observar, no entanto, conforme será explicitado na Tese, que a existência de uma “Crise” no 

Sistema de Justiça brasileiro não é unânime, assim como as suas causas e consequências.  



 
 

escala, pela Sentença Vinculante.3 

 

Eficiência – É a “utilização máxima dos recursos técnicos disponíveis”4.  

 

Eficiência Alocativa - É a habilidade da utilização dos inputs na proporção ótima, 

dado seus preços e a tecnologia de produção5. 

 

Eficiência Econômica – É a utilização máxima dos recursos técnicos disponíveis, 

visando obter, pelo Equilíbrio do confronto entre todos os interesses subjetivos 

manifestados isoladamente, a Maximização da Riqueza. 

 

Eficiência Institucional - Trata-se de uma Ideologia que deve comprometer o agir 

das Instituições, demandando que todos os seus organismos funcionem em perfeita 

sintonia, direcionando seu comportamento para determinado objetivo. É Política 

Pública relacionada à intenção Governamental de obter determinados resultados. 

 

Eficiência Judicial – É a utilização máxima dos recursos técnicos disponíveis tanto 

para atos de gestão do processo quanto para atos de racionalidade judicial6. Pode 

ser mensurada de acordo com a produtividade, qualidade das decisões, e grau de 

formalismo ou complexidade dos procedimentos para a resolução de disputas. 

 

Eficiência Organizacional - É a identidade comum que enlaça corpos políticos, 

econômicos, sociais e grupos de indivíduos, entre outros, em vista de certos 

                                                      
3
 Para uma visão mais aprofundada sobre as origens do Efeito Vinculante no Brasil, ver: LEAL, Roger 

Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006. 
4
 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: 

Conceito Editorial. 2011. p. 201. 
5
 Conceito operacional construído com apoio na leitura de SCHWENGBER, Silvane Battaglin. 

Mensurando a eficiência no sistema judiciário: métodos paramétricos e não-paramétricos. Tese 
de Doutorado apresentada à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da 
Formação e Documentação, como requisito para obtenção do Título de Doutor em Economia. 
Orientadora: Professora Drª Maria da Conceição Sampaio. Brasília, 2006. p. 23. 
6
 Na concepção político-jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, “O esforço desenvolvido na busca de 

critérios de racionalidade para trabalhar com o valor justiça não se constitui em utopia. É tarefa 
realizável e muito consequente. Sem tal esforço não se conseguirá superar as ideologias que têm 
freado os avanços do Direito, então confundido tão só com expressões linguísticas de dever-ser.” In: 
MELO, Osvaldo Ferreira de: O valor da justiça para a política do direito. Revista Sequência. v. 10. nº 
19. 1989. p. 45-56. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/16234/14783.  Acesso em: 20 fev. 
2013. p. 56. 



 
 

objetivos.7 

 

Eficiência Técnica – É a capacidade de obter o máximo de produto a partir de um 

dado conjunto de insumos. Produtividade8.  

 

Ideologia – É “um conjunto de crenças e de valores9 com que os seres humanos 

procuram interpretar e justificar atitudes alheias ou próprias, às vezes com o objetivo 

de crítica e controle, mas em outras de orientar a seleção de alternativas”10. 

 

Independência Jurídica – Trata-se de princípio de índole constitucional, que 

garante ao Magistrado, decidir livremente, desde que motive as razões de seu 

convencimento, mas também é garantia democrática do jurisdicionado de que o juiz 

aja assim. 

 

Jurisprudência Precedentalista – “É aquela que recorre sistematicamente a 

remissões e reenvios para sentenças anteriores onde foram discutidas as mesmas 

questões ou questões semelhantes. (...) O que se passa é um pragmatismo do caso 

baseado noutros “casos”. Trata-se de remissão de “sentença para sentenças”, ou 

“reenvio de acórdãos para acórdãos”11.  

 

Justiça Social – É a “concepção do que seja justo para todos”12. “Na Justiça Social 

é o todo que contribui para cada um, não como uma dádiva generosa e paternalista, 

mas como um dever decorrente de sua condição inalienável de parte do todo, 

provedor e beneficiário potencial e efetivo”13. Engloba não só a resolução dos litígios 

                                                      
7
 NORTH Douglass C. Instituciones, cambio institucional e desempenho económico. p. 14. 

8
 Conceito operacional construído com apoio na leitura de SCHWENGBER, Silvane Battaglin. 

Mensurando a eficiência no sistema judiciário: métodos paramétricos e não-paramétricos. p. 23. 
9
 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, ‘valor’, “na linguagem político-jurídica, é qualidade 

normativa ou critério de juízo”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 97. 
Verbete: VALOR. Ainda, para o mesmo Autor, “no plano das estratégias político-jurídicas, a questão 
do valor é essencial, desde que se procure identificar critérios objetivos para justificação da norma 
posta e da norma proposta”. MELO, Osvaldo Ferreira de. O papel da política jurídica na construção 
normativa da pós-modernidade. In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; ______; SILVA, Moacyr Motta 
da. Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 2009. 81-94. p. 90. 
10

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 54. 
11

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Tribunal Constitucional, Jurisprudências e Políticas 
Públicas. Disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030102.html. Acesso em: 28 fev. 
2012. 
12

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 57. Verbete: JUSTIÇA SOCIAL. 
13

 PASOLD, Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 3. ed. rev. atual. e ampl. 
Florianópolis: OAB/SC Editora co-edição Editora Diploma Legal, 2003. p. 96-97. 



 
 

que se encontram nos tribunais, mas, ainda, incentivar a sua mobilização para 

outras questões, nomeadamente para a procura suprimida de alguma litigância de 

alta intensidade.14 

 

Litigância – É o caminho percorrido por um Processo Judicial, a partir da ocorrência 

do fato danoso ou ameaça da direito até a resolução da ação judicial interposta em 

vista desse episódio.  

 

Macroeconomia – “É o ramo da ciência econômica que tem como foco de análise a 

Economia com um todo, (...) estuda o comportamento de grandes agregados, tais 

como renda nacional, produto nacional, nível geral de preços, taxa de salários, 

emprego e desemprego (...) etc.”15 

 

Maximização da Riqueza – É a intenção de obter o máximo possível da “soma de 

todos os bens e serviços tangíveis e intangíveis ponderados por dois tipos de 

preços: preços ofertados (o que as pessoas se dispõem a pagar por bens que ainda 

não possuem) e preços solicitados (o que as pessoas pedem para vender o que 

possuem)”.16 

 

Modelo Vinculante – É característica do ordenamento jurídico brasileiro, criada por 

vários mecanismos de controle das decisões judiciais, tais como a Súmula 

Vinculante, Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos Especiais 

Representativos e Controvérsia, Súmula Impeditiva de Recursos e, em menor 

escala, pela Sentença Vinculante. Sua consequência (agindo em conjunto) é a 

submissão das decisões judiciais de instâncias inferiores aos paradigmas definidos 

pelos Tribunais Superiores. 

 

Melhora do Ambiente para o Mercado – Trata-se de arranjo institucional e 

organizacional que procura dotar o cenário político e jurídico brasileiro de condições 

mais favoráveis para o crescimento econômico, favorecendo as relações comerciais 

                                                      
14

 Conforme: SANTOS, Boaventura de Souza e GOMES, Conceição. Geografia e Democracia para 
uma nova Justiça. Julgar. Maio/Agosto de 2007. p.109-128. p. 117. 
15

 BORATI, Vanessa. Economia para o direito. Barueri: Manole, 2006. p. 79. 
16

 Conceito operacional elaborado com base em POSNER, Richard Allen. Problemas de filosofia do 
direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Título original da 
obra: The problems of jurisprudence. p. 477. 



 
 

em uma economia de mercado, inclusive com iniciativas para prover os magistrados 

de um cabedal teórico capaz de alertá-los para as consequências econômicas de 

suas decisões, dotando o Sistema de Justiça de valores propostas por organismos 

internacionais, tais como “acesso à justiça (acessibilidade), credibilidade, eficiência, 

transparência, Previsibilidade, proteção à propriedade privada, e respeito aos 

contratos”.17 

 

Microeconomia – “É o ramo da ciência econômica que analisa a formação de 

preços em Mercados específicos, ou seja, como as empresas e os consumidores 

decidem qual o preço e a quantidade de um determinado bem ou serviço em 

mercados específicos”18 

 

Mercado – É “uma instituição jurídica. Dizendo-o de modo mais preciso: os 

mercados são instituições jurídicas”. Ele não é uma instituição natural, é um locus 

artificialis, operando com embasamento em normas jurídicas que o regulam e 

conformam. Fundamenta-se na Calculabilidade e na Previsibilidade. “É uma 

instituição jurídica construída pelo direito positivo, o direito posto, pelo Estado 

Moderno”.19 

 

Morosidade – É a situação de demora na entrega da prestação jurisdicional 

brasileira, decorrente da sobrecarga de trabalho, do excesso de burocracia, 

positivismo e legalismo ou da interposição, não só por parte de operadores 

concretos do Sistema de Justiça (magistrados, funcionários, membros do Ministério 

Público, e advogados), mas também de algumas das partes e terceiros envolvidos 

no processo, de obstáculos para impedir que a sequência normal dos procedimentos 

desfeche o caso.20 

 

Morosidade Ativa - Consiste na interposição, não só por parte de operadores 

concretos do Poder Judiciário (magistrados, funcionários, membros do Ministério 

                                                      
17

 CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Juízes para o Mercado? Os valores recomendados pelo 
Banco Mundial para os Judiciários nacionais. In Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: AMB, v.7, n.13, 
1.sem. 2004. Disponível em: http://www.amb.com.br/docs/publicacoes/outros/revista_cj_n7.pdf. p. 29.  
18

 BORATI, Vanessa. Economia para o direito. p. 35. 
19

 Conceito operacional construído com apoio na leitura de GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 27-36. 
20

 Conceito operacional construído com apoio na leitura de SANTOS, Boaventura de Sousa. Para 
uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 27. 



 
 

Público, e advogados), mas também de algumas das partes e terceiros envolvidos 

no processo, de obstáculos para impedir que a sequência normal dos procedimentos 

desfeche o caso.21 

 

Morosidade Sistêmica - É demora na entrega da prestação jurisdicional que 

decorre da sobrecarga de trabalho, do excesso de burocracia, positivismo e 

legalismo22. 

 

Política Jurídica – É o conjunto de estratégias que visam à produção de conteúdo 

da norma, e sua adequação aos valores Justiça e Utilidade Social23, pelo “domínio 

de estratégias que, a partir do conhecimento das legítimas reivindicações sociais, 

permitam o alcance de um Direito Justo, útil e, assim, benéfico para a coletividade; é 

a percepção do Direito que deva ser, que será buscado pelas ações pertinentes”24. 

 

Predição – Trata-se de “opinião sobre situações futuras (...) com base nas 

tendências conhecidas. É um exercício exitosamente realizado pela Ciência Política 

e pela Política do Direito, com vistas à correção de tendências que possam criar 

situações indesejáveis”25 como também, de outro lado, a adoção de Políticas 

Públicas capazes de gerar comportamentos desejáveis. Tanto se alinha com os 

objetivos da Análise Econômica do Direito (Direito e Economia Positivo, em sua 

perspectiva preditiva26), quanto da Política Jurídica.27 

                                                      
21

 Conceito operacional construído com apoio na leitura de SANTOS, Boaventura de Sousa. Para 
uma revolução democrática da justiça. p. 27. 
22

 Conceito operacional construído com apoio na leitura de SANTOS, Boaventura de Sousa. Para 
uma revolução democrática da justiça. p. 27. 
23

 Conceito Operacional por adoção de Osvaldo Ferreira de Melo, in Dicionário de Política Jurídica., 
p. 77. Verbete: POLÍTICA JURÍDICA. Para o mesmo Autor, a categoria ‘Utilidade Social’ é 
compreendida, “num critério político-jurídico, uma das qualidades que deve ter a norma e, assim, 
merecer integrar um sistema jurídico. Consiste sempre na resposta adequada a uma legítima 
necessidade coletiva”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 96. Verbete: 
UTILIDADE SOCIAL. 
24

 Conforme MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 71. Verbete: OBJETO 
DA POLÍTICA JURÍDICA. 
25

 Conceito Operacional por adesão a Osvaldo Ferreira de Melo. In: MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 78. Verbete: PREDIÇÃO. 
26

 Segundo SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? In: TIM, Luciano Benetti (org.). 
Direito e Economia. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 49-61. p. 53: “A 
Economia pode ser aproveitada para prever as consequências das diversas regras jurídicas”. O que 
se pretende é “modelar o comportamento humano de modo que seja possível ao profissional do 
Direito entender os prováveis efeitos que advirão como consequência das diferentes posturas legais”. 
27

 Segundo DALLARI. Dalmo de Abreu. O futuro do Estado. 2. ed. rev. e atual. 2. tir. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 1: “Nas sociedades em transformação tudo se faz em função do futuro, pois mesmo 
aquilo que se deseja que permaneça sabe-se que só poderá permanecer em novas circunstâncias. 
Desenvolve-se, então, um grande esforço, às vezes até inconsciente, para identificar no presente o 



 
 

 

Previsibilidade da Prestação Jurisdicional – Alinhamento das decisões judiciais 

proferidas nas instâncias inferiores à jurisprudência dos Tribunais, ainda que com a 

ressalva do entendimento pessoal em contrário da autoridade judiciária de hierarquia 

inferior, gerando assim um perfilamento ideológico institucional, partindo das Cortes. 

Constitui-se em uma das expectativas do Mercado. 

 

Processo Judicial – Em sua dimensão técnica é um “sistema de preceitos 

normativos desatinados a dar vida e movimento à ação, que sirvam de meios 

adequados para conduzir o feito até a concretização do direito pretendido”28. Em sua 

dimensão política é “a relação vinculativa entre as partes e o Juiz”29. Em sua 

concepção político jurídica, é instrumental, pois o procedimento deve servir de 

ferramenta para a realização do direito materialmente legitimado a fim de superar as 

causas principais dos abismos que se situam entre as legítimas reivindicações da 

Sociedade e direitos individuais, de um lado, e a prepotência da vontade do 

legislador (imbricada esta com os fins políticos do Estado ou mesmo de grupos e 

classes) e o poder majestático dos Tribunais, de outro lado30. 

 

Razoável Duração do Processo Judicial – I - É Garantia Constitucional inserida no 

texto da Constituição brasileira de 1988 (inciso XXLVIII do artigo 5º) pela EC 

45/2004. II - Designa um tempo aceito pela razão como tolerável para a duração de 

determinado processo judicial. III - Engloba também o tempo necessário para o 

exercício de defesa e à interposição da ação e dos recursos. IV - Leva em 

consideração os demais direitos processuais, também constitucionalmente previstos, 

em ordem de ponderação. V - Toma mais em consideração o caso sob análise do 

_______________________ 
que já é expressão do futuro, a fim de que os objetivos particulares e os dispêndios de energia não se 
orientem em sentido contrário ao das tendências que deverão predominar. A par disso, existe a 
necessidade de evitar o que Alvin Toffler denominou ‘o choque do futuro’ (future shock), ou seja, ‘a 
tensão e a desorientação dilacerantes sofridas pelos indivíduos sujeitos a demasiadas mudanças e  
pouquíssimo tempo’, consequentes de sua incapacidade de se adaptarem cultural, emocional e 
psicologicamente no mesmo ritmo em que a sociedade se transforma. Tudo isso contribui para tornar 
mais intenso do que em períodos relativamente estáveis o interesse pelo futuro, inspirando a 
utilização de todos os meios disponíveis e o aperfeiçoamento desses meios, para tarefas de 
predição.” 
28

 Conceito operacional adotado a partir de MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do 
Direito. Porto Alegre: SAFE, 1998. 88 p.  p. 37. 
29

 Conceito Operacional por adesão a Osvaldo Ferreira de Melo. In: MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 79. Verbete: PROCESSO. 
30

 Conceito operacional adotado a partir de MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do 
Direito. p. 46. 



 
 

que se constitui em uma regra genérica de aplicação indistinta a todo e qualquer 

processo. VI - No direito brasileiro, “fundamenta-se em diversos dispositivos 

constitucionais, que o abarcam como a cláusula do Estado de Direito, o direito à 

tutela judicial, o direito ao devido processo legal, o princípio da presunção de 

inocência, o direito à segurança jurídica e, de certa forma, o princípio da eficiência 

da administração da justiça”.31 

 

Recursos Cíveis – Em sua dimensão técnica, ou formal, são procedimentos 

destinados a obter a reforma ou cassação de decisões judiciais. Em sua dimensão 

política ou material, podem ser compreendidos como forma através da qual a parte 

que sucumbiu em uma demanda procura a realização do direito material pela 

decisão, mediante a reapreciação da matéria por um órgão judicial de hierarquia 

superior. É instituto criador de um espaço procedimental de ataque das falibilidades 

do sistema processual, sendo corolário ineliminável da garantia do contraditório e da 

ampla defesa. É instrumento decorrente do modelo constitucional de processo que 

permite a comparticipação das decisões.32 

 

Reforma Infraconstitucional do Judiciário – Conjunto de leis que serviram para 

dar concretude à EC 45/2004. Compreende os seguintes diplomas legais: Lei 

11.18705 (Agravos); Lei 11.232/05 (Execução de Títulos Judiciais); Lei 11.276/06 

(Súmula Impeditiva de Recursos); Lei 11.277/06 (Processos Repetitivos); Lei 

11.280/06 (Prazos para Vista); Lei 11.382/06 (Execução de Títulos Judiciais); Lei 

11.341/06 (Processo Eletrônico); Lei 11.417/06 (Súmula Vinculante); Lei 11.418/06 

(Repercussão Geral no Recurso Extraordinário); Lei 11.441/07 (Separação, Divórcio, 

Inventário e Partilha, Extrajudiciais).  

 

Regime Recursal Cível Brasileiro – É o conjunto dos princípios, efeitos, valores e 

conteúdo jurídico dos Recursos no âmbito do Direito Processual Civil brasileiro. 

 

                                                      
31
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Segurança Jurídica – Trata-se de fundamento imediato da Dogmática Jurídica33. 

Nesse contexto, o Jus Strictum, entendido como o direito direcionado 

exclusivamente para obtenção da Segurança Jurídica, opor-se-ia ao Jus Aequum 

percebido como o Direito comprometido com Critérios Objetivos de Justiça34. Sob o 

enfoque do Mercado transcende em mera calculabilidade dos provimentos judiciais, 

a fim de que a propriedade privada seja preservada, comprometendo-se tão 

somente, com a legalidade. 

 

Sistema de Justiça – É o conjunto de Instituições públicas e privadas que 

compreendem o setor Justiça – as organizações envolvidas na solução de conflitos 

com base legal e na aplicação do arcabouço jurídico -, não se limitando às diversas 

instâncias do Poder Judiciário como únicas capazes de dizer o Direito. 

 

Súmula Vinculante – “No sistema jurídico brasileiro, Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal que é fonte de vinculação normativa para juízes e tribunais 

inferiores. Na ótica da Política Jurídica, esse instituto é obstáculo ao esforço da 

contínua e necessária adaptação normativa a novas realidades sociais”35. 

 

Utilidade Social – É “uma das qualidades que deve ter a norma e, assim, merecer 

integrar um sistema jurídico36. Consiste sempre na resposta adequada a uma 

legítima necessidade coletiva”37. 

                                                      
33
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Utilitarismo – Trata-se de “doutrina fundamentada no pressuposto de que toda ação 

humana é impulsionada no sentido do afastamento daquilo que possa causar 

desprazer e dor e buscara aquilo que proporcione prazer e bem-estar. Dessa forma, 

tudo que for útil ao maior número de pessoas e no maior grau possível, deverá 

resultar numa escolha racional”38. 

 

Utopia – É “todo projeto de transformação e mudança como projeção de como deva 

ser a convivência humana e qual o direito que possa garantir a situação desejada”39. 

 

Validade da Norma – É a qualidade da norma “cuja eticidade a coloca juridicamente 

perfeita dentro de um sistema positivo”.40 

 

Validade Formal da Norma – É a legitimidade no processo de produção da norma e 

sua posição adequada na escala hierárquica.41 

 

Validade Material da Norma – “É a sua (da norma) adequação aos valores do 

Direito”.42 Produz norma desejada pela Sociedade, não se contentando com o 

“consenso presumido” (postulado típico da Dogmática Jurídica), pois “o emissor da 

ordem, da prescrição ou da proposição contida na norma (a autoridade) tem que 

estar conforme o sentimento e a ideia de legítimo, sem o que dificilmente há 

qualquer adesão por parte do sujeito”.43  

 

Viés Econômico – Trata-se de característica possivelmente atribuível ao Regime 

Recursal Cível brasileiro, com as alterações que são debatidas nesta Tese, que 

implica em reconhecer que grande parte das mudanças operadas têm como objetivo 

final, a melhoria do ambiente para o Mercado. 

 

                                                      
38
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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
Esta Tese de Doutorado em Ciência Jurídica insere-se na linha de pesquisa 
Principiologia Constitucional e Política do Direito, e pretende responder à seguinte 
questão problema: em que medida questões econômicas influenciaram nas 
alterações do Regime Recursal Cível brasileiro, e de que maneira essas reformas 
afetam a atuação jurisdicional, especialmente nas instâncias inferiores? Para seu 
equacionamento são levantadas as seguintes hipóteses: a) a Reforma do Poder 
Judiciário Brasileiro é um processo político jurídico ainda em andamento, mas que 
tem a Emenda Constitucional 45/2004, e um conjunto de leis que se convencionou 
denominar de “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”, como base; b) a Reforma 
do Poder Judiciário, no geral, e do Regime Recursal Cível, em especial, aparentam 
convergir com pautas de valores propostas por organismos internacionais que se 
dedicam a fomentar, em países em desenvolvimento, reformas judiciais, objetivando 
propiciar um melhor ambiente para o Mercado; c) tais pautas têm nos pressupostos 
da AED uma ferramenta fundamental, para a formação de um consenso judicial 
global; d) as alterações promovidas no Regime Recursal Cível acabaram criando um 
Modelo Vinculante por obediência a súmulas e decisões proferidas em leading 
cases, aparentando alinhar-se com proposta ideológica que vê no Sistema de 
Justiça elemento fundamental na melhoria do ambiente para o Mercado; e) a 
validade material das reformas no Regime Recursal Cível pode ser criticada 
utilizando-se a Política Jurídica como ferramenta; e, feita a apreciação, é possível 
observar certo distanciamento entre suas bases ideológicas e o aporte 
epistemológico conferido a esta Disciplina, por Osvaldo Ferreira de Melo. A Tese 
está dividida em cinco Capítulos. No primeiro trata-se de aspectos políticos e 
jurídicos da Emenda Constitucional 45/2004, e do conjunto legislativo denominado 
Reforma Infraconstitucional do Judiciário. No segundo, abordam-se aspectos 
destacados das relações entre o Efeito Vinculante e a motivação econômica das 
alterações no Regime Recursal Cível. No terceiro, discutem-se as ligações entre 
Direito e Economia, procurando-se estabelecer um aporte teórico mínimo sobre as 
relações entre desenvolvimento econômico e Poder Judiciário. No quarto, promove-
se uma crítica das alterações propostas no Regime Recursal Cível, inspiradas pela 
AED. No quinto, aborda-se a atuação judicial em vista do novo Regime Recursal 
Cível, sob o enfoque da Política Jurídica, a partir de Osvaldo Ferreira de Melo. As 
Conclusões sintetizam os pontos nodais, com ênfase para o tratamento das 5 
hipóteses da Pesquisa. O Método utilizado na fase de investigação foi o indutivo; na 
fase de tratamento de dados empregou-se o método analítico, e no relatório, 
alternou-se a base lógica indutiva com a base lógica dedutiva. Utiliza-se como 
ferramenta de análise crítica, a Política Jurídica, a partir do aporte epistemológico 
conferido por Osvaldo Ferreira de Melo. 
 
 
Palavras Chave: Emenda Constitucional 45/2004, Reforma do Judiciário, Regime 
Recursal Cível, Osvaldo Ferreira de Melo, Política Jurídica. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
 

 
Esta Tesis de Doctorado en Ciencia Jurídica se incluye en la línea de investigación 
Principiología Constitucional y Política del Derecho y pretende responder a la 
siguiente cuestión problema: ¿En qué medida las cuestiones económicas influyeron 
en las alteraciones del Régimen de Apelaciones en lo Civil brasileño, y de qué 
manera estas reformas afectan la actuación jurisdiccional, especialmente en las 
instancias inferiores? Para solucionarlo se plantean las siguientes hipótesis: a) la 
Reforma del Poder Judicial Brasileño es un proceso político jurídico aún en marcha, 
pero que cuenta con la Enmienda Constitucional 45/2004 y con un conjunto de leyes 
que se acordó denominar “Reforma Infraconstitucional del Poder Judicial”, como 
base; b) la Reforma del Poder Judicial, en general, y del Régimen de Apelaciones en 
lo Civil, en especial, aparentan converger con pautas de valores propuestas por 
organismos internacionales que se dedican a fomentar, en países en desarrollo, 
reformas judiciales, con el objetivo de propiciar un mejor ambiente para el Mercado; 
c) tales pautas tienen en los presupuestos de la AED una herramienta fundamental 
para la formación de un consenso judicial global; d) las alteraciones promovidas en 
el Régimen de Apelaciones en lo Civil terminaron creando un Modelo Vinculante por 
obediencia a súmulas y decisiones proferidas en leading cases, aparentando 
alinearse con una propuesta ideológica que ve en el Sistema de Justicia un 
elemento fundamental para la mejoría del ambiente para el Mercado; e) la validez 
material de las reformas en el Régimen de Apelaciones en lo Civil puede ser 
criticada utilizando como herramienta la Política Jurídica y, realizada la apreciación, 
es posible observar cierto distanciamiento entre sus bases ideológicas y el aporte 
epistemológico conferido a esta Disciplina por Osvaldo Ferreira de Melo. La Tesis 
está dividida em cinco Capítulos. En el primero se trata de aspectos políticos y 
jurídicos de la Enmienda Constitucional 45/2004 y del conjunto legislativo 
denominado Reforma Infraconstitucional del Poder Judicial. En el segundo se 
abordan aspectos destacados de las relaciones entre el Efecto Vinculante y la 
motivación económica de las alteraciones en el Régimen de Apelaciones en lo Civil. 
En el tercero se discuten las conexiones entre Derecho y Economía, intentando 
establecer un aporte teórico mínimo sobre las relaciones entre desarrollo económico 
y Poder Judicial. En el cuarto se promueve una crítica de las alteraciones propuestas 
en el Régimen de Apelaciones en lo Civil, inspiradas por la AED. En el quinto se 
aborda la actuación judicial en vista del nuevo Régimen de Apelaciones en lo Civil 
bajo el enfoque de la Política Jurídica, a partir de Osvaldo Ferreira de Melo. Las 
Conclusiones sintetizan los puntos centrales, haciendo hincapié en el tratamiento de 
las cinco hipótesis de la Investigación. El Método utilizado en la fase de investigación 
fue el inductivo; en la fase de tratamiento de datos se empleó el método analítico, y 
en el informe se alternó la base lógica inductiva con la base lógica deductiva. Se 
utilizó como herramienta de análisis crítico la Política Jurídica, a partir del aporte 
epistemológico conferido por Osvaldo Ferreira de Melo. 
 
Palabras Clave: Enmienda Constitucional 45/2004. Reforma del Poder Judicial. 
Régimen de Apelaciones en lo Civil. Osvaldo Ferreira de Melo. Política Jurídica. 
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RIASSUNTO 
 
 
  
 
 

Questa Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche è inserita nell’area 
scientifica  della “Principiologia Costituzionale” e della Politica del Diritto, e si 
propone di rispondere al seguente quesito/problema: in quale misura questioni 
economiche hanno influenzato le modifiche dell’Appello Civile brasiliano e, in che 
modo tali riforme possono influenzare l’attuazione giurisdizionale, soprattutto nelle  
istanze inferiori? Per farvi fronte sono sollevate le seguenti ipotesi: a) la Riforma del 
Potere Giudiziario Brasiliano è un processo politico giuridico ancora in corso, ma che 
presenta l’Emendamento Costituzionale 45/2004, e un insieme di leggi chiamate  
convenzionalmente  “Riforma Infra costituzionale del Giudiziario”, come base; b) la 
Riforma del Potere Giudiziario in generale, e quella dell’appello Civile, in particolare, 
sembrano convergere con modelli di valori proposti da organismi internazionali che si 
dedicano a promuovere nei paesi in via di sviluppo riforme giudiziarie che mirano a 
fornire un ambiente migliore per il Mercato; c) tali linee guida incontrano nei 
presupposti dell’AED uno strumento fondamentale per la formazione di un consenso 
giudiziale globale; d) le modifiche promosse nell’Appello Civile hanno creato un 
Modelo Vincolante per l’obbedienza a epitomi e decisioni pronunciate in leading 
cases, che sembrano allinearsi con proposta che vede il Sistema di Giustizia come 
elemento fondamentale a migliorare l’ambiente per il Mercato; e) la validità 
sostanziale delle riforme nell’Appello Civile può essere criticata utilizzando la Politica 
Giuridica come strumento; e, fatta la valutazione, è possibile osservare certa 
distanza fra i suoi fondamenti ideologici e il contributo epistemologico concesso a 
tale Disciplina, partendo da Osvaldo Ferreira de Melo. La Tesi è divisa in cinque 
Capitoli. Nel primo, viene preso in esame aspetti politici e giuridici dell’Emendamento 
Costituzionale 45/2004, e dell’insieme legislativo denominato Riforma Infra 
costituzionale del Giudiziario. Nel secondo, si affrontano gli aspetti messi in evidenza 
dai rapporti tra l’Effetto Vincolante  e la motivazione economica delle modifiche 
nell’Appello Civile. Nel terzo, si discutono i legami tra Diritto e Economia, cercando di 
stabilire un contributo teorico minimo sul rapporto tra sviluppo economico e Potere 
Giudiziario. Nel quarto, si promuove una critica alle modifiche proposte nell’Appello 
Civile, ispirate all’AED.  Nel quinto, si affronta l’attuazione giudiziaria mirando al 
nuovo Appello Civile, dal punto di vista della Politica Giuridica, partendo da Osvaldo 
Ferreira de Melo. Le Conclusioni sintetizzano i punti nodali, sottolineando l’attenzione 
nel trattare le 5 ipotesi della Ricerca. Il Metodo utilizzato nella fase della raccolta dei 
dati è stato quello induttivo; nella fase dell’elaborazione dei dati è stato scelto il 
metodo analitico, e nel rapporto finale si alternò tra la base logica induttiva e quella 
logica deduttiva. È usato come strumento di analisi critica, la Politica Giuridica a 
partir dal contributo epistemologico fornito da Osvaldo Ferreira de Melo. 
  
 
 
 
Parole Chiavi: Emendamento Costituzionale 45/2004, Riforma del Giudiziario, 
Appello Civile, Osvaldo Ferreira de Melo, Politica Giuridica. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
 

This Doctorate Thesis in Legal Science is part of the Line of Research Constitutional 
Principiology and Policy of Law, and seeks to answer the following questions: how far 
do economic issues have influenced changes in the Brazilian Civil Appeal system, 
and how do these reforms affect the jurisdictional practice, particularly in lower 
courts? For consideration of this issue, the following hypotheses are proposed: a) the 
reform of the Brazilian Judiciary Power is a process that is still in progress, but that 
has Constitutional Amendment 45/2004, and a set of laws that is conventionally 
called “Infraconstitutional Judiciary Reform” as its basis; b) Reform of the Judiciary 
Power, in general, and of the Civil Appeal System in particular, appear to be in line 
with the guidelines of values proposed by international bodies that work to promote 
judicial reform in developing countries, with the aim of providing a better environment 
for the Market; c) these guidelines have, in the premises of the EAD, a fundamental 
tool for the formation of a global judicial consensus; d) the changes promoted in the 
Civil appeal system have ended up creating a Binding Model by obeying the stare 
decisis made in key cases, appearing to line up with the ideological proposal  that 
sees, in the Justice System, a fundamental element for improving the environment 
for the Market; e) the material validity of the reforms in the Civil Appeal System can 
be criticized using Legal Power as a tool; and having carried out the evaluation, it is 
seen that there is a certain distancing between its ideological bases and the 
epistemological support given to this Discipline, by Osvaldo Ferreira de Melo.  The 
Thesis is divided into five Chapters.  The first deals with political and legal aspects of 
Constitutional Amendment 45/2004, and the legislative system known as 
Infraconstitutional Judiciary Reform. The second chapter addresses key aspects of 
the Civil appeal System.  The third discusses the connections between Law and 
Economy, seeking to establish a minimum theoretical basis on the relations between 
economic development and Judiciary Power. The fourth chapter promotes a critical 
look at the changes proposed in the Civil Appeal System, inspired by the EAD.  The 
fifth addresses the judicial action in light of the new Civil Appeal System, under the 
focus of Legal Policy, based on Osvaldo Ferreira de Melo. The conclusions 
summarize the key points, with emphasis on the treatment of the five research 
hypotheses. The Method used in the investigation phase was the inductive one; in 
the data analysis phase, the analytical method was used, and in the report, the 
inductive logic base was alternated with the deductive base. The Legal Power was 
used as a tool for critical analysis, based on the epistemological support of Osvaldo 
Ferreira de Melo. 
 
 
 
 
Keywords: Constitutional Amendment 45/2004, Judiciary Reform, Civil Appeal 
System, Osvaldo Ferreira de Melo, Legal Power. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
 

A presente Tese de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do 

Vale do Itajaí tem como objetivo científico o estudo das alterações em matéria 

recursal civil, promovidas no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Emenda 

Constitucional 45/2004 e da legislação infraconstitucional que lhe deu concretude 

(Reforma Infraconstitucional do Judiciário), e a maneira pela qual essas reformas 

afetam a atuação jurisdicional, especialmente nas instâncias inferiores. 

Os fundamentos para essa análise serão buscados nos objetos de estudo 

da linha de pesquisa denominada Principiologia Constitucional e Política do Direito.  

O objetivo institucional desta Tese é a obtenção do título de Doutor em 

Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. 

A questão problema a ser respondida é: em que medida demandas 

econômicas influenciaram nas alterações do Regime Recursal Cível brasileiro, e de 

que maneira essas reformas afetam a atuação jurisdicional, especialmente nas 

instâncias inferiores? Para seu equacionamento são levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) a Reforma do Poder Judiciário Brasileiro é um processo político jurídico 

ainda em andamento, mas que tem a Emenda Constitucional 45/2004, e um 

conjunto de leis que se convencionou denominar “Reforma Infraconstitucional do 

Judiciário”, como bases;  

b) a Reforma do Poder Judiciário, no geral, e do Regime Recursal Cível, 

em especial, aparentam convergir com pautas de valores propostas por organismos 

internacionais que se dedicam a fomentar, em países em desenvolvimento, reformas 

judiciais, objetivando propiciar um melhor ambiente para o Mercado;  

c) tais pautas têm nos pressupostos da AED uma ferramenta 

fundamental, para a formação de um consenso judicial global;  
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d) as alterações promovidas no Regime Recursal Cível acabaram criando 

um Modelo44 Vinculante por obediência a súmulas e decisões proferidas em leading 

cases, aparentando alinhar-se com proposta ideológica que vê no Sistema de 

Justiça elemento fundamental na melhoria do ambiente para o Mercado;  

e) a validade material das reformas no Regime Recursal Cível pode ser 

criticada utilizando-se a Política Jurídica como ferramenta; e, feita a apreciação, é 

possível observar certo distanciamento entre suas bases ideológicas e o aporte 

epistemológico conferido a esta Disciplina, por Osvaldo Ferreira de Melo.  

Os resultados da pesquisa, quanto às hipóteses apresentadas, estão 

descritos na presente Tese e são estruturados, como segue. 

No primeiro, trata-se de aspectos políticos e jurídicos da Emenda 

Constitucional 45/2004, e do conjunto legislativo denominado Reforma 

Infraconstitucional do Judiciário.  

No segundo, abordam-se aspectos destacados das relações entre o 

Efeito Vinculante e a motivação econômica das alterações no Regime Recursal 

Cível.  

No terceiro, discutem-se as ligações entre Direito e Economia, 

procurando-se estabelecer um aporte teórico mínimo sobre as relações entre 

desenvolvimento econômico e Poder Judiciário.  

No quarto, promove-se uma análise crítica das alterações propostas no 

Regime Recursal Cível, inspiradas pela AED.  

No quinto, aborda-se a atuação judicial de instâncias inferiores em vista 

do novo Regime Recursal Cível, sob o enfoque da Política Jurídica, a partir de 

Osvaldo Ferreira de Melo.  

Ao cabo são apresentadas as Conclusões que sintetizam os pontos 

nodais, com ênfase para o tratamento das cinco hipóteses da Pesquisa. 

                                                      
44

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, a categoria ‘Modelo’ pode ser compreendida, “1. Na 
linguagem comum, como padrão a ser seguido ou copiado. 2. Na linguagem científica, conjunto de 
características de uma teoria ou parte dela, ou ainda de um sistema”. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 65. Verbete: MODELO. 
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Quanto à Metodologia empregada, na Fase de Investigação o Método45 

utilizado foi o Indutivo46, na Fase de Tratamento dos Dados o Método Analítico47. No 

presente Relatório Final, alternou-se entre as Bases Lógicas Indutiva e Dedutiva, 

esta última somente em alguns momentos48.  

Foram acionadas as técnicas do referente49, da categoria50, dos conceitos 

operacionais51, da pesquisa bibliográfica52, e do fichamento53. Utilizou-se como 

ferramenta de análise crítica para o tratamento de dados, a Política Jurídica, a partir 

do aporte epistemológico conferido por Osvaldo Ferreira de Melo.  

Não se pretendeu efetuar uma análise dogmática profunda das alterações 

legislativas promovidas, porque segundo Osvaldo Ferreira de Melo: “diferentemente 

do que ocorre com a Ciência do Direito, não é tarefa da Política Jurídica descrever a 

norma com suas implicações lógicas nem teorizar sobre o Direito vigente com 

preocupações de neutralidade axiológica, indiferente ao pulsar da vida em seu 

ambiente”.54 

Segundo, ainda, o mesmo Autor: “no campo da práxis, a Política Jurídica 

se interessa pela norma desde a sua forma embrionária no útero social. Os valores, 

                                                      
45

 “Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os 
dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz.  Metodologia da pesquisa jurídica: 
Teoria e prática. 12. ed . rev. atual. Florianópolis: Conceito Editorial/Millennium, 2011. p. 204. 
46

 “Base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes 
de um fenômeno e colacioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.”  PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica. Teoria e prática. p. 205. 
47

 Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da pesquisa jurídica. Teoria e prática, especialmente p. 81 a 105. 
48

 Método dedutivo, segundo PASOLD, Cesar Luiz, Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e 
prática, especialmente p. 86, consiste em “estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar 
as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral.” Metodologia da pesquisa jurídica. 
Teoria e prática, especialmente p. 86. 
49

 "(...) explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar Luiz.  
Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 209.  
50

 “(...) palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 197. 
51

 “(...) definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 198. 
52

 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 207. 
53

 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador  que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, 
segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: Teoria e prática. p. 201-202. 
54

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19. 
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fundamentos e consequências sociais da norma são suas principais 

preocupações”.55 

As categorias principais para o estudo cujos resultados ora se relata estão 

grafadas com a letra inicial em maiúscula nesta Tese, e os seus conceitos 

operacionais são apresentados no Rol respectivo. 

 
  

                                                      
55

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS POLÍTICO JURÍDICOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS NO REGIME RECURSAL CÍVEL BRASILEIRO, A 

PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/200456 

 

A Emenda Constitucional 45, de 30.12.2004, é marco importante na 

implantação de grandes mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. Tais 

alterações dizem respeito, especialmente, à organização da magistratura nacional e 

à forma como os juízes devem, a partir daí, julgar as causas postas à sua 

apreciação (em vista das modificações no Regime Recursal Cível).  

Acreditar que as mudanças que ocorreram e que ainda se insinuam por 

ocorrer57 façam parte de uma proposta exclusivamente doméstica para resolver 

problemas estruturais e operacionais relacionados ao Poder Judiciário brasileiro, 

aparenta ser uma conduta equivocada. 

As evidências sugerem que as mudanças vividas nesse cenário - 

especialmente a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 198858 - fazem parte de um contexto maior, fortemente influenciado pelas 

políticas econômicas adotadas pelo Brasil, e a tentativa de melhorar sua posição no 

mercado internacional (globalização financeira). 

Dado esse quadro, neste e nos próximos capítulos da Tese, procurar-se-á 

ressaltar essa tendência, com o objetivo de aprimorar a compreensão do cenário 

                                                      
56

 Neste Capítulo utilizam-se, em parte, as ideias contidas em artigo escrito pelo próprio Autor da 
Tese. Ver: GALILHETI, Edgar José.    Estudo em torno da reforma do Judiciário  analisada  a  partir  
da  EC 45/2004, e do personalismo de Emmanuel Mounier. Revista Eletrônica Direito e Política, 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 7, n. 2, 2º 
quadrimestre de 2012. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica.  
57

 Diante do grande número de projetos que tramitam nas Casas Legislativas sobre a matéria – como 
será visto um pouco mais adiante neste capítulo. 
58

 Deste ponto em diante a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, será referida 
como CRFB/1988, ou mesmo Constituição Federal de 1988. 
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político e jurídico no qual as alterações - que são o seu objeto central -  

aconteceram. 

O que se realça aqui, é que as mudanças que já ocorreram, e as que se 

insinuam por acontecer, parecem dotar o Sistema de Justiça59 61  ־ 60 ־ brasileiro de 

instrumentos muito semelhantes àqueles sugeridos - principalmente a partir dos 

anos 80-90, por instituições como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (IBD) - o Fundo Monetário Internacional, OCDE (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), pela USAID (United States Agency for 

International Development), pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), e pelo FMI (International Monetary Fund Home Page), entre 

outras, em projetos de reforma judicial, pelo mundo. 

Em homenagem à verdade, não se pode dizer que a Reforma do Poder 

Judiciário, no Brasil, desde as suas origens remotas, tenha sido totalmente 

influenciada por essas pautas, contudo, é possível observar que, a partir dos 

Governos dos Ex-Presidentes Itamar Franco62 e Fernando Henrique Cardoso63 64 ־ 

                                                      
59

 A própria ideia de “Sistema de Justiça”, em contraposição a de “Poder Judiciário”, como será, 
adiante, mais bem explicitado, pode ser considerada como uma das características dessa nova visão, 
e dos valores que se incorpora ao arsenal teórico recursal brasileiro. Em apertada síntese, no 
entanto, pode-se dizer que o “Sistema Judicial” é uma concepção mais ampla, que engloba, além do 
Poder Judiciário, também organismos como o Sistema Carcerário, o ministério Público, as 
Defensorias Públicas, e as entidades responsáveis pela solução alternativa de conflitos – mediadores 
e árbitros, entre outros. 
60

 Nesta tese as categorias “Sistema de Justiça” e “Sistema Judicial” serão utilizadas no mesmo 
sentido. 
61

 Esta Categoria se extrai do “II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE 
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO”, datado de 13.04.2009. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B8E452D90-6A84-4AA6-BBCE-
D6CB5D9F6823%7D&params=itemID=%7B87257F27-11D3-4EE1-930A-
4DC33A8DF216%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso 
em: 01 fev. 2013. 
62

 Entre 29.12.1992 e 31.12.1994. 
63

 Entre 01.01.1995 e 31.12.2003. 
64

 Conforme Cristina Carvalho Pacheco: “Não há uma forma simples de caracterizar o primeiro 
mandato de Fernando Henrique Cardoso. Do ponto de vista econômico e sócio-político, sua gestão 
forma uma unidade que cobre um período superior ao mandato oficial: começa com o Plano Real, 
antes da posse oficial, e termina em seu segundo mandato, em 1999, com a alteração radical do 
regime de câmbio do país. FHC foi eleito com uma campanha eleitoral baseada 10em promessas na 
área social. Eram cinco áreas prioritárias: saúde, educação, emprego, agricultura e segurança. (...) 
Mas para reformar a CF-88 FHC precisava de quórum qualificado: reformar a Constituição requer 3/5 
de votos nominais, nos dois turnos de votação em cada uma das casas do Congresso. A coalizão 
eleitoral teve que se ampliada, pois era insuficiente implementar as reformas. O passo seguinte foi, 
uma vez assumida a presidência, adicionar o PMDB e o PPB, com os quais alcançava 73,7% dos 
votos da Câmara e 82,8% do Senado. Tal opção é fundamental para dar início ao processo de 
implementação das reformas tidas como necessárias ao novo modelo de Estado.” In: PACHECO, 
Cristina Carvalho. O Supremo Tribunal Federal e a Reforma do Estado: as Ações Diretas de 
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(lembre-se que o PL 96/92 tramitou por cerca de treze anos até transformar-se na 

EC 45/2004), houve espaço para compreender-se o Poder Judiciário como 

Instituição estrategicamente importante para os projetos de governabilidade65. 

Uma explicação viável, para o fenômeno que ocorre no Brasil é a de que 

a Reforma do Poder Judiciário, e em especial no Regime Recursal Cível, não 

acontecem de forma isolada, mas devem ser contextualizadas dentro de um 

movimento de conotações transnacionais, que nesta Tese será identificado como 

“the rule of law and judicial reform consensus”, expressão cunhada por Boaventura 

de Sousa Santos.66 

Quer dizer, há, no caso brasileiro, causas domésticas, mas há, também, 

determinantes de ordem global que culminaram com o quadro atualmente 

desenhado. 

Isso pode ser explicado, em grande parte, pela alternância no poder 

durante todo o tempo de tramitação da EC 45/200467, e se justifica, também, pelo 

interesse do capital estrangeiro em criar não apenas no Brasil, mas em toda a 

América Latina, um ambiente favorável aos negócios. 

_______________________ 
Inconstitucionalidade (ADINs) julgadas no primeiro mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-1998). 6a ABCP – Conferencia Da Associação Brasileira De Ciência Política Unicamp, 
Campinas, SP, Julho de 2008. Disponível em: 
http://cienciapolitica.servicos.ws/abcp2008/arquivos/22_7_2008_17_10_37.pdf. Acesso em 20 jan. 
2013. 
65

 José Luís Fiori ensina que o significado analítico e normativo da ideia de governabilidade variou de 
acordo com o tempo e o espaço. E que através do tempo as definições ora apontaram para 
"condições sistêmicas de exercício eficiente do poder", tão gerais quanto infinitas, ora desceram à 
discussão da "boa maneira de gerir os recursos públicos”, tão detalhada que fica praticamente 
impossível de assegurar sua validez universal.   Como consequência, o conceito de governabilidade 
na sua acepção mais ampla ou mais específica, ficou indeterminado do ponto de vista teórico, 
tratando-se, na verdade, de uma categoria estratégica. Assim, num primeiro momento, nos anos 60, 
apontou normativamente para a necessidade de restringir as "demandas democráticas excessivas", 
num segundo momento, nos anos 80 recomendou que se reduzisse o papel do Estado e se 
desregulasse os mercados; enquanto, finalmente, nos anos 90 está associado a um programa 
destinado a assegurar a homogeneização internacional das políticas econômicas de corte liberal-
conservador. Especificamente, no Brasil, menciona Fiori que, foi na segunda metade dos anos 80 que 
se colocou a questão da governabilidade como tema acadêmico e preocupação política. Uma 
profunda crise econômica de natureza estrutural somada ao desafio da construção de uma nova 
institucionalidade democrática e à velocíssima transformação da ordem política e econômica 
internacional multiplicaram conflitos e indeterminações que afetaram profundamente a capacidade 
decisória do Estado e a eficácia de suas políticas públicas. In FIORI, José Luís. A governabilidade 
democrática na nova ordem econômica. Disponível em 
http://www.iea.usp.br/iea/textos/fiorigovernabilidade.pdf. Acesso em 30 dez. 2012.  
66

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a new legal common sense. 2. ed. East Kilbride: 
Butterworts, 2002. p. 314. 
67

 Lembre-se que se sucederam três presidentes nesse período: Itamar Franco; Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. 

http://www.iea.usp.br/iea/textos/fiorigovernabilidade.pdf.%20Acesso%20em%2030%20dez.%202012
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Prova disso são os fortes investimentos do IDB e do World Bank na 

América Latina e no Caribe, em projetos de reformas de Judiciários de vários países, 

que ultrapassam a casa dos dois bilhões de dólares68, bem como os documentos 

elaborados pelo Banco Mundial, podendo-se citar os WTP (World Bank Technical 

Paper) de números 280, 319 e 350. Basicamente esses esboços apontam na 

direção de um movimento mundial, mais ou menos unificado, de reforma judicial69. 

Em que pese isso seja tema de análise mais adiante na presente Tese, 

mas no caso brasileiro, há menção específica no Documento Técnico 319, ao 

Regime Recursal, onde se lê70:  

As reformas processuais demandam uma identificação dos procedimentos que obstruem 
a eficiência das Cortes e causam atrasos. No Brasil, 82% dos magistrados indicaram que 
o excesso de formalidades processuais é a causa de uma administração da justiça 
ineficiente. Em certas Cortes a morosidade é atribuída, em parte, a existência de um 
grande número de recursos. No Brasil, por exemplo, 73% dos juízes entrevistados 
citaram o grande volume de recursos como a principal causa da morosidade. A 
imposição de pressupostos recursais estritos apresenta-se como uma opção. 

No Brasil, como dito anteriormente, as reformas levaram muito tempo 

para sedimentar-se (período de tramitação da PEC 96/92), e a evolução das 

propostas aconteceu timidamente até a promulgação da EC 45/2004, ganhando 

corpo a partir daí, mas de outra forma: através de alterações infraconstitucionais, 

cujo conjunto passou a denominar-se “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”71.  

                                                      
68

 A esse respeito ver PASARA, Luiz. International support for justice reform in latin america: 
worthwhile or worthless? Disponível em 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Jutice%20Reform%20in%20LATAM.pdf. Consulta 
efetuada em 10.01.2013. 
69

 Há um trecho interessante no WTP 319, em que se lê: “Além disso, o crescimento da integração 
econômica entre países e regiões demanda um judiciário com padrões internacionais. Por exemplo, o 
WTO, MERCOSUL e o NAFTA requerem certos princípios para decidir questões comerciais. A 
integração econômica exige uma grande harmonização de leis, que por sua vez requer que elas 
sejam constantemente aplicadas pelos membros dos países. Os países membros dos mercados 
comuns devem ter a  certeza de que as leis serão aplicadas e interpretadas de acordo com padrões  
regionais e internacionais. Dessa forma, os países ao redor do mundo devem modernizar o seus 
judiciários para acomodar estas demandas e prover um nível adequado para a arena internacional.” 
(Sem grifo no original). Conforme DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e no 
Caribe. Elementos para reforma. Tradução de Sandro Eduardo Sardá. Disponível em 
http://www.anamatra.org.br/uploads/document/00003439.pdf. Acesso em 30 dez. 2012. Título original: 
The judicial sector in Latin America and the Caribbean. Elements for roform. 
70

 DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e no Caribe. Elementos para reforma. 
71

 Essa expressão é utilizada a partir de cartilha lançada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), com o mesmo Título. BRASIL. 
Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Reforma infraconstitucional do 
Judiciário. Brasília: sem indicação de data. Fazem parte desse conjunto legislativo, no âmbito 
Processual Civil, os seguintes diplomas legais: Lei 11.18705 (Agravos); Lei 11.232/05 (Execução de 
Títulos Judiciais); Lei 11.276/06 (Súmula Impeditiva de Recursos); Lei 11.277/06 (Processos 
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Neste capítulo, para melhor compreensão do argumento, dedica-se maior 

atenção ao processo de elaboração da EC 45/2004, com ênfase para o debate 

ocorrido no cenário nacional, deixando-se para fazer as correspondentes ligações 

com o cenário internacional, nos próximos. 

Também, em que pese se tenha conhecimento de que as alterações 

(Reforma) no Poder Judiciário envolvem outras questões que passam por mudanças 

no Processo Trabalhista, nos Serviços Notariais72, no Estatuto da Magistratura73, em 

outras modificações no Código de Processo Civil, no âmbito do Processo Penal e na 

própria Constituição74; aqui, em vista do marco teórico estabelecido75, restringe-se o 

estudo àquelas mais relevantes para compreensão do objeto da Tese. 

Esclarece-se que não há pretensão de se compreender o todo tomado 

pela fração, ainda que isso seja possível, consideradas todas as alterações 

legislativas (constitucionais e infraconstitucionais) como uma obra 

metodologicamente ordenada, com unidade de desígnio, e lógica de formatação.  

_______________________ 
Repetitivos); Lei 11.280/06 (Prazos para Vista); Lei 11.382/06 (Execução de Títulos Judiciais); Lei 
11.341/06 (Processo Eletrônico); Lei 11.417/06 (Súmula Vinculante); Lei 11.418/06 (Repercussão 
Geral no Recurso Extraordinário); Lei 11.441/07 (Separação, Divórcio, Inventário e Partilha 
Extrajudiciais). Em relação aos Projetos de Lei, ainda em tramitação, pode-se citar: PL 4.723/04 
(Uniformização de Jurisprudência nos Juizados Especiais); PLS 136/06 (Efeitos da Apelação); PL 
4.827/98 (Mediação); PL 1.343/03 (Recurso Especial); PL 61/03 (Fazenda Pública); PL 138/04 
(Extinção dos Embargos Declaratórios). Há ainda, projetos de lei para alteração do Processo Penal e 
Processo Trabalhista. 
72

 Ver a respeito: FERNANDES, Márcio Silva. A reforma do poder judiciário e a fiscalização dos 
serviços notariais e de registro. A reforma do poder judiciário e a fiscalização dos serviços notariais e 
de registro. Cadernos Aslegis - Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Disponível em 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/11142. Acesso em 30 dez. 2012. 
73

 Ver a respeito: BANDEIRA, Regina Maria Groba. Comentários sobre a reforma do judiciário: a 
Emenda Constitucional n. 45, de 2004. Cadernos Aslegis - Associação dos Consultores Legislativos 
e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados).  Nº 25 - Janeiro/abril de 2005. 
p. 30-47. Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara 
/11195. Consulta efetuada em 30.12.2012. 
74

 Ver a esse respeito as informações contidas no sítio da Internet do Ministério da Justiça, na página 
da Secretaria de Reforma do Judiciário. Disponível em http://portal.mj.gov.br/main.asp? 
ViewID=%7B32F24490-858D-43EF-9618-8A6FE5B23B3%7D&params=itemID=%7B1A707B26-
47BF-4A34-91B5-861BBB91BA8A%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-
A26F70F4CB26%7D. Acesso em 30 dez. 2012. 
75

 A análise profunda de cada ponto da reforma do Poder Judiciário levaria a um texto extremamente 
extenso, exigindo tempo e espaço que não se possui. 
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Partindo-se do pressuposto de que os objetivos postos nos Pactos 

Republicanos que foram celebrados para dar forma ao projeto de mudança76 se 

complementam, conclui-se que é pela conjugação de ambos que podem ser 

conhecidas as grandes linhas mestras que guiam o “Projeto de Reforma do 

Judiciário”. 

Pelo princípio da hierarquia das leis, também se compreende que as 

alterações de texto infraconstitucional devam alinhar-se ao que vem escrito na 

Constituição. Dessa forma, tem-se a EC 45/2004 como o grande vetor das reformas 

e a PEC 358/200577 a instituir a segunda parte das reformas. 

Regina Maria Groba Bandeira, assim define o espírito das reformas da EC 

45/2004: “as inovações no texto constitucional pretendem tornar o Poder Judiciário 

mais eficiente, menos moroso, ampliar o acesso á Justiça para a população e 

combater a corrupção e a impunidade.”78 

Como se pretende realçar, as mudanças (mesmo os Pactos supra 

referidos) insinuam-se, talvez, mais como resultado de um forte debate político 

travado no cenário nacional (visando governabilidade) do que, propriamente, uma 

ação concentrada e organizada no sentido de se promover as mudanças 

necessárias para uma atualização na forma de pensar e de agir, no âmbito do Poder 

Judiciário brasileiro. Como dito acima, essa ação concentrada e organizada parece 

ter surgido apenas depois da promulgação da EC 45/2004, ou um pouco antes, com 

implantação da proposta de governo do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

especialmente as relacionadas à sua agenda econômica. 

Chama atenção o fato de que quando se tenta introduzir reformas no 

Poder Judiciário, estas são justificadas pela suposta existência de uma “Crise”. É o 

discurso sobre a chamada “Crise do Judiciário” que, como já mencionado acima, 

                                                      
76

 Como será visto mais adiante foram celebrados dois Pactos entre os três Poderes do Estado, para 
unir e coordenar esforços para que a Reforma do Poder Judiciário seja totalmente implementada, um 
em 15.12.2004 e outro em 13.04.2009. 
77

 Disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/especiais/52a-legislatura/pec35805. Acesso em: 03. Jan. 2013. 
78

 BANDEIRA, Regina Maria Groba. Comentários sobre a reforma do judiciário: a Emenda 
Constitucional n. 45, de 2004. Cadernos Aslegis - Associação dos Consultores Legislativos e de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados).  Nº 25 - Janeiro/abril de 2005. p. 
30-47. Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/11195. Consulta efetuada em 
30.12.2012. 



29 
 

não é nova, mas ganhou corpo nos últimos anos. Por exemplo, Rui Barbosa79, em 

sua Oração aos Moços, já em 1921, fez a seguinte afirmação: 

Nada se leva em menos conta, na judicatura, a uma boa fé de ofício que o vezo de 
tardança nos despachos e sentenças. Os códigos se cansam debalde em o punir. Mas a 
geral habitualidade e a conivência geral o entretêm, inocentam e universalizam. Destarte 
se incrementa e desmanda ele em proporções incalculáveis, chegando as causas a 
contar a idade por lustros, ou décadas, em vez de anos. Mas justiça atrasada não é 
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do 
julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e 
liberdade. Os juízes tardinheiros são culpados, que a lassidão comum vai tolerando. Mas 
sua culpa tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir 
contra o delinquente poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente. 

A Crise também ficou conhecida como “Crise dos Tribunais Superiores”, 

conforme ensina Regina Maria Groba Bandeira.80 

Quando se fala em crise, discute-se também sobre suas causas. E durante a 

tramitação da PEC 96/92 surgiram muitas explicações para justificar o fenômeno.  

Em Miguel Reale81 se encontra um bom resumo dos argumentos que foram 

levantados, até então, para justificar a Crise do Poder Judiciário: 

Desde a alarmante morosidade para obtenção de sentenças definitivas e sua imediata 
execução – ponderando-se que justiça tardia é justiça nenhuma – até o leal 
reconhecimento de que nem mesmo o Poder Judiciário não ficou isento dos malefícios 
da corrupção, pode-se dizer que não houve causa relevante que não fosse aduzida para 
explicação da crise: os empecilhos de uma legislação processual superada, que propicia 
recursos e expedientes que solertes advogados convertem em instrumento tático de 
incabíveis e condenáveis delongas; a carência nos órgãos judiciários dos meios 
eletrônicos que a técnica de comunicação atualmente predomina nos domínios 
empresariais, prevalecendo ainda antigas praxes cartoriais; a crise do ensino jurídico 
que impede a rápida seleção de juízes à altura de sua alta missão, com acabrunhantes 
lacunas nos quadros da magistratura; a revisão e atualização da organização judiciária, 
graças à autonomia que a Constituição confere ao Judiciário; a falta de um órgão de 
controle externo das atividades judiciárias, do qual participem representantes da OAB, 
muito embora em minoria em relação aos membros togados, sem qualquer interferência, 
é claro, no tocante ao poder de decidir privativo dos juízes; condigna remuneração 
compatível com a alta missão confiada aos magistrados, obedecidas, porém, as 
possibilidades financeiras do Poder Executivo, e sem se criarem diferenças gritantes em 
conflito com seus auxiliares. 

Como se pode observar, o rol de causas possíveis e imagináveis para 

justificar a Crise do Poder Judiciário é vasto.  

                                                      
79

 BARBOSA, RUI. Oração aos Moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 5. Ed. 
Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. p.39. 
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 BANDEIRA, Regina Maria Groba. Comentários sobre a reforma do judiciário: a Emenda 
Constitucional n. 45, de 2004.  
81

 REALE, Miguel. Crise da justiça e arbitragem. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/justarb.htm. Acesso em 30 dez. 2012. 
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E quando são muitas as possibilidades indicadas, fica-se com a 

impressão de que nenhuma delas seja, ao fim e ao cabo, “a causa” efetiva do 

fenômeno que se está a pesquisar. Talvez todas elas tenham parcela de influência, 

ou nenhuma. 

Esclareça-se que a categoria82 “Crise” é capaz de gerar controvérsia e 

não há unanimidade entre os autores, a respeito de seu conceito operacional83. Há 

aqueles como Eugenio Raúl Zaffaroni que preferem sequer falar em “Crise”, mas sim 

em outro fenômeno que denomina “Sensação de Crise”, diante do tamanho abuso 

dessa expressão.84 - 85 

Jurgen Habermas, por sua vez, explica que nas ciências sociais, 

frequentemente utiliza-se um conceito teórico de Crise, e que sob essa perspectiva 

as Crises surgem quando a estrutura de um sistema social permite menores 

possibilidades para resolver o problema do que são necessárias para sua contínua 

                                                      
82

 Para PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11. ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial; Milenium Editora, 2008. p. 25: “denominamos Categoria a palavra ou 
expressão estratégica à elaboração e/ou a expressão de uma ideia.” 
83

 Para PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática, p. 37: “Quando 
estabelecemos ou propomos uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das ideias que expusemos, estamos fixando um Conceito 
Operacional (...)” 
84

 ZAFFARONI. Eugênio Raul. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução de Juarez 
Tavares. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. Sem indicação do título original da obra. p. 
23: “Ainda que a ‘sensação de crise’ seja explorada politicamente, ainda que ela seja redundante na 
América Latina, ainda que dela se abuse até o ponto de assim chamar-se qualquer disfuncionalidade, 
ainda que se tire proveito da dramaticidade para inibir o pensamento, ainda que o conceito mesmo 
tenha perdido conteúdo e sua carga emocional dificulte os diagnósticos e a previsão de soluções, o 
certo é que a ‘sensação’ tão extensa deve ter algum fundamento real. Preferimos deixar de lado a 
questão da ‘crise’ para centralizarmos na ‘sensação’, em suas causas. (...) Em síntese, preferimos 
desdramatizar a situação, prescindindo do difuso conceito de ‘crise judicial’, para caracterizar a 
situação como produto de vários fatores que, no fundo, não fazem mais – nem menos – do que 
aumentar a distância entre as funções manifestas e as latentes, mas que, ademais, ‘têm a virtude de 
coloca-las de manifesto’”.  
85

 No mesmo sentido, FIX-FIERRO, Héctor. Tribunales, justicia y eficiencia: estudio sociojurídico 
sobre la racionalidad económica en la función judicial. México: Universidad Nacional Autonoma de 
México, 2006. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 1-2: “Si hemos de dar crédito a 
las notas de prensa y las encuestas de opinión, pero tambien a los estúdios científicos y los 
documentos oficiales, la administración de justicia – esto es, los tribunales – se encuentra en un 
estado de crisis em muchas partes del mundo. (...) En países grandes y pequeños, lo mismo que en 
regiones pobres y ricas, y con independencia de su nível de desarrollo político y jurídico se señala 
explícitamente la existencia de uma “crisis” em la justicia (...)” 
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existência. E, nesse sentido, as Crises seriam vistas como “distúrbios persistentes 

da integração do sistema”86. 

Objeta, no entanto, o Autor, no sentido de que tal conceito não toma em 

consideração as causas internas de uma “sobrecarga ‘sistemática’ das capacidades 

de controle ou de uma impossibilidade de resolver ‘estruturalmente’ os problemas de 

controle”87 88  ־. 

O conceito operacional que se passa a utilizar para esta Categoria é 

aquele oferecido por Osvaldo Ferreira de Melo, que a relaciona com os momentos 

de transição, caracterizados “pela presença simultânea de elementos da fase em 

declínio e de outros que emergem”. Segundo afirma, “da convivência conflituosa 

entre esses elementos, surgem, a partir de inevitáveis rupturas, as crises”89. Do 

mesmo Autor se colhe, ainda que, “crises nada mais são do que o resultado dialético 

entre continuidade e ruptura”90. 

Em outra obra, ainda Osvaldo Ferreira de Melo, é preciso ao definir Crise 

como sendo a “ruptura inesperada do equilíbrio de um sistema. Em se tratando de 

crise do sistema político, os reflexos sobre o sistema jurídico são inevitáveis e 

proporcionais à instabilidade ocorrida, bem como ao grau de interação entre ambos 

os sistemas”91. 

O que se procurará trazer à luz, a seguir, são algumas possíveis causas 

para a Crise do Poder Judiciário brasileiro. 
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 HABERMAS, Jurgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Tradução de Vamireh 
Chacon. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1980. Título original da obra: 
Legitimationsprobleme im speatkapitalismus. p. 13.  
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 HABERMAS, Jurgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. p. 13. 
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 José Joaquim Gomes Canotilho, em palestra que proferiu na XIII Conferência Nacional da OAB, no 
ano de 1990, tratando da Crise do Judiciário, explica que a abordagem pode ser feita por três vieses 
diferentes: (a) o constitucionalista; (b) o processualista e; (c) o filosófico-jurídico. Ainda, oferece 
conceito para a categoria “crise”, com apoio em Habermas, explicitando que ela pode possuir várias 
abordagens: (a) crise de identidade; (b) crise política; (c) crise de racionalidade; (d) crise de 
legitimação. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Crise no Poder Judiciário. In: Anais da XIII 
Conferência Nacional da OAB. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1991. p. 199-206. p. 200. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Fabris, 1994. p. 18. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 68. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. Florianópolis: OAB/SC, 2000. p. 24. 
Verbete: Crise. 
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Então, faz-se necessária uma breve compilação dessas causas que vêm 

sendo apontadas, não com o intuito de esgotá-las92, mas apenas para ter-se um 

norte a seguir.93  

Nada obstante tenha havido várias tentativas de solucionar essa aparente 

Crise, nesta Tese, será tomada a PEC 96/92 e seu produto final, a EC 45/2004 

como o marco, a partir do qual, as mudanças que hoje se vive no Brasil, 

efetivamente, iniciaram. Não que as tentativas anteriores não tenham, de certa 

forma, influenciado no presente, mas as implicações diretas para o momento atual 

se atribui, especialmente, a esses dois estatutos. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES POLÍTICOS DA 

REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Em que pese se reconheça que a Crise do Poder Judiciário não seja 

recente, pois desde o Brasil Colônia94 já há notícias dela, quando se trata da 

“Reforma”, houve vários momentos em que, efetivamente, procurou-se alterar a 

estrutura e os procedimentos. 

O primeiro momento pode ser identificado com a reforma que ocorreu em 

1871, durante a fase Imperial do Brasil e se relaciona ao Projeto de João Lins Vieira 

Cansanção de Sinimbu, que se iniciou em 1862 e que acabou redundando na 

promulgação da Lei 2.033/1871, seguida do decreto suplementar nº 2.342/1873; 

legislação essa que procurou atacar os dois grandes problemas da crise judiciária 

                                                      
92

 Até porque para essa tarefa seria necessário um tempo e um espaço que não se possui, além de 
um esforço que demandaria uma pesquisa de campo, além de um enfoque multidisciplinar. 
93

 O critério de seleção que aqui se adota é o de buscar as causas em documentos elaborados por 
fontes oficiais (produzidor por órgãos governamentais). Ainda que a mens legislatoris, eventualmente, 
não venha a coincidir com a mens legis; parte-se do pressuposto de que as medidas que foram; as 
que estão, e as que vão ser tomadas, não têm o acaso em sua motivação; acredita-se que fazem 
parte de um “projeto” e não da aleatoriedade, e isso se infere do teor dos Pactos Republicanos (I e II), 
já acima referidos. 
94

 Segundo CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. 
Estudo comparado para a reforma do sistema judicial. Brasília: OAB Editora, 2004. p. 358, citando 
Rosenn, informa que: “o patronato deu origem no Brasil a um sistema jurídico essencialmente 
ineficiente venal. A deficiência na justiça, embora magistrados aparentemente competentes fossem 
enviados de Portugal para ocupar cargos, foi um reclamo constante. A justiça era negociada como 
qualquer outra mercadoria, embora a entrega fosse mais demorada. 
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imperial: (a) a independência da magistratura, e; (b) a organização do Poder 

Judicial.95 

O segundo momento pode ser identificado com a reforma constitucional 

de 1926, oportunidade em que se passou a “questionar a morosidade judiciária e a 

reivindicar mecanismos que acelerassem a prestação jurisdicional, tais como a 

criação de Juízos e Tribunais Regionais, com competência de segunda instância 

para determinados assuntos que estavam definidos constitucionalmente como sendo 

do Supremo Tribunal Federal”.96 

O terceiro momento pode ser identificado com a tentativa de reforma 

operada ainda no governo do Ex-Presidente Ernesto Geisel, mais precisamente 

entre os anos de 1975 e 1977, através do chamado “Pacote de Abril”. 

O quarto momento pode ser identificado com a promulgação da 

CRFB/1988.  Nesta ocasião houve alterações importantes, mas não se tratava de 

uma reforma exclusiva do Poder Judiciário (a exemplo de 1926). Há que se 

reconhecer, no entanto, que esse momento político e jurídico trouxe alterações 

significativas para o sistema, no que diz respeito à organização judiciária, cujo 

modelo era o mesmo desde 1891, e com a criação do Superior Tribunal de Justiça, 

incumbido não só da guarda da legislação federal, mas também da uniformização do 

direito federal. 

O quinto momento pode ser identificado com a PEC 96/1992, inicialmente 

através do projeto de reforma apresentado pelo Deputado Hélio Bicudo  que acabou 

redundando, muitos anos depois, na EC 45/2004. 

O sexto e, talvez, mais efetivo momento, alinha-se com acontecimentos 

posteriores à EC 45/2004, pois, em que pese esta tenha mudado apenas alguns 

artigos da Constituição Federal de 1988, abriu caminho para uma profunda alteração 

na legislação ordinária, que acabou acolhendo, inclusive, modificações no Código de 

Processo Civil (Reforma Infraconstitucional do Judiciário). 

                                                      
95

 Conforme ARAÚJO, Rosalina Corrêa. O estado e o poder judiciário no Brasil. Rio de Janeiro, 
2000. p. 111-113. 
96

 Conforme ARAÚJO, Rosalina Corrêa. O estado e o poder judiciário no Brasil. Rio de Janeiro, 
2000. p. 173. 
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Passa-se a analisar os momentos que mais têm relevância para os 

objetivos desta Tese, descrevendo os principais acontecimentos em cada fase, 

procurando-se ressaltar que a tão propalada Crise não é apenas jurídica, mas 

também política. 

 

1.1.1 A Crise do Poder Judiciário no Brasil Imperial 

 

Como dito linhas acima, desde a fase colonial do Brasil, há apelos por 

reformas no Poder Judiciário. Exemplo disso pode-se ver claramente em José 

Antônio Magalhães de Castro (1814-1896)97 que escreveu, em 1862, obra dedicada 

à decadência da magistratura brasileira, suas causas e formas de reabilitá-la98. Dali 

se colhe que não são nada novos os problemas que assolam essa Instituição, e 

suas relações com os demais Poderes99. 

O gabinete actual, assim como outros gabinetes anteriores, mostra desejos de salvar a 
magistratura, levantando-a das ruínas, que a desacreditam em damno manifesto dos 
interesses e gloria nacional, e poderá salaval-a sem grandes reformas. Promulguem 
quantas leis quizerem, si o governo entender que deve trazer tudo em confusão, si 
parecer-lhe que deve ter sujeita a magistratura para os casos fortuitos de caprixos 
ministeriaes, contar-se-ão alguns magistrados, nunca porém  teremos magistratura, nem 
justiça bem administrada. 

Como se pode observar, praticamente desde o seu nascedouro, o Poder 

Judiciário brasileiro enfrenta problemas tanto de ordem estrutural, quanto de ordem 

procedimental. 

Em interessante obra coletiva, intitulada “O Supremo Tribunal de Justiça 

do Império”100, organizada por José Reinaldo de Lima Lopes, pode-se obter um bom 

panorama do funcionamento do Poder Judiciário, nessa fase histórica. 

Para o que interessa nesta Tese, em trecho escrito por Paulo Macedo 

Garcia Neto101, colhe-se que: 
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 Então juiz de direito e auditor de guerra da Corte. 
98

 CASTRO, Jose Antonio de Magalhães. Decadencia da magistratura brasileira: suas causas e 
meios de rehabilital-a. Rio de Janeiro: Typographia de N. L. de VIANNA e FILHOS, 1862. p. 16. 
99

 Naquele momento as queixas se voltavam, principalmente à falta de estrutura e à falta de 
independência dos magistrados. 
100

 LOPES, José Reinaldo de Lima (org.). O Supremo Tribunal de Justiça do Império: 1828-1889. 
São Paulo: Saraiva, 2010.  
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A história do Judiciário brasileiro oitocentista é a história de uma constante redefinição 
das esferas de concentração de poder. Muitas das atribuições e competências que hoje 
são dos juízes de direito foram durante boa parte do século XIX divididas com 
conselheiros de Estado, juízes de paz, dentre outros agentes da política imperial. 

Já naquele período, questões como o aumento do número de processos 

(revistas), julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça e a existência de uma 

hierarquia jurisprudencial, ocupavam o cenário dos debates da “Geração 1870”.102 

“Por trás da Reforma Judiciária estava a defesa de um modelo institucional. Era a 

tentativa de desconstruir o modelo saquarema implantado em 1841”.103 

Conforme leciona Paulo Macedo Garcia Neto104: 

Por trás de uma reforma que visava sistematizar a organização judiciária do Império 
estavam acomodações de relações de poder que percorreram a história de 
transformações do desenho institucional brasileiro, quais sejam: (I) a separação entre as 
funções da Polícia e da Justiça (Poder Judicial) e (II) a disputa entre Poder Central e 
Poder Local. 

O problema da descentralização da jurisprudência resultante da “inversão 

hierárquica dos tribunais”105 também era objeto dos debates, sofrendo críticas e 

defesa, na mesma proporção. 

Contudo, o que mais chama a atenção é que já naquela época o discurso 

da necessidade da estabilização da jurisprudência se relacionava a necessidades 

impostas pelo Mercado.  

A temática da regulação econômica encontrava amplo espaço nas 

discussões sobre a reforma do Judiciário. Segundo afirma Paulo Macedo Garcia 

Neto: “a modernização da infraestrutura do país, ou “melhoramentos materiais” (...), 

com a implantação do telégrafo, o desenvolvimento de companhias de navegação, a 

construção de estradas de ferro e a expansão do fornecimento de iluminação a gás, 

_______________________ 
101

 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). In LOPES, 
José Reinaldo de Lima (org.). O Supremo Tribunal de Justiça do Império: 1828-1889. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 105. 
102

 Segundo afirma Paulo Macedo Garcia Neto, “A década de 1870 foi um momento de mudança 
social e de crise da coalizão política que sustentava o Segundo Reinado. Nesse período, surgia um 
movimento intelectual de cunho reformista, denominado pelos historiadores de ‘Geração 1870’. 
Constituiu-se assim, um movimento que embora se afastasse da tradição imperial, também se 
apropriava dela na medida em que comungava o elitismo político com o Segundo Reinado”. GARCIA 
NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 111. 
103

 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 112. 
104

 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 115. 
105

 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 121-122. 
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exigiam a intensificação das relações de parceria entre a Administração e o capital 

privado, seja ele nacional ou estrangeiro”106. 

Nesse contexto, se exigia do Judiciário, basicamente as mesmas 

exigências que, aparentemente, se faz hoje: de Celeridade e Previsibilidade na 

prestação da tutela. 

Para isso, contudo, seria necessário consolidar aparato institucional seguro, confiável,  
minimamente previsível e suficientemente imparcial para adjudicar conflitos oriundos das 
relações. Era tudo isso que, de um modo geral, as instituições brasileiras não 
demonstravam ser. Essa instabilidade no desenho institucional pode ser uma das 
explicações para o fato de que alguns dos contratos de concessão celebrados entre a 
Administração e as companhias estrangeiras (...) passaram a firmar cláusulas arbitrais 
que definissem que os conflitos surgidos nentre os contratantes seriam solucionados por 
um árbitro. (...) Às vésperas da instauração da República percebia-se a preocupação de 
se conferir ao Poder Judiciário um papel maior na regulação de determinadas relações 
econômicas.

107
 

Como é possível observar, então, desde a época do Brasil Império, as 

relações comerciais ocupavam o centro das mudanças institucionais ditando as 

cores de uma Reforma do Poder Judiciário. 

Contudo, é somente a partir do governo do Ex-Presidente Ernesto Geisel, 

no auge da ditadura militar, que é tomada uma atitude de âmbito geral (e não 

apenas pontual), de reformar o Poder Judiciário e resolver os problemas que o 

assolavam. 

 

1.1.2 A tentativa de Reforma do Judiciário durante o Governo do Ex-

Presidente Ernesto Geisel 

 

Em que pese em muitos outros momentos o Poder Judiciário tenha sido 

alvo de tentativas de reformas, foi somente a partir da PEC 96/1992 que essa 

intenção tomou corpo e atingiu as dimensões que se tem conhecimento nos dias 

atuais. 
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 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 131. 
107

 GARCIA NETO, Paulo Macedo. O Judiciário no crepúsculo do Império (1871-1889). p. 132 e 135. 
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A sua Justificativa108 contextualiza que a “Reforma” já era ansiada desde 

o Império, mas que somente a partir de 1974 um primeiro estudo sério, e um 

primeiro “diagnóstico”, foram oferecidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre a 

situação do Poder Judiciário no Brasil. 

Segundo consta da Justificativa: “o ‘diagnóstico’ assinalou o óbvio: a 

Justiça brasileira é cara, morosa, e eivada de senões que são obstáculos a que os 

jurisdicionados recebam a prestação que um Estado democrático lhes deve”109.  

Em sua origem, a PEC 96/1992 sustentava que: a “reserva de grandeza 

moral” seria um valor importante para a “nova Justiça” preconizada.110  

Do corpo da Justificativa da PEC 96/1992111, de autoria do Ex-Deputado 

Federal Hélio Bicudo (PT-SP), extrai-se o seguinte trecho que pode muito bem ser o 

pontapé inicial dessa discussão.  

Esta organização (republicana) prevaleceu até a promulgação da Constituição de 24 de 
fevereiro de 1891. Daí para cá o sistema judiciário transformou-se por completo.  Mero 
instrumento dos governos ou vítima de suas perseguições, ao tempo da Monarquia esse 
sistema, não obstante as reformas por que passou, não granjeou o prestígio e a força 
que adquiriria com a República. 

Essa informação sugere que a ânsia por reformas não é nova e permeia o 

Poder Judiciário desde os idos de 1822, quando a justiça do País era distribuída 

pelos juízes inferiores, pela “Casa de Suplicação” do Rio de Janeiro, e por três 

Relações: a de Salvador, a de São Luiz do Maranhão e a de Pernambuco. 

Colhe-se da Justificativa, ainda, que no modelo de 1891, o Supremo 

Tribunal Federal em sua missão de proferir a última palavra sobre a 

constitucionalidade das leis acabou alçando (para o Poder Judiciário) certo grau de 

superioridade em relação aos demais Poderes.  
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 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina=7847&alt
ura=700&largura=800 
109

 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina=7847&alt
ura=700&largura=800. 
110

 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina=7847&alt
ura=700&largura=800. Segundo se colhe da Justificativa: “Hoje, mais do que nunca, juízes, membros 
do Ministério Público e advogados precisam de reservas de grandeza moral para saber discernir 
entre o justo e o injusto (...)” 
111

 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Consulta 
efetuada em 30.12.2012. 



38 
 

Com a Primeira República houve divisão dos Magistrados entre uma 

justiça estadual e outra federal, extinta em 1937. 

Com o golpe de 1964 houve substancial reforma na estrutura do Poder 

Judiciário e o Ato Institucional nº 2, de 27.10.1965, suspendeu as garantias de 

vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade da magistratura, bem como o controle 

jurisdicional de atos punitivos impostos pelos poderes da revolução. 

Como ensina Marcílio Medeiros112, a partir de uma visita informal do então 

Presidente Ernesto Geisel ao Supremo Tribunal Federal113, no mês de abril de 1974, 

em conversa com o então presidente da Casa, o Ministro Eloy da Rocha, iniciou-se 

um debate sobre as urgentes e necessárias reformas para modernização daquela 

Alta Corte. 

Teria o Ex-Presidente Ernesto Geisel solicitado ao presidente do STF a 

elaboração de um diagnóstico, tão detalhado quanto possível, sobre os problemas 

então vividos pelo Poder Judiciário. 

Esse diagnóstico foi apresentado em 1975 e, a partir daí, foi formulado 

um projeto de reforma, e no ano de 1976 o mesmo foi submetido à apreciação do 

Congresso Nacional. 

A Justificativa da PEC 96/1992 também menciona o fato de que, 

enquanto presidente, Ernesto Geisel teria ouvido dos representantes do Poder 

Judiciário, uma série de queixas e súplicas sobre a necessidade da implantação de 

uma reforma ampla e global na Justiça brasileira, a fim de que a sua missão 

constitucional pudesse ser realizada a contento. 

Daí teria resultado o compromisso de uma coleta de dados pela Corte 

Suprema, os quais, devidamente selecionados e estudados, deveriam indicar o 

caminho a seguir.114 

                                                      
112

 MEDEIROS, Marcílio. A reforma do Poder Judiciário. IOESC. Imprensa Oficial do Estado de 
Santa Catarina, 1976. p. 1. 
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 A primeira, desde a criação da Corte, em 1891. 
114

 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Consulta 
efetuada em 30.12.2012. 
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A referida coleta teria sido concluída no ano de 1975, mas como dito 

acima, além de apontar apenas para o evidente, e teria deixado de contemplar 

“algumas áreas críticas do mal, prejudicando a profundidade do conjunto. Faltava 

simetria entre o “diagnóstico” e a “reforma ampla e global” que se reclamou”.115 

A Reforma do Poder Judiciário estava inserida, na realidade, no chamado 

“pacote de abril”, de 1977, e como o Governo não conseguiu os necessários 2/3 de 

votos para sua aprovação, o Ex-Presidente Ernesto Geisel reuniu o Conselho de 

Segurança Nacional, determinando o fechamento do Congresso, pelo Ato 

Complementar, nº 102. Em vista disso, a Reforma acabou não acontecendo. 

 

 

1.1.3 Os debates em torno da PEC 96/1992 

 

Já em 1992, a justificativa da PEC 96, indicava outro grande ponto que 

pode ser considerado uma das causas que, no devir dos anos contribuiu para a 

instalação da Crise no Poder Judiciário: 

A timidez com que o governo brasileiro vem atendendo à necessidade de modernização 
de nosso aparelhamento judiciário tem sido, sem dúvida, a causa da crise avassaladora 
em que há muitos anos se esbate a nossa Justiça. Quase sempre tardia, deixa que esta 
se embarace na inabilidade e incompetência das partes e sofre hoje, mais do que nunca, 
o impacto arbitrário do Poder, representado por seus órgãos de segurança, que não 
vacilam em usar de prepotência, negligenciando conscientemente todo o elenco dos 
direitos humanos. Desprovidos de garantias são poucos, muito poucos os que não 
cruzam os braços à espera que acabe a avalanche.

116
 

Segundo a justificativa, o reaparelhamento do Poder Judiciário não seria o 

suficiente para acabar com a Crise, posto que necessárias também mudanças que 

atingissem questões morais e políticas.117 
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 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Consulta 
efetuada em 30.12.2012. 
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 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Consulta 
efetuada em 30.12.2012. 
117

 Conforme disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. 
Acesso em 30 dez. 2012. 
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Outro documento importante para compreensão das reformas118 é o “I 

Pacto pelo Judiciário – Pacto de Estado em Favor de um Judiciário mais Rápido e 

Republicano (15.12.2004)” – firmado entre o Presidente da República, o Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado Federal e o Presidente da 

Câmara dos Deputados, no qual se pode ler, já nas primeiras linhas, o motivo que, 

oficialmente, inspira as grandes mudanças, aqui parcialmente discutidas:  

Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos diagnósticos 
quanto a questão judiciária e, aparentemente, o principal motivo para que esse tema se 
tornasse tão relevante é que: a morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia de 
suas decisões retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, 
propiciam a inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no 
regime democrático.

119
  

Daí já se pode observar o viés econômico das alterações que ainda 

estavam por vir; vez que expressamente é mencionada a Crise do Poder Judiciário 

como responsável pelo retardamento no “desenvolvimento nacional”, “desestímulo a 

investimentos” e “propiciadora de inadimplência”. 

Mais adiante o mesmo documento é enfático em afirmar que a EC 

45/2004 foi, na verdade, o resultado de uma ação concertada entre os três Poderes. 

Sustenta ainda que outras medidas deverão ser implantadas para que tais 

alterações façam sentido e atinjam seus objetivos. 

Segundo o documento: “merecem destaque, nesse contexto, a instalação 

do Conselho Nacional de Justiça (na verdade, criado em 14 de junho de 2005)120,  e 

a deflagração dos trabalhos da Comissão Especial Mista do Congresso Nacional, 

destinada a aprovar medidas legislativas que tornem mais amplo o acesso à Justiça 

e mais célere a prestação jurisdicional”. 121 - 122  
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 Pois de certa forma complementa as justificativas e motivos inspiradores da PEC 96/92. 
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 I PACTO PELO JUDICIÁRIO. Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ8E452D90ITEMIDA08DD25C48A6490B9989ECC844FA5FF1PT
BRIE.htm. Acesso em 27 jul. 2012. 
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 Sobre as funções e competências do Conselho Nacional de Justiça, ver o artigo 103 B, da 
Constituição Federal. 
121

 I PACTO PELO JUDICIÁRIO, item 1. 
122

 De acordo com o I PACTO PELO JUDICIÁRIO, outras medidas a ser implementadas, ainda, 
seriam: - a reforma do sistema recursal e dos procedimentos; a ampliação da Defensoria Pública da 
União; a difusão dos Juizados Especiais e da Justiça Itinerante; aumento da arrecadação pela revisão 
da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80); a construção de modelos institucionais e adoção de 
providências que resultem na superação da anomalia consubstanciada pelo sistema dos precatórios; 
a supervisão dos compromissos assumidos pelo Brasil nos Sistemas Internacionais de Proteção aos 
Direitos Humanos;  regular e incentivar os procedimentos eletrônicos no âmbito judicial; reforço das 
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É de se ressaltar que parte dessas medidas já foi, ou está sendo 

implantada, bastando citar como exemplo o projeto do novo Código de Processo 

Civil, cuja tramitação teve início no mês de junho/2010 (PL 8.046/2010). 

Posteriormente, foi celebrado um “II Pacto Republicano de Estado por um 

Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo”, aos 13.04.2009123, entre o 

Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara 

dos Deputados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes 

objetivos: I – Acesso universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; II – 

Aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio 

constitucional da razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos; III – 

Aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições de Estado para uma maior 

efetividade do sistema penal no combate à violência e criminalidade, por meio de 

políticas de segurança pública combinadas com ações sociais e proteção à 

dignidade da pessoa humana. 

Para a consecução dos objetivos estabelecidos neste PACTO, foram 

assumidos os seguintes compromissos pelos signatários: 

a) Criar um Comitê Interinstitucional de Gestão do presente PACTO REPUBLICANO DE 
ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO, com 
representantes indicados por cada signatário, tendo como objetivo desenvolver e 
acompanhar as ações pactuadas; 

b) Conferir prioridade às proposições legislativas relacionadas aos temas indicados no 
Anexo deste Pacto, dentre as quais destacam-se a continuidade da Reforma 
Constitucional do Poder Judiciário e os temas relacionados à concretização dos direitos 
fundamentais, à democratização do acesso à Justiça, inclusive mediante o 
fortalecimento das Defensorias Públicas, à efetividade da prestação jurisdicional e ao 
aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados à sociedade; 

c) Incrementar medidas tendentes a assegurar maior efetividade ao reconhecimento dos 
direitos, em especial a concessão e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais; 

d) Fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios 
autocompositivos, voltados a maior pacificação social e menor judicialização; 

e) Ampliar a edição de súmulas administrativas e a constituição de Câmaras de 
Conciliação;  

_______________________ 
políticas estatísticas corretas; promover a coerência entre a atuação administrativa e as orientações 
jurisprudenciais já pacificadas; incentivo à aplicação das penas alternativas. 
123

 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B8E452D90-6A84-4AA6-BBCE-
D6CB5D9F6823%7D&params=itemID=%7B87257F27-11D3-4EE1-930A-
4DC33A8DF216%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso 
em: 01 fev. 2013. 
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f) Celebrar termos de cooperação entre os Poderes com o objetivo de intensificar ações 
de mutirão para monitoramento da execução penal e das prisões provisórias, 
fortalecendo a assistência jurídica aos presos e familiares e promovendo ações de 
capacitação e reinserção social; 

g) Incentivar a aplicação de penas alternativas; 

h) Integrar ações de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou em situação de 
risco e promover medidas de aprimoramento do Sistema de Justiça em que se insere o 
menor em conflito com a lei; 

i) Aperfeiçoar a assistência e o Programa de Proteção à Vítima e à Testemunha; 

j) Estruturar e apoiar as ações dos órgãos de controle interno e ouvidorias, no âmbito 
das instituições do Sistema de Justiça, com o objetivo de promover maior transparência 
e estimular a participação social; 

k) Melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, possibilitando maior acesso 
e agilidade, mediante a informatização e desenvolvimento de programas de qualificação 
dos agentes e servidores do Sistema de Justiça; 

l) Fortalecer o exercício do direito fundamental à ampla defesa e da advocacia; 

m) Viabilizar os recursos orçamentários necessários à implantação dos programas e 
ações previstos neste PACTO; 

Atualmente, fala-se na celebração de um III PACTO REPUBLICANO124, 

mas não se tem conhecimento de que o mesmo tenha sido firmado. 

O que há de comum entre os documentos acima mencionados é que, 

para justificar as reformas que já foram e as que estão sendo realizadas, se faz 

menção à existência de uma “Crise” no Poder Judiciário. 

Na Câmara de Deputados, no relatório apresentado pela então Deputada 

Zulaiê Cobra Ribeiro, quando relatora da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 96-A, de 1992, que "Introduz 

modificações na Estrutura do Poder Judiciário", e apensadas (Estrutura do Poder 

Judiciário), as causas apontadas para a Crise do Poder Judiciário foram as 

seguintes125: 

Dos trabalhos até agora realizados nesta Casa, resta evidente a complexidade do tema 
abordado. São de variada ordem as causas da crise do Poder Judiciário e de todos 

                                                      
124

 Conforme se pode ler nas Notícias do STF, em seu sítio oficial na Internet. Ver a esse respeito: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=183279. Acesso em 30 dez. 2012. 
Sobre a celebração de um terceiro Pacto Republicano, ver: 
http://www.senado.gov.br/noticias/radio/programaConteudoPadrao.asp?COD_TIPO_PROGRAMA=&
COD_AUDIO=36094. 
125

 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=14/12/1999&txpagina=832&tx
suplemento=2&altura=650&largura=800. Consulta Efetuada em 01.01.2012. 
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conhecidas, destacando-se o número insuficiente de juízes, o despreparo dos 
magistrados iniciantes na carreira, a falta de recursos materiais, a má administração de 
tribunais, o excesso de recursos, a morosidade da prestação jurisdicional, o 
funcionamento precário das Defensorias Públicas em várias unidades da federação, 
entre outras. À dificuldade de enfrentamento dessas causas, soma-se a entrada em 
pauta, tanto nesta Comissão como nos demais meios jurídicos do País, de temas 
controvertidos em face do modelo Constitucional adotado, como súmulas vinculantes e 
controle da magistratura. 

Já, no que diz respeito aos objetivos da referida Comissão em relação 

aos trabalhos que estava realizando, os mesmos são retratados nos seguintes 

termos126: 

Há unanimidade nesta Comissão quanto aos objetivos de nossos trabalhos. 
Pretendemos todos encontrar soluções para o atual estado de decadência em que se 
encontra o Poder Judiciário brasileiro, que se revela principalmente na demora da 
entrega da prestação jurisdicional, no acúmulo de recursos nos tribunais superiores e na 
dificuldade de acesso do cidadão à Justiça. Queremos, portanto, uma justiça célere, sem 
olvidar a segurança jurídica. Buscamos um judiciário forte e independente, 
imprescindível no Estado Democrático de Direito, sem esquecer o controle social dessa 
Instituição. Estamos certos, portanto, de que o consenso só será alcançado com o 
encontro de vontades visando a um fim comum. 

No âmbito do Senado Federal, de parecer Bernardo Cabral (Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania), na PEC 29/2000 (PEC 96/1992 da Câmara dos 

Deputados agora renumerada)127 colhe-se o seguinte quadro de causas apontadas 

(ou ao menos admitidas) pela Comissão respectiva, que teriam contribuído para a 

instalação da Crise do Poder Judiciário. 

Dentre as causas de natureza estrutural para a Crise do Poder Judiciário, 

seriam as principais: 

a) a constitucionalização de temas novos, fruto da opção do constituinte originário por 

um modelo analítico para a Carta Política; 

b) a visível e profunda queda da qualidade do direito federal, tanto pela deficiência do 

processo legislativo quanto pelo uso desmedido das Medidas Provisórias;  

c) a construção jurisprudencial em torno da admissão do recurso especial e do recurso 

extraordinário. 

                                                      
126

 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=14/12/1999&txpagina=832&tx
suplemento=2&altura=650&largura=800. Acesso em 01 jan. 2013.  
127

 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=44577. Consulta em 
30.12.2012. 
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Outras causas (de natureza operacional, conjuntural e orgânica) também 

são admitidas pelo parecer como responsáveis pela Crise instalada no Poder 

Judiciário128: 

 

d) a deficiência do ensino jurídico no País; 

e) a deficiência do sistema processual brasileiro; 

f) a insuficiência numérica dos juízes; 

g) o excesso de privilégios processuais dos entes públicos; 

h) os abusos processuais da advocacia pública; 

i) a falência judiciária; 

 

As possíveis causas da Crise do Poder Judiciário; apontadas tanto pelo 

Senado Federal, quanto pela Câmara de Deputados, aparentemente convergem no 

mesmo sentido, não havendo entre elas, grandes discrepâncias. 

Isso não significa que os diagnósticos estejam corretos, mas apenas que 

são coincidentes. 

Cada uma dessas causas, sem o desprestígio de outras, possuem status 

de “oficialidade”, vez que emanam de documentos oficiais129, o que indica que 

publicamente, são assumidas pelos Poderes constituídos, como as que deram 

origem à Crise anunciada do Poder Judiciário. Como dito acima, o rol não exclui 

outras possibilidades. 

 

 

                                                      
128

 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
129

 Assim considerados, por terem sido firmados por autoridades públicas. 
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1.2 AS POSSÍVEIS CAUSAS PARA A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO, 

SEGUNDO APONTAMENTOS DOS PARECERES DE ZULAIÊ COBRA E 

BERNARDO CABRAL 

 

Como se procurará ressaltar neste tópico, nos momentos que 

antecederam a promulgação da EC 45/2004 havia um acirrado debate político entre 

a ala governista e os partidos de oposição, cada um procurando dar à Reforma as 

características que mais se aproximassem de seus interesses. 

Conforme afirmam Maria Tereza Sadek e Rogério Bastos Arantes130:  

Dizer que a PEC 96/92, aprovada na Câmara de Deputados em 2000, tem como autor 
original o então deputado federal Hélio Bicudo (PT-SP) é mera formalidade. Uma análise 
da evolução da proposta apresentada por Bicudo em 1992 até a que se encontra 
tramitando hoje no Senado Federal demonstra que muito pouco do projeto original 
remanesceu ao longe das sucessivas versões discutidas e votadas na Câmara dos 
Deputados.  

De fato, se se analisar a proposta original como veiculada no Diário do 

Congresso Nacional de 1º/05/1992 e o texto da EC 45/2004, conforme publicada no 

Diário Oficial da União de 31/12/2004, poder-se-á perceber que houve muitas 

alterações e estas foram fruto de um acirrado debate político. Os pontos que mais 

interessam para esta Tese são ressaltados a seguir. 

A rigor, contudo, a primeira oportunidade em que se modificou o projeto 

originário foi na tentativa de revisão constitucional de 1993/1994, quando o Ex-

Deputado Nelson Jobim pretendeu ampliar o debate sobre a Crise do Poder 

Judiciário e, em que pese não tenham sido votadas as propostas relativas à reforma, 

seu relatório serviu de base (no futuro) para as reformas que acabaram por 

acontecer.131  

No dizer de Rogério Bastos Arantes: “... o parecer do relator propunha 

que as súmulas editadas pelo STF passassem a ter Efeito Vinculante sobre as 

                                                      
130

 SADEK, Maria Tereza (Org.). Reforma do judiciário. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 
2001. p. 9. 
131

 SADEK, Maria Tereza (Org.). Reforma do judiciário. p. 10. 
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instâncias inferiores do Judiciário e sobre os órgãos de administração pública em 

todos os níveis da federação”.132 

Na realidade, pretendia Nelson Jobim a instituição de Súmula Vinculante 

não apenas no âmbito do STF, mas também que os demais Tribunais Superiores 

pudessem sumular suas decisões, com Efeito Vinculante no âmbito de suas 

respectivas jurisdições.133 

Em longo arrazoado no corpo do Parecer nº 26, de 1994-RCF, o Ex-

Deputado Nelson Jobim explicita os motivos pelos quais entendia ser possível e até 

recomendável a atribuição de Efeito Vinculante às súmula emitidas pelos Tribunais 

Superiores. Após mencionar o trabalho efetuado pelo Ministro Victor Nunes Leal no 

STF, arremata134: 

Faz-se necessário darmos um passo avante na obra do citado Ministro, conferindo às 
súmulas dos Tribunais Superiores caráter de obrigatoriedade, de modo a buscar 
verdadeira uniformização dos julgados, e também o condicionamento de ações 
administrativas do Poder Público. As súmulas dos Tribunais superiores, portanto, teriam 
força de lei.

135
 

O debate em torno da Súmula Vinculante acabou se distanciando de uma 

mera questão procedimental para assumir contornos de verdadeira disputa entre o 

governo e a oposição. “Para o governo, a reforma do Judiciário ganhou importância 

como linha auxiliar de reforço da governabilidade enquanto para a oposição o mais 

importante tem sido garantir e ampliar o acesso à Justiça”.136 

É que naquele momento histórico a oposição, capitaneada pelo Partido 

dos Trabalhadores via no Poder Judiciário um mecanismo importante para 

realização de seus objetivos. Basicamente, aquilo que não conseguia através do 

embate político travado no seio do Congresso Nacional poderia conseguir mediante 

a proposição de uma demanda judicial. A concentração da jurisdição nas cortes 

superiores implicava em uma séria restrição a essa estratégia. Para o governo, no 

                                                      
132

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. in SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Reforma do judiciário. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 23. 
133

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p.  24. 
134

 JOBIN, Nelson. Parecer nº 26, de 1994-RCF (arts. 93 a 96). Poder Judiciário: Disposições Gerais. 
In Revisão da Constituição Federal. Congresso Nacional. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal. 
1994. p. 398. Internamente, p. 35. 
135

 Os grifos são do original. 
136

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p.  30. 
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entanto, fazia muito sentido retirar da oposição a possibilidade de utilização desse 

mecanismo.137 138  ־
 

Quer dizer, a Súmula Vinculante acabou se transformando em palco de 

batalha pela judicialização da política.139 

Considerando o período de estabilização econômica que se deu a partir 

de 1994, e o fim da inflação, “deixou de ser vantajoso para o governo protelar 

pagamentos de dívidas, ou insistir na cobrança de impostos indevidos”.140 

Destaque-se, também a participação ainda que indireta, do Ex-Senador 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), que acabou contribuindo para a deflagração do 

processo de reforma do Poder Judiciário.  

É que desde que assumiu uma cadeira no Senado da República, Antônio 

Carlos Magalhães passou a desferir fortes críticas contra a magistratura nacional e 

contra o mau funcionamento da Justiça, especialmente a Trabalhista.141 - 142 

Essas críticas acabaram redundando em requerimento do Ex-Senador 

para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com objetivo de 

investigar a suposta existência de irregularidades praticadas por integrantes de 

                                                      
137

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p.  29-30. 
138

 Esse fenômeno já foi observado por Osvaldo Ferreira de Melo, que afirmou textualmente: 
“Realmente tal tem sido a ligação entre o Poder e o Direito Positivo que não seria falso ilidir que as 
elites dominantes sejam positivistas enquanto que os dominados tendem a resguardar-se com fortes 
apelos ao Jusnaturalismo ou com a busca de fórmulas alternativas para conceituar e aplicar o 
Direito”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 73. 
139

 Para ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p.  30: “A resistência da 
oposição a propostas como a SEV decorre das vantagens que partidos políticos e setores da 
sociedade têm tirado do hibridismo de nosso sistema de controle constitucional e da descentralização 
judiciária como espaços extremamente favoráveis à luta política contra medidas do governo, 
especialmente na área econômica. Derrotados na esfera político-representativa, os partidos de 
oposição encontraram na judicialização da política a possibilidade de reverter ou no mínimo adiar a 
implementação de medidas de interesse do governo.” 
140

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p.  33. 
141

 SADEK, Maria Tereza (Org.). Reforma do judiciário. p 12. 
142

 Segundo SADEK, Maria Tereza (Org.). Reforma do judiciário. p 12: “Desde que passou a ocupar 
uma cadeira no Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães fez do Judiciário um dos seus principais 
alvos, desferindo duras críticas contra a magistratura e o mau funcionamento da Justiça. No início de 
1999, num contexto de reforma ministerial e crise da aliança governista, ACM ocupou a cena política 
para dar início a uma campanha contra a corrupção que dizia existir na justiça brasileira. Coincidência 
ou não, o alvo principal de seus ataques foi a Justiça trabalhista, cujos juízes e tribunais começavam 
a conceder reajustes salariais para corrigir perdas inflacionárias, podendo precipitar um novo 
movimento de reindexação geral da economia, num contexto delicado de mudança da política 
cambial e de desvalorização da moeda. Segundo argumentava o senador, a Justiça trabalhista era o 
pior ramo do Judiciário quanto ao desempenho processual e sobre ela recaíam as principais notícias 
de nepotismo e malversação dos recursos públicos.” 
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Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais, e de Tribunais de Justiça, o que foi 

formalizado em 25.03.1999, através do Requerimento 118/199.143 

Mais do que isso, no entanto, a referida CPI teve o condão de trazer à 

baila também uma discussão sobre a reforma do Poder Judiciário. 

Nesse contexto, alguns dias antes da instalação da CPI (23.03.1999), o já 

escolhido, mas não empossado presidente do STF, Ex-Ministro Carlos Velloso havia 

concedido entrevista ao Jornal Folha de São Paulo144, posicionando-se contra a 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, servindo-se do momento político 

para reconhecer a necessidade de reformas no Judiciário, e para fazer um apelo ao 

Senador Antônio Carlos Magalhães para que se promovessem as mudanças 

necessárias. 

Em outras entrevistas145, Carlos Velloso rebate firmemente a criação da 

CPI, e torna pública a discussão sobre a necessidade de reformas no Judiciário, 

debatendo vários temas que estavam em pauta nas diversas propostas de Emenda 

à Constituição que tramitavam na Câmara de Deputados e no Senado Federal, tais 

como o controle externo, a arguição de relevância e a Súmula Vinculante. 

Como desdobramento desta “crise política”146 a Câmara dos Deputados147 

retomou, em 30.03.1999 (apenas cinco dias depois do requerimento para instalação 
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 Conforme disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1898. Acesso em 01 jan. 
2013. 
144

 Entrevista disponível em sua íntegra no sítio do STF na internet, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinist
ro&pagina=CarlosVellosoEntrevistas. Acesso em 01 jan. 2013. 
145

 “A CPI pode ameaçar a credibilidade do Poder Judiciário”. Correio Braziliense, Brasília, n. 13116, 
p. 12, 18 abr. 1999; CPI do Judiciário presta um ‘desserviço’, diz Velloso. Entrevistado por: Silvana de 
Freitas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 1-4, 19 abr. 1999; “O problema é a lentidão”. Entrevistado 
por: Ana Paula Macedo. O Globo, Rio de Janeiro, p. 5, 25 abr. 1999; “CPI do Judiciário, não quero 
nunca mais”. Entrevistado por: Walter Huamany. O Globo, Rio de Janeiro, p. 3, 24 maio 1999; Lugar 
de juiz corrupto é na cadeia. Entrevistado por: Maurício Cardoso. O Estado de Minas, Belo Horizonte, 
p. 4, 24 maio 1999; “Juízes são homens, não anjos”. Entrevistado por: Malu Matos e Ricardo Nobre. 
Jornal de Brasília, Brasília, p. 3A, 4 jul. 1999; “O Brasil é um país de metafísicos”. Entrevistado por: 
Sônia Vinas. O Liberal, Belém, p. 12-13, 26 set. 1999; “Controle externo só por quem é do ramo”. 
Entrevistado por: Nilson Mariano. Zero Hora, Porto Alegre, p. 18, 26 set. 1999; Carlos Mário Velloso 
analisa o Judiciário no Brasil. O Malhete, p. 6, out. 1999; Acima de tudo a justiça. Entrevistado por: 
Gilberto Amaral, Chico Neto e Celso Mathias. Vida Brasil, p. 8-14, fev. 2000; Velloso defende limite 
acertado e crê em solução para novo impasse. Entrevistado por: Liège Albuquerque e Doca de 
Oliveira. O Estado de São Paulo, São Paulo, p. 6, 12 mar. 2000; entre outras. 
146

 A oposição à iniciativa de Antônio Carlos Magalhães e à criação da CPI do Judiciário, foi 
capitaneada especialmente pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação 
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da CPI), os trabalhos da Comissão Especial de reforma do Judiciário, que haviam 

sido paralisados no ano de 1998.148 

A vinda a público, com o desfecho da CPI do Judiciário, da implicação de 

Juízes e Parlamentares com indícios de corrupção, demonstrou que os problemas 

desse Poder não eram apenas estruturais, e não ficavam restritos à lentidão. Mais 

do que isso, ficou evidenciado que o Poder Judiciário é uma instituição igual às 

demais. 

Retomados os trabalhos da PEC 96/92, as discussões entre governo e 

oposição acabaram se concentrando em quatro temas extremamente relevantes: (a) 

as Súmulas de Efeito Vinculante; (b) a ação declaratória de constitucionalidade, com 

efeito erga omnes; (c) o incidente de inconstitucionalidade149 e; (d) a repercussão 

geral.150 

Esse foi um momento histórico interessante porque, de um lado ficaram 

as propostas governistas com nítida tendência de dar ao Poder Judiciário um 

formato mais adequado ao seu interesse de governabilidade e, de outro, as 

propostas da oposição, buscando exatamente o contrário, defendendo a 

manutenção de suas formas de acesso. 

_______________________ 
Paulista dos Magistrados (APAMAGIS), e pela grande maioria dos Presidentes de Tribunais 
Estaduais, que nela viram uma clara tentativa de intimidação do Judiciário. 
147

 Em especial pela atuação do seu então presidente, o Deputado Michel Temer, que queria 
contrabalançar a repercussão política em torno do nome do Senador Antônio Carlos Magalhães. 
148

 Conforme SADEK, Maria Tereza (Org.). Reforma do judiciário. p. 14. 
149

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 56: “Ao lado das 
súmulas de efeito vinculante, a proposta de criação de um incidente de inconstitucionalidade (IInc) 
também veio no sentido de concentrar o sistema de revisão judicial das leis no STF. Com alguma 
variação entre as propostas, o IInc teria basicamente a mesma função da ação declaratória de 
constitucionalidade, isto é, de possibilitar ao STF tomar decisões sobre assuntos constitucionais com 
efeito vinculante sobre as demais instâncias do Judiciário e sobre a administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. A diferença importante entre a ADC e o IInc é que 
o segundo serviria explicitamente para interpretar eventuais julgamentos sobre questões relevantes e 
controversas, em curso na via difuso-incidental do sistema de controle constitucional. Acionado por 
meio do IInc, o Supremo Tribunal poderia suspender tais processos para proferir decisão 
exclusivamente sobre a matéria constitucional suscitada, obrigando os demais órgãos do Judiciário a 
adotar a mesma interpretação no julgamento dos casos concretos. Do mesmo modo que a súmula, o 
IInc recebeu duras críticas dos partidos de oposição que denunciavam a sua semelhança com a 
antiga avocatória, mecanismo introduzido pelo regime militar de 1977, o qual permitia ao Supremo 
Tribunal Federal, a pedido do Procurador Geral da República, suspender e chamar para si as causas 
processadas perante quaisquer juízos ou tribunais do país, na hipótese de provocarem grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas. A Constituição de 1988 enterrou a avocatória 
como parte do “entulho autoritário”. 
150

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 48. 
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Uma observação atenta dos quatro mecanismos acima referidos deixa 

claro que, se adotados em sua plenitude, da forma como pretendia o setor 

governista, haveria uma grande concentração de poder nas cúpulas das Cortes 

Superiores, com o enfraquecimento das instâncias inferiores. 

De qualquer forma, esse breve resgate histórico apenas ilustra que nem 

sempre as coisas certas são feitas por bons motivos. Quer dizer, foi necessária a 

instalação uma “crise política” com troca de ataques entre Poderes da República, 

para que os debates sobre a reforma do Poder Judiciário entrassem na pauta de 

prioridades das autoridades constituídas. 

A partir da retomada do processo de reforma do Poder Judiciário, o 

cenário foi dominado por uma disputa de poder, e mais do que isso, talvez, por uma 

querela ideológica que colocou de um lado as propostas neoliberais151 - 152 - 153 do 

Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e, de outro, as bandeiras 

defendidas pela oposição que, naquele momento, era capitaneada pelo Partido dos 

Trabalhadores.154 
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 Este ponto será abordado com maior profundidade e ênfase em outro momento, mais adiante, 
nesta Tese. 
152

 Segundo SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da governação neoliberal: O Fórum Social 
Mundial como política e legalidade cosmopolita subalterna. “Defendi, noutro local, que existem 
duas formas de globalização: a globalização neoliberal e aquilo a que eu chamo uma globalização 
contra-hegemônica, que desde há algum tempo se vem opondo à primeira (Santos, 2002: capítulos 5, 
9). Designo por globalização contra-hegemônica o conjunto vasto de redes, iniciativas, organizações 
e movimentos que lutam contra as consequências econômicas, sociais e políticas da globalização 
hegemônica e que se opõem às concepções de desenvolvimento mundial a esta subjacentes, ao 
mesmo tempo em que propõem concepções alternativas.” Disponível em: 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/governacao_neoliberal_RCCS72.PDF. Acesso 
em 02 fev. 2013. 
153

 A esse respeito, o então Deputado Federal Marcelo Déda, em debate em reunião ordinária da 
comissão especial de reforma do judiciário, em 04.11.1999, fez a seguinte afirmação: “Essas 
reformas modernizadoras do judiciário, como já advertia Boaventura de Souza Santos, vêm apenas 
para trazer o último movimento de adequação do Estado brasileiro aos interesses da operação dos 
capitais internacionais, da incorporação do Brasil a uma internacionalização dos mercados, da 
chamada globalização (...) Essa é a reforma do mercado. Não é a reforma do cidadão, porque a 
reforma do cidadão rima com democracia, modernidade, distribuição de justiça, acesso ao Judiciário. 
E a reforma do mercado rima com prazos rápidos, sentenças de mérito discutíveis e valores 
econômicos e financeiros triunfando sobre os direitos da nacionalidade, da cidadania.” Conforme: 
Reunião ordinária da comissão especial da reforma do Poder Judiciário (PEC 96-A/92), em 
04/11/1999. Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados, nº 
1,160/99, p. 44-45. 
154

 A utilização do Poder Judiciário como escudo de defesa contra atos de governo já havia 
acontecido pelo menos uma vez, em grande escala na história brasileira recente. Conforme 
ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 57: “As dificuldades decorrentes de 
um judiciário tão descentralizado e extremamente acessível às demandas de particulares contra o 
governo surgiram logo nos primeiros anos da nova Constituição. Tanto foi assim que a proposta de 
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O Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso já havia 

experimentado as consequências da descentralização do Poder Judiciário, conforme 

relatado por Boaventura de Souza Santos155: 

Um caso exemplar do recurso à intervenção judiciária para tentar impedir o 
desmantelamento do Estado desenvolvimentista brasileiro foi o das várias ações judiciais 
propostas para anular os editais de privatização das empresas estatais, sobretudo 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Na prática, a PEC 96/1992 acabou aglutinando uma série de outras 

Propostas de Emenda à Constituição, que já tramitavam ou que vieram a tramitar 

pela Câmara dos Deputados, a saber:  

a) PEC nº 112-A, de 1995, tendo como primeiro subscritor o Deputado JOSÉ GENOÍNO, 
que "institui o sistema de controle do Poder Judiciário"; 

b) PEC nº 127-A, de 1995, tendo como primeiro subscritor o Deputado RICARDO 
BARROS, que "dá nova redação ao inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal", 
aumentando de setenta para setenta e cinco anos a idade para aposentadoria 
compulsória dos magistrados. A proposição traz apensada a PEC nº 215, de 1995, do 
Deputado MATEUS SCHMIDT, que "objetiva assegurar às juízas o direito à 
aposentadoria com cinco anos a menos do que o tempo de serviço exigido dos juízes". 
Ambas as propostas receberam parecer na CCJR pela admissibilidade, sendo a primeira 
delas objeto de emenda; 

c) PEC nº 368-A, de 1996, do PODER EXECUTIVO, que "atribui competência à Justiça 
Federal para julgar os crimes praticados contra os Direitos Humanos", 

d) PEC nº 500-A, de 1997, do SENADO FEDERAL, que atribui "eficácia contra todos e 
efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios". 

 

No que diz respeito à sua tramitação, a PEC 96/1992 (posteriormente 96-

A/1992) somente teve andamento significativo a partir do ano de 1999, em vista dos 

acontecimentos políticos acima referidos, e após a criação, no âmbito da Câmara 

dos Deputados, de uma Comissão Especial presidida pelo Ex-Deputado Jairo 

Carneiro, destinada a proferir parecer. 

_______________________ 
recriar a avocatória apareceu logo em 1991, quando o governo Collor estava passando por uma 
avalanche de processos na justiça, decorrentes das conturbadas medidas econômicas do ano 
anterior (...) No pacote de reformas constitucionais elaboradas por Collor em 1991 – que ficou 
conhecido como “emendão – constavam doze sugestões, dentre elas a introdução da avocatória. O 
conjunto de propostas de Collor foi muito mal recebido e, no final, nem sequer foi apreciado pelo 
Congresso Nacional.” 
155

 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça. p. 52. 
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Jairo Carneiro já havia sido relator da PEC proposta por Hélio Bicudo, 

mas agora assume a presidência da Comissão Especial. 

Assim, a PEC 96/92 teve, a rigor, três relatores: primeiramente, o Ex-

Deputado Jairo Carneiro, depois o Ex-Deputado Aloysio Nunes Ferreira e, 

finalmente, a Ex-Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro. Pode-se dizer que em cada fase 

houve características marcantes impostas por cada um que ora indicavam um rumo, 

ora indicavam outro para a redação final. 

Finalmente, em janeiro de 2000, a PEC 96/92 foi votada pela Câmara de 

Deputados, com significativas alterações ao projeto da Ex-Deputada Zulaiê Cobra e 

envida para o Senado Federal, onde recebeu parecer do Ex-Senador Bernardo 

Cabral. 

Os principais pontos dessas propostas serão analisados abaixo. 

 

1.2.1 Sobre a opção de um modelo analítico na Carta Política de 

1988, a queda de qualidade do Direito Federal e o uso excessivo de Medidas 

Provisórias 

 

Ao que indicam as evidências entendeu o legislador da PEC (não o 

constituinte originário) que a opção por uma Carta Política analítica (com a descrição 

detalhada de muitos direitos e deveres) em que pese tenha a sua justificativa (cuja 

discussão não se aprofunda, pela total impertinência diante dos limites deste 

estudo), acabou por, ao argumento da lesão à Constituição, dar ensejo a muitos 

Recursos Extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. 

Nesse contexto, a inexistência de filtros mais efetivos para a admissão 

desses Recursos (art. 102, III, letras “a”, “b”, “c” e “d” da Constituição de 1988 em 

sua redação atual), acarretou o excessivo número de feitos no âmbito do STF. 

Alia-se a essa percepção a circunstância de que, em muitos casos, 

repetiam-se o pedido e o fundamento, havendo situações em que as peças recursais 
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eram simples reproduções xerográficas, em que se reservava apenas o espaço para 

a aposição dos nomes das partes. 

 Nessa perspectiva, segundo o parecer do Ex-Senador Bernardo Cabral, 

a situação transformou o debate constitucional em “um varejo improdutivo, 

improfícuo, vazio de sentido e teoricamente inexplicável”156. 

A segunda causa apontada pelo parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senado para a Crise do Poder Judiciário é a queda da 

qualidade do direito federal e o uso indiscriminado de Medidas Provisórias. 

Em relação ao uso de Medidas Provisórias, é de lembrar que somente 

com a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001 houve a possibilidade de se 

impor limites à prática usual do Poder Executivo, no exercício de sua função 

legislativa. 

No que diz respeito à queda de qualidade do Direito Federal, o parecer é 

enfático em afirmar que: “a dubiedade, a precariedade técnica, a característica 

casuística e a falta de análise estrutural do Direito federal, antes de inová-lo (...) 

geraram um Direito incompreensível, assistemático e inexplicável”157. 

Este cenário gerou a possibilidade o uso excessivo do Recurso Especial 

perante o Superior Tribunal de Justiça que vinha julgando nos períodos de 1999 e 

2000 mais de 100.000 (cem mil) processos por ano. 

Possíveis causas, então para as reformas nos regimes dos Recursos 

Extraordinário e Especial, podem ser encontradas, também aí. Não se deve 

esquecer, no entanto, que - como será visto mais adiante nesta Tese - com a 

Reforma Infraconstitucional do Judiciário, as alterações em matéria recursal não se 

limitaram a esse diagnóstico justificador, já que - nos exatos termos I Pacto Pelo 

Poder Judiciário - havia um consenso, no âmbito dos três Poderes, no sentido de 

que “a morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões 

retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime 

democrático”158. 

Em relação às alterações infraconstitucionais - que acabaram por 

concretizar a reforma recursal - Lenio Luiz Streck159 é enfático em afirmar que: 

“todas as alterações legislativas partem de um ponto comum: o de que a efetividade 

do sistema jurídico é um problema quantitativo, sendo suficiente, para estancar o 

“caos”, a criação de mecanismos que obstaculizem a tramitação de recursos, a partir 

de mecanismos pelos quais se consiga decidir ‘causas em bloco’”. 

Então, como se procurará evidenciar nos próximos capítulos, não apenas 

motivações técnicas inspiraram as Reformas do Poder Judiciário, mas também 

questões econômicas. 

 

1.2.2 Sobre a construção jurisprudencial em torno da admissibilidade 

do recurso extraordinário e do recurso especial, a deficiência no ensino 

jurídico e no sistema processual brasileiro 

 

Em relação a essa terceira motivação, aponta o Parecer como causa para 

a Crise do Judiciário, a inexistência de filtros efetivos (conforme mencionado na 

primeira causa apontada) corroborada pela construção jurisprudencial de ambas as 

Cortes (STF e STJ) que, no caso do Recurso Extraordinário exigiam apenas, como 

requisito de admissibilidade o prequestionamento e a demonstração da violação à 

Constituição, sendo que no âmbito do recurso especial as exigências pífias eram 

mais ou menos parecidas.160 

Nessas condições, a construção jurisprudencial sobre a admissibilidade 

dos recursos e a ausência uma legislação que imponha freios processuais capazes 
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 I PACTO PELO JUDICIÁRIO. Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ8E452D90ITEMIDA08DD25C48A6490B9989ECC844FA5FF1PT
BRIE.htm. Acesso em 27 jul. 2012. 
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 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e política: Uma visão do papel da Constituição 
em países periféricos. p. 229. 
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 Lembre-se que no caso do recurso especial, na legislação posterior à Constituição de 1988, os 
requisitos de admissibilidade estão relacionados ao prequestionamento e, conforme o caso, a 
demonstração da violação da legislação federal, ou o dissídio jurisprudencial. 
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de “inibir a reposição de debates superados acerca de questões de direito federal, já 

pacificadas, propiciaram o soterramento do aparelho judiciário e o questionamento 

da utilidade do apelo ao Judiciário como opção válida à solução de conflitos”161. 

A proliferação de cursos de direito de baixa qualidade pelo País, é 

apontada pelo Parecer como uma das possíveis causas para o fato de que boa parte 

dos concursos para o preenchimento de cargos de Juiz acabe por encerrar-se com a 

maior parte das vagas oferecidas permanecendo vacantes.162 

Segundo o Ex-Senador Bernardo Cabral, sobre o mesmo tema, mas 

reportando-se à OAB e aos dirigentes das faculdades de direito: “o número 

impressionante de bacharéis expelidos semestralmente pelas fábricas de diplomas, 

e sua notória má qualidade média de informação profissional levam ao público e à 

coletividade, a início, o medo de se terem de envolver com um advogado e, após, 

uma atitude de desprezo e mesmo chacota”.163 

Esse tema não é novo, posto que também na Justificativa da PEC 

96/1992 – portanto oito anos antes – o Relator, Ex-Deputado Hélio Bicudo já 

alertava para o fato da “proliferação desenfreada e irresponsável das Faculdades de 

Direito em todo território nacional, com diminuição diretamente proporcional na 

qualidade e eficiência do ensino”.164  

Afirmou Hélio Bicudo: “sem consciência de sua precária capacitação 

técnica eles (os bacharéis em direito) avançam para o exercício da Advocacia, do 

Ministério Público e até da Magistratura”.165 

Para o parecer que aqui se analisa, o modelo recursal brasileiro vigente 

seria o grande “vilão” da Crise do Poder Judiciário, e a sua reforma caracterizada 

como “uma exigência e uma emergência”.166 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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 Conforme disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina=7847&alt
ura=700&largura=800 
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 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Consulta 
efetuada em 30.12.2012. 
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O Parecer sugere que medidas sejam tomadas urgentemente na esfera 

infraconstitucional com o objetivo de ajustar esse ponto específico a uma nova 

realidade exigida pelo momento caótico vivido pelo Poder Judiciário. 

 

1.2.3 A insuficiência numérica de Juízes, o excesso de privilégios 

processuais do Estado, e a falência judiciária 

 

Neste ponto, o Parecer não é claro, se conclui ou não pela insuficiência 

numérica de juízes, apenas fazendo algumas referências a dados da época quando 

(naquele momento) a relação era de 01 Juiz para cada 25.000 habitantes. 

O Parecer faz algumas comparações com a Alemanha, por exemplo, 

onde a relação é de 01 Juiz para cada 3.863 habitantes. 

Sobre essa questão, o então Presidente do STJ (em 2002), o Ministro 

Paulo Costa Leite, chegou a considerar, durante conferência sobre o Poder 

Judiciário na Escola de Guerra Naval, como “ridícula” a relação de Juiz por número 

de habitantes existente no Brasil. Segundo o Ministro: “para chegarmos a esta 

conclusão, não precisamos buscar parâmetros em países desenvolvidos como 

França, Alemanha ou Estados Unidos. Basta olhar para um país vizinho, a 

Argentina, onde a relação é de um Juiz para cada nove mil habitantes”.167 

Como contraponto, em entrevista concedida, em 07.05.2005, o então 

Ministro Nelson Jobim, afirma categoricamente, que não há falta de juízes no Brasil. 

Segundo diz: “o Poder Judiciário tem 13.474 juízes, uma média de 7,62 para cada 

cem mil habitantes, índice acima dos sete juízes por cem mil habitantes que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) defende como ideal”.168 

_______________________ 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). 
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 LEITE, Paulo Costa. Matéria jornalística intitulada: Presidente do STJ classifica como ridícula 
relação juiz/habitante no Brasil. Disponível em: 
http://direito2.com/stj/2002/fev/26/presidente_do_stj_classifica_como_ridicula_a_relacao_juizhabitant
e. Consulta efetuada em 31.12.2012. 
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 JOBIM, Nelson. Matéria jornalística intitulada: Brasil tem juízes suficientes, custa quase R$ 20 
bilhões por ano, mas a Justiça é lenta. Disponível em: 
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Já em 1995, o Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Fernando 

da Costa Tourinho Neto, em ensaio escrito sobre essa questão, assevera que os 

‘processos’ se acumulam num crescente aterrorizador, e ironiza dizendo que “não 

são mais contados, são medidos por metro”. 169 

Afirma, ainda, que “o bom juiz atônito, sente-se um nada, sente-se um 

grão de areia no universo, sem forças, sem poder, sente-se mero burocrata, nada 

resolvendo, um impotente”. E quando analisa os motivos dessa situação, é 

categórico: “as causas são várias, a começar pelo atuar letárgico de certa parte dos 

juízes – parece até doença”. Finaliza afirmando que “a falta de juízes é também 

razão para a lentidão paquidérmica do Judiciário”.170 

São várias faces da mesma moeda demonstrando que nem dentro da 

própria esfera governamental, à época, existia consenso sobre a relação numérica 

ideal entre Juízes e habitantes do País. 

O debate não é nada recente pois, já em 1965, foi objeto de estudo pelo 

então Ministro do STF, Victor Nunes Leal, que por vários motivos rechaçou o 

argumento de que há uma relação necessária entre o número de Juízes e a sua 

produção.171 

De outro lado, entende o Parecer que o argumento que justificava a 

existência de prazos diferenciados para a atuação em juízo dos entes públicos (a 

deficiência estrutural da advocacia pública para fazer frente às demandas agitadas 

contra o Estado) já desapareceu. 

Textualmente, colhe-se que “o desaparecimento da alegada posição de 

inferioridade do poder público em juízo impõe que se recupere a isonomia 

_______________________ 
http://www.correioforense.com.br/noticia_pdf/id/6788/titulo/Brasil_tem_juizes_suficientes_custa_quas
e_R_20_bilhoes_por_ano_mas_a_Justica_e_lenta.html. Consulta efetuada em 31.12.2012. 
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 TOURINHO NETO. Fernando da Costa. Efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal 
Federal: uma solução para o Judiciário. Revista de informação legislativa. v.32, nº 128, p. 185-189, 
out./dez. de 1995. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/176419. Consulta efetuada 
em 31.12.2012. 
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 TOURINHO NETO. Fernando da Costa. Efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal 
Federal: uma solução para o Judiciário. 
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 LEAL, Victor Nunes. Aspectos da reforma judiciária. Revista de Informação Legislativa, v.2, n. 7, 
p. 15-46, set. de 1965. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/180663. Consulta 
efetuada em 01.01.2013. 
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processual plena na relação processual entre particulares e pessoas jurídicas de 

direito público interno”.172 

Até o presente momento não se tem conhecimento de que grandes 

alterações legislativas tenham sido efetuadas no sentido da recuperação da 

isonomia plena, como defendida no Parecer que se comenta. 

É afirmação categórica contida do Parecer que ora se comenta: “o 

Estado, o Poder Público concorre entusiasticamente para essa condição caótica”.173 

Mencionando dizeres dos Ministros do STF - entre eles Celso de Mello e 

Cármen Lúcia Antunes Rocha (à época ainda advogada) -, para em linhas gerais 

afirmar que é preciso dar um paradeiro às procrastinações do Poder Público, que 

insiste em recorrer de teses já pacificadas nas cortes superiores, contribuindo assim 

com o congestionamento de procedimentos naquelas instâncias processuais. 

Argumenta, ainda, que poderia ser aplicada ao Estado a pena de litigante 

de má-fé, por insistir em continuar recorrendo, mesmo contra toda a orientação 

jurisprudencial pacificada, mas que essa medida não seria capaz de inibir o 

improbus litigator posto que a pena fosse suportada pelo povo que, afinal de contas,  

através de seus impostos, sustenta a estrutura governamental. 

Afirma o Parecer, textualmente, que: “não é necessária muita análise para 

perceber, nessa soma de fatores, o retrato acabado da falência do Judiciário. A 

eficiência desse Poder somente se realiza na prestação jurisdicional rápida e na 

execução imediata da decisão. A eficácia da decisão judicial está ligada ao prazo 

que demanda a resposta do Estado ao reclamo de sua intervenção.”174 

E o diagnóstico contido no Parecer é enfático: “o Judiciário, por tudo isso, 

como desenhado e como operado hoje, está condenado”.175 
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 BRASIL. Senado Federal. Parecer 538/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). p. 10. 
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Senado Federal, na PEC 29/2000 (PEC 92/1992 da Câmara de Deputados). p. 10. 
174
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Com esse dizer, o Parecer conclui pela total falência do modelo de 

Judiciário que então vigia, propondo a necessidade de reformas profundas para que 

a Crise seja solucionada. 

Basicamente, então, com a justificativa do Deputado Hélio Bicudo e com o 

parecer do Ministro Bernardo Cabral, se tem um retrato de parte dos ânimos que 

inspiraram, nas duas Casas legislativas, as mudanças que, anos depois, iriam 

ocorrer no cenário nacional, relacionadas ao Poder Judiciário e que, a bem da 

verdade continuam ocorrendo. 

Ao fim e ao cabo, a redação final da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 96-E (já na sua quinta versão) de 1992, foi publicada no Diário da Câmara dos 

Deputados de 08.06.2000176, e foi fruto de um acordo entre governo e oposição que 

acabou por contemplar, basicamente, os seguintes pontos mais relevantes177: 

1. A SEV (súmula de efeito vinculante) ficaria restrita à jurisdição constitucional, ou seja, 
somente o STF poderia editá-la e não mais outros tribunais superiores; como constava 
do projeto final da comissão especial; 
 
2. a ADC (ação direta de constitucionalidade) seria mantida, mas a lista dos legitimados 
a utiliza-la seria equiparada à ADIN; 
 
3. o Incidente de Inconstitucionalidade foi retirado do texto; 
 
4. a arguição de relevância seria restrita aos recursos extraordinários do STF e não seria 
mais adotada pelo STJ e TST, como constava do projeto original. Além disso, os 
parâmetros da “repercussão geral” dos RE não seriam mais definidos 
discricionariamente pelo próprio Supremo, mas teriam de ser regulamentados por lei 
complementar do Congresso Nacional. 

 
Observa-se que, naquele momento político, o projeto governista (iniciado 

pelo então Deputado Federal Nelson Jobim, na relatoria da Reforma Constitucional 

de 1993/1994) de concentração do sistema de controle constitucional via súmulas de 

Efeito Vinculante perante o STF, e de centralização da máquina judiciária 

abrangendo os demais Tribunais (nos processos onde se discutam questões 

infraconstitucionais), acabou apenas parcialmente atingido178, em vista do acordo 

celebrado com os partidos de oposição. 

                                                      
176

 Conforme disponível em 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD08JUN2000.pdf#page=199.  Consulta efetuada em 
02.01.2013. 
177

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 72. 
178

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 24 e 75. 
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As discussões que se seguiram e que levaram à promulgação da EC 

45/2004 e de uma série de alterações infraconstitucionais, fornecem elementos 

importantes para esta Tese e serão descritas a seguir. 

 

1.3 AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC 45/2004 

NO REGIME RECURSAL CÍVEL 

 

Como visto acima, o processo de Reforma do Judiciário não aconteceu de 

uma só vez e foi fruto de embates acirrados.  

A judicialização da política, ou seja: a determinação por instâncias 

judiciais do cumprimento de certas políticas públicas, desatendendo, muitas vezes, o 

interesse governamental é muito mais profícua em uma estrutura (do Poder 

Judiciário) descentralizada; e além de um problema de legitimidade (pois transfere 

para o Judiciário a competência para determinar o cumprimento das expectativas da 

população) pode ocasionar, também, congestionamento do Sistema de Justiça, 

dependendo do volume de ações propostas com esse desiderato. 

É que os jurisdicionados, conhecedores dos seus direitos, ansiosos por 

sua realização, diante da inércia dos Poderes Executivo e Legislativo, buscam 

concretização perante o Poder Judiciário179. 

                                                      
179

 Boaventura de Souza Santos explica com maior autoridade essa questão tão intrincada, afirmando 
que: “Na atualidade, a expansão do judiciário e o primado do direito foram também incorporados no 
vocábulo do consenso hegemônico neoliberal. O modelo de desenvolvimento neoliberal, dada a sua 
maior dependência dos mercados e do setor privado, exige um marco jurídico para o 
desenvolvimento que fomente o comércio, os investimentos e o lucro. De acordo com o consenso 
sobre o Estado de Direito e a reforma judicial, aquele traduz-se como um elemento essencial para o 
desenvolvimento requerendo-se que seja amplamente aceite e aplicado. A tarefa fundamental do 
sistema judicial é garantir a certeza e a previsibilidade das relações jurídicas, clarificar e proteger os 
direitos de propriedade, exigir o cumprimento das obrigações contratuais, etc. O sistema judicial é 
responsável por prestar um serviço equitativo, ágil e transparente. Consequentemente deve-se 
reformar tendo em vista atingir o consenso global. A reforma judicial passa a ser um componente 
essencial do novo modelo de desenvolvimento e a base de uma boa administração. Não à toa, as 
agências de ajuda internacional passaram a dar prioridade aos programas de reforma judicial e de 
construção do Estado de Direito em muitos países em desenvolvimento. Nunca como hoje tanto 
dinheiro foi investido no sistema judicial, tradicionalmente uma das áreas de cooperação internacional 
que não tinha expressão financeira. Calcula-se que se tenham gasto 300 bilhões de dólares em 
projetos de reforma, e o mais dispendioso terá sido o do sistema jurídico e judicial da Rússia, depois 
do colapso do sistema soviético”. In: SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução 
democrática da justiça. p. 19. 
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Ainda que se pense no Poder Judiciário como uma Instituição 

completamente asséptica, totalmente imune a influências políticas de qualquer 

ordem, isso pode não ocorrer na prática. 

Conforme ensina Eugênio Raúl Zaffaroni180: “o limite entre o político e o 

judicial não pode ser formalmente definido no Estado moderno. A justiça moderna 

não pode ser ‘apolítica’ nesse sentido e hoje, mais do que nunca, deve-se 

reconhecer que o poder judiciário é ‘governo’”. 

Afinal de contas, talvez o mais importante da Reforma não seja o que 

“vem expressamente mencionado” nos documentos oficiais, mas sim o que deles se 

omite.181 

A Reforma do Poder Judiciário não pode ser compreendida como um 

momento histórico e político isolado, desvinculado de todo e qualquer outro 

acontecimento social.  

A EC 45/2004 não conseguiu, por si só, promover todas as alterações 

necessárias para a instalação completa dessa nova roupagem do Poder Judiciário, 

isso em vista do forte embate político já acima referido. Contudo, a sua importância 

é enorme porque pontos muito relevantes puderam ser implantados. Além disso, 

como será visto no tópico a seguir, o que não foi possível alterar no âmbito 

constitucional (pela EC 45/2004), o está sendo pela via infraconstitucional; exemplo 

disso é a reforma do Código de Processo Civil que está em andamento e, antes 

ainda, as alterações pontuais pelas quais esse diploma legal passou.  

Essas mudanças modificam a forma de operar e raciocinar no Direito 

Processual Civil brasileiro.  

Isso acontece em vista de uma “objetivação” (despersonalização) do 

processo que passa a dar mais relevância à “tese jurídica” contida na demanda do 

que à própria lide, considerada como um embate dialético intersubjetivo (entre 

partes) no “caso concreto”. 

                                                      
180

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. p. 24. 
181

 Como ensina ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. p. 30: 
“Na atualidade vem sendo bastante acatada a tese de que os discursos não devem ser interpretados 
sob a luz do que dizem, senão também  - e fundamentalmente -  sob a sombra do que calam, ou seja, 
em sua dupla função contextual de revelação e ocultação.” 
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Assim, têm-se como principais alterações no Regime Recursal Cível 

brasileiro, as seguintes. 

 (a) as Súmulas Vinculantes, propriamente ditas que, segundo o comando 

constitucional (Art. 103-A da CRFB/1988)182 se aplicam sobre os demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal;  

(b) os recursos julgados pelo STF com Repercussão Geral reconhecida 

(Art. 102, § 3º da CRFB/1988 e arts. 543-A e 543-B do CPC), que vinculam todos os 

processos judiciais que tratem de tema idêntico, e em que pese não haja 

obrigatoriedade das Cortes inferiores de se retratarem (Art. 328-A, § 2º do RISTF) os 

procedimentos onde foram mantidas as decisões dissidentes, deverão ser 

encaminhados para o STF, a fim de apreciá-los;  

(c) os Recursos Especiais julgados sob o rito da multiplicidade de 

recursos com fundamento em idêntica questão de direito (art. 543-C do CPC), no 

qual há determinação para reexame dos julgados que divergirem da decisão do 

leading case;  

(d) a denominada Súmula Impeditiva de Recursos (Art. 518, § 1º do CPC), 

que prevê que o Juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver 

em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo 

Tribunal Federal;  

(e) a nomeada Sentença Vinculante (Art. 285-A, do CPC), que permite ao 

Juiz multiplicar suas sentenças a casos quando a matéria controvertida for 

unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 

improcedência em outros casos idênticos. 

(f) e, naturalmente, há que se recordar, ainda, o artigo 557 do CPC, que 

prevê expressamente que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente 

                                                      
182

 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 
lei. 
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inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior”. Da mesma forma, prevê o citado dispositivo legal, em seu § 1º-A, 

que “se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o 

relator poderá dar provimento ao recurso”. 

Especificamente, no plano legislativo, tem-se a Lei 11.276183, que 

alterando o artigo 518 do Código de Processo Civil, criou o mecanismo que passou 

a ser conhecido como “Súmula Impeditiva de Recursos”, determinando ao Juiz de 

primeiro grau que não receba recurso de apelação, quando sua sentença estiver em 

conformidade com Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça, nos seguintes termos: “o Juiz não receberá o recurso de apelação quando a 

sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Supremo Tribunal Federal”. 

Por sua vez, a Lei 11.277, também de 07 de fevereiro de 2006184, ao 

acrescentar o artigo 285-A ao Código de Processo Civil, criou a chamada “Sentença 

Vinculante”, ao prever que: “quando a matéria controvertida for unicamente de direito 

e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 

idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o 

teor da anteriormente prolatada.” 

A Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006185 veio para regulamentar o 

artigo 103-A da Constituição, especialmente a respeito da Súmula Vinculante, 

redimensionando, ainda a reclamação, que passou a ser o remédio contra o 

eventual desrespeito às súmulas: “da decisão judicial ou do ato administrativo que 

contrariar enunciado de Súmula Vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo 

                                                      
183

 BRASIL. Lei 11.276 de 07 de fevereiro de 2006. Altera os arts. 504, 506, 515 e 518 da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativamente à forma de interposição de 
recursos, ao saneamento de nulidades processuais, ao recebimento de recurso de apelação e a 
outras questões. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11276.htm#art1. Acesso em 20 fev. 2013. 
184

 BRASIL. Lei 11.277, de 07 de fevereiro de 2006.   
Acresce o art. 285-A a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11277.htm. 
185

 BRASIL. Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição 
Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm. 
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indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos 

recursos ou outros meios admissíveis de impugnação”. 

A Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006186 acresceu os artigos 543-A e 

543-B, ao Código de Processo Civil, para regulamentar a aplicação do instituto da 

repercussão geral, no recurso extraordinário (inclusive criando o procedimento para 

o caso de multiplicidade de recursos com fundamento idêntico – recursos 

extraordinários repetitivos), definindo as situações de “relevância” e “transcendência” 

que passaram a integra o seu conceito: “para efeito da repercussão geral, será 

considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da 

causa”. 

Finalmente, a Lei 11.672, de 08 de maio de 2008187, completando as 

alterações legislativas que objetivam criar um Modelo Precedentalista188 no 

ordenamento jurídico brasileiro, acresceu o artigo 543-C ao Código de Processo 

Civil, estabelecendo o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando houver multiplicidade de recursos 

com fundamento em idêntica questão de direito. 

Cumpre deixar anotado que ainda tramitam dois projetos de relevância 

para o tema aqui tratado que pretendem ampliar ainda mais a aplicação de Efeito 

Vinculante para as decisões de Cortes superiores, na prática judiciária brasileira. 

São a PEC 15/2011 (PEC Peluso), cuja ementa dispõe: “altera os arts. 102 e 105 da 

Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações 

rescisórias”, de incrível relevância para a matéria recursal189, e a PEC 209/2012190, 

que pretende alterar o artigo 105 da Constituição Federal, que trata da competência 
                                                      
186

 BRASIL. Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006. Acrescenta à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil, dispositivos que regulamentam o § 3o do art. 102 da Constituição 
Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11418.htm. 
187

 BRASIL. Lei 11.672, de 08 de maio de 2008. Acresce o art. 543-C à Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil, estabelecendo o procedimento para o julgamento de recursos 
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11672.htm#art1.  
188

 Ver no Rol de Categorias e Conceitos Operacionais, o que se mencionou a respeito de 
Jurisprudência Precedentalista. 
189

 Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99758&p_sort=DESC&p_sort
2=A&p_a=0&cmd=sort. Consulta efetuada em 30.12.2012. 
190

 Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553947. 
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do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para criar, no âmbito dessa Corte, a 

“repercussão geral para o recurso especial”. 

Ainda, não se pode esquecer, como já dito acima, que tramita pela 

Câmara dos Deputados a PEC 358/2005 (a segunda parte da reforma do 

Judiciário)191 que se propõe a alterar os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-

B, 104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A e 134 da 

Constituição Federal, acrescenta os arts.  97-A, 105-A, 111-B e 116-A, além de dar 

outras providências.192 

É verdade que antes de se chegar ao quadro atual, o Processo Civil 

Brasileiro passou por diversas outras “mini-reformas”, em questões pontuais. 

Uma primeira onda de reformas é representada, basicamente, pelas Leis 

8.455/1992; 8.637/1993; 8.710/1993; 8.718/1993; 8.898/1994; 8.950/1994/ 

8.951/1994; 8.952/1994; 8.953/1994; 9.079/1995; 9.139/1995 e 9.245/1995.193   

Com especial destaque nesse conjunto de mudanças para a inclusão no 

CPC, da “antecipação dos efeitos da tutela” (art. 273), que segundo Denise Schmitt 

Siqueira Garcia, aportou no ordenamento jurídico pátrio para tentar minimizar os 

problemas enfrentados pela parte Autora. Segundo afirma: “não há dúvidas de que o 

grande sofredor dentro do processo é o Autor que necessita esperar a tutela 

jurisdicional que muitas vezes perde-se no ‘tempo’ ante a morosidade processual 

existente”.194 

Uma segunda onda vem com a entrada em vigor das leis nº 10.352/01, 

10.358/01 e 10.444/02. 

A terceira onda de reformas é aquela sobre a qual se debate com maior 

profundidade nesta Tese.  

                                                      
191

 BANDEIRA, Regina Maria Groba. Destaque dos pontos mais relevantes da Reforma do 
Judiciário - PEC nº 358, de 2005. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3161.  
192

 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=274765. 
193

 Para uma análise completa das mudanças ocorridas, ver: DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
reforma do Código de Processo Civil. 3. ed. rev. ampl. e  atual. São Paulo: Malheiros, 1996. 
194

 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A tutela antecipatória baseada no parágrafo 6º do art. 273 do 
Código de Processo Civil. In: LAMY, et al. (coord.) Processo civil em movimento. Diretrizes para o 
novo CPC. Florianópolis: Conceito, 2013. p. 285-290. p. 286. 
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Para uma primeira aproximação com o tema, discorre-se abaixo, 

brevemente, sobre as principais alterações ocorridas a partir da EC 45/2004, no que 

interessa aos objetivos desta Tese.  

 

1.3.1 Sobre a Súmula de Efeito Vinculante e o Instituto da 
Repercussão Geral 

 

Por ora, pode-se dizer que a importância da EC 45/2004 deriva da 

inserção no texto constitucional do artigo 103-A, que previu a possibilidade de 

edição de “Súmulas Vinculantes” pelo Supremo Tribunal Federal.195 Posteriormente, 

a Súmula Vinculante foi regulamentada pela Lei 11.417/2006 que lhe conferiu os 

contornos atualmente conhecidos.  

A Súmula Vinculante é relevante, pois veio reforçar e solidificar a ideia de 

“Efeito Vinculante da Jurisprudência” que já existia no ordenamento jurídico pátrio196, 

mas que, a partir de então, passa a ser encarada sob uma perspectiva mais severa, 

na amplitude possível da compreensão do termo. 

Também teve importância a EC 45/2004 por possibilitar a introdução no 

Direito Processual Civil brasileiro do instituto da “repercussão geral” ao acrescer no 

texto constitucional o § 3º ao artigo 102.197   

                                                      
195

 O Artigo 103-A possui a seguinte redação: O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
196

 Para ter certeza disso, basta analisar a redação do caput do art. 557 do CPC, com redação dada 
pela Lei 9.756/1998, que prevê que: O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (grifou-se) 
Antes disso, também a EC 03/93, que introduziu o § 2º ao artigo 102 da Constituição Federal, dando-
lhe a seguinte redação: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 
nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo. 
197

 O § 3º do Artigo 102 da Constituição vem com a seguinte redação: No recurso extraordinário o 
recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, 
nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-
lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



67 
 

Posteriormente, a Lei 11.418/2006 acresceu os artigos 543-A e 543-B ao 

Código de Processo Civil e regulamentou o funcionamento do instituto. 

 

1.3.2 Alterações no âmbito do Recurso Especial, da Sentença 

Vinculante, e da Súmula Impeditiva de Recursos 

 

Já no projeto original da PEC 96/92, na fase do Deputado Jairo Carneiro, 

havia proposta de expandir o instituto da Repercussão Geral não apenas para o 

STF, mas também para o STJ e para o TST.  A proposta da inclusão de “filtros” 

também foi defendida pelo Deputado Aloysio Nunes, a fim de evitar a “banalização 

da jurisdição extraordinária”, pela subida de recursos com pouca relevância jurídica 

para esses órgãos. Também no relatório da deputada Zulaiê Cobra, a proposta 

vinha contemplada, mas acabou não sendo aprovada para a redação final da EC 

45/2004, ao argumento de que “a sobrecarga de trabalho das cortes superiores não 

era motivo legítimo para reduzir o acesso do povo a esses tribunais”.198 

Atualmente, está em tramitação na Câmara dos Deputados a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 209/2012, que pretende alterar o artigo 105 da 

Constituição Federal, que trata da competência do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). O texto condiciona a admissão do Recurso Especial (REsp) à demonstração 

da relevância das questões de direito federal infraconstitucional envolvidas no caso. 

No que diz respeito aos recursos repetitivos (no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça) não se pode afirmar que o rito tenha sido criado diretamente 

pela EC 45/2004; no entanto é inegável, diante das semelhanças que mantém com o 

instituto da repercussão geral, a forte inspiração das mudanças (de mentalidade) 

introduzidas por aquela Emenda Constitucional (especialmente no que diz respeito à 

transcendência).199  

                                                      
198

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 65-71. 
199

 Será visto mais adiante neste Capítulo que em uma das versões da PEC 96/1992 havia a previsão 
também para a criação desse instituto, mas em vista dos embates políticos, a proposta acabou sendo 
suprimida. Ver a esse respeito: ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. in 
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A rotina de julgamento dos recursos (especiais) repetitivos foi introduzida 

no ordenamento jurídico pela Lei 11.672/2008 que incluiu no Código de Processo 

Civil brasileiro o artigo 543-C para disciplinar a matéria.200  

Historicamente, como visto acima, a “Súmula da Jurisprudência 

Dominante” foi criada no STF, em 1963, pelo então Ministro Victor Nunes Leal, com 

o objetivo de dar estabilidade à jurisprudência daquela Corte, tentando simplificar os 

julgamentos, sem possuir, no entanto, caráter vinculante, mas apenas persuasivo.201 

Da mesma forma que em relação aos recursos repetitivos, a EC 45/2004 

não criou diretamente esses dois institutos, mas especialmente a Súmula Impeditiva 

de Recursos estava contemplada no relatório da então Deputada Zulaiê Cobra e não 

logrou aprovação pelo Congresso Nacional, na redação final da Emenda.  

A Súmula Impeditiva de Recursos nasceu de proposta da AJURIS, 

encampada pelo Partido dos Trabalhadores, mas estava limitada aos casos em que 

sentença ou acórdão aplicassem decisão do STF proferida em ação direta de 

inconstitucionalidade, ou nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo.202 

Contudo, essas medidas concentradoras e centralizadoras, como dito 

acima, estão sendo feitas pela via infraconstitucional, já que não foi possível, 

naquele momento, a sua implementação. 

_______________________ 
SADEK, Maria Tereza. Org. Reforma do judiciário. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 
66-68. 
200

 Nesse sentido o art. 543-C, possui a seguinte redação (caput e § 1º - Quando houver 
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será 
processado nos termos deste artigo. § 1º - Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou 
mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de 
Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior 
Tribunal de Justiça. 
201

 Conforme ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição política constitucional. p. 23, nota 11. 
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 Conforme: POTTES DE MELLO, Aymoré Roque. A aplicação do efeito vinculante/súmula 
vinculante no sistema de controles da constitucionalidade brasileiro: as PECs 500/97 (PEC 54/96-SF) 
e 51/97. In: DALLARI, Dalmo de Abreu. A reforma do judiciário. Curitiba: Juruá, 1999. p. 63-99. p. 
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Assim, se destaca a alteração produzida no Código de Processo Civil 

brasileiro, a partir da Lei 11.277/06, que introduziu o artigo 285-A criando a chamada 

“Sentença Vinculante”.203  

Finalmente, completando o conjunto de inovações que aqui interessam, a 

Lei 11.276/2006 inseriu o parágrafo primeiro no artigo 518 ao Código de Processo 

Civil, para criar a “súmula impeditiva de recursos”.  

Observe-se a esse respeito que a SIR fazia parte do projeto da PEC 

96/1992, mas acabou sendo rejeitada. A alteração foi promovida pela via 

infraconstitucional e, agora, o tema volta à tona, com a PEC 358, de 2005. 

 

1.3.3 Sobre a ideia de razoável duração do processo e das propostas 

de alteração legislativa ainda em tramitação  

 

Outra alteração importante introduzida pela EC 45/2004 é aquela que diz 

respeito à ideia de “razoável duração do processo”, contida no novo inciso LXXVIII, 

acrescido ao artigo 5º da Constituição204.  

Pode-se observar que esse princípio foi e está sendo utilizado como 

justificativa para grande parte das demais mudanças que, afinal de contas, alteraram 

profundamente a forma de pensar e operar no âmbito do Direito Processual Civil 

brasileiro, especialmente no aspecto recursal205.  

Essas alterações legislativas, de nível infraconstitucional, mencionadas 

acima, não foram, em sua totalidade, operadas apenas pela EC 45/2004, mas 

discutidas já no fervor de seus debates políticos206, o que sugere certa unidade de 

                                                      
203

 O artigo 285-A do CPC vem com a seguinte redação em seu caput: “Quando a matéria 
controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 
improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.” 
204

 O inciso LXXVIII, do Artigo 5º da Constituição, vem assim escrito: a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. 
205

 Como se pode observar pelo conteúdo dos dois Pactos Republicanos, já acima referidos. 
206

 Pois faziam parte do projeto original da PEC 96/1992 ou, a partir dessas discussões, ventiladas e 
“semeadas” no ordenamento jurídico brasileiro. 
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desígnio do legislador em implantar um grupo de medidas para modificar a estrutura 

recursal civil.  

Leve-se em conta, no entanto, que o processo de reforma do Poder 

Judiciário, não é um projeto que chegou ao seu final, e isso  porque no âmbito do 

Ministério da Justiça foi criada a “Secretaria de Reforma do Judiciário”, que vem 

atuando em várias frentes, de forma contínua, para que sejam operadas as 

mudanças.207 

Além disso, como referido acima, tramita pela Câmara dos Deputados a 

PEC 358/2005 (a segunda parte da reforma do Judiciário)208 209  ־. 

Ainda no âmbito constitucional, tramita pelo Senado a PEC 15/2011 (PEC 

Peluso), que se dispõe a alterar os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar 

os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias, de incrível relevância 

para a matéria recursal.210 

Não se esqueça, também, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

209/2012, que pretende alterar o artigo 105 da Constituição Federal, que trata da 

competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

De ordem geral, também já houve modificações no processo de execução 

de títulos judiciais (Lei 11.232/2005); de títulos extrajudiciais (Lei 11.382/2006); no 

inventário e partilha consensual por escritura pública e Separação consensual por 

escritura pública (Lei 11.441/2007); na declaração de incompetência relativa de 

ofício pelo Juiz em contratos de adesão; disciplina a prática e comunicação dos atos 

                                                      
207

 Do sítio na internet, do Ministério da Justiça, colhe-se: “A Secretaria de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça foi criada com o objetivo de promover, coordenar, sistematizar e angariar 
propostas referentes à reforma do Judiciário. Tem como papel principal ser um órgão de articulação 
entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, governos estaduais, entidades da 
sociedade civil e organismos internacionais com o objetivo de propor e difundir ações e projetos de 
aperfeiçoamento do Poder Judiciário” (...). Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B123F2D72-396C-4AB8-AEFE-
9F064C04A146%7D&params=itemID=%7B6DD80237-89EE-4DE6-9B63-
9AEAAE6ABC03%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso 
em 10 jan. 2013. 
208

 BANDEIRA, Regina Maria Groba. Destaque dos pontos mais relevantes da Reforma do 
Judiciário - PEC nº 358, de 2005. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3161.  
209

 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=274765. 
210

 Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99758&p_sort=DESC&p_sort
2=A&p_a=0&cmd=sort. Acesso em 30 jan. 2013.  
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processuais em meio eletrônico; Pronunciamento de ofício de prescrição em alguns 

casos; disciplina a cautelar em ações rescisórias; regulamenta o pedido de vista 

através de prazos para devolução dos autos (Lei 11.280/2006); na limitação dos 

agravos de instrumento (Lei 11.187/2005); na informatização dos procedimentos 

judiciais (Lei 11.419/2006), entre outros. 

Também, existem vários projetos de lei (de ordem infraconstitucional) que 

fazem parte do “pacote” de mudanças (como mencionado acima) tais como: o PL 

4.723/04 que trata da Uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais; o PL 

4.729/2004, que trata de proposta da OAB sobre inserção de julgamentos em pauta, 

em casos de vista; e proposta da OAB sobre sustentação oral em agravos internos; 

o PL 4.108/2004, que Inclui os advogados entre os passíveis de multa por atitudes 

protelatórias; o PL 136/2004, que disciplina a apelação apenas com efeito 

devolutivo; a ampliação da multa para agravo interno manifestamente inadmissível 

ou improcedente; o depósito do valor da condenação (até 60 salários mínimos) para 

recorrer, pena de deserção; o PL 61/03 que propõe o fim dos prazos diferenciados 

para a Fazenda (revoga art. 188 do CPC); o PL 94/2002, que Institui e fortalece a 

mediação no Processo Civil; PL 138/2004 que extingue os embargos de declaração 

e substitui por pedido de correção; entre outros. 

Dito tudo isso, inquieta saber: por qual motivo, afinal de contas, a 

prestação jurisdicional “precisa” ser célere?  De onde vem, afinal de contas, essa 

ânsia pela Celeridade? 

Embora possa existir um natural apelo pela prestação jurisdicional mais 

rápida, esse afã aparenta possuir relação com um “modo globalizado de raciocinar”.  

De acordo com as linhas mestras desse movimento (globalização), pode-

se entender que a Reforma do Judiciário brasileiro deva acompanhar as reformas 

que acontecem em escala mundial, a fim de que a velocidade da prestação 

jurisdicional não se transforme num entrave para um projeto de desenvolvimento 

global. Para tanto são necessárias mudanças profundas que parecem não ter como 

objetivo principal (ao menos em um primeiro momento) contemplar o interesse das 

pessoas, mas o interesse da própria globalização (neoliberalismo). 
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A filosofia desse projeto está alicerçada na crença de que a lentidão do 

Processo Judicial clássico, centrado no sistema das provas e da construção das 

verdades individualizadas de cada demanda, bem como do contraditório, mostra-se 

incompatível com as necessidades de um novo modelo de administração da justiça.  

Não se questionam, aqui, as enormes vantagens, por exemplo, da 

eliminação do papel e do trâmite das ações exclusivamente pelo meio eletrônico 

(que vão desde a preservação da natureza até segurança dos dados); posto que 

duvidar desses benefícios seria negar as próprias evidências. O que se quer analisar 

e discutir, apenas, são as mudanças de paradigma, que têm como a justificação de 

todas essas alterações o argumento do desenvolvimento econômico. 

O discurso que visa obter o engajamento da população anuncia que o 

Processo Judicial (e em especial o Processo Civil) compreendido em sua forma 

clássica não mais encontra lugar nesse esquema, por ser focado em premissas 

totalmente incompatíveis com uma nova realidade emergente, globalizada. 

Mudando-se as necessidades do processo, mudam-se também as necessidades 

relativas à prestação da tutela. 

Essa proposta, em sentido amplo, se coaduna perfeitamente com um 

modelo que prega que os sujeitos não podem depender do Estado, que o Mercado e 

a seleção natural é que escolherão os mais capazes, diante das desigualdades 

sociais;211 mas revela certa miopia ideológica, ao defender que todos são iguais para 

contrair obrigações, e para enfrentar-se judicialmente. A liberdade acaba sendo uma 

arma que se volta contra aquele que a usa, esquecendo-se das reais forças de 

poder.212 Neste sentido, segundo afirma Osvaldo Ferreira de Melo: “a igualdade de 

oportunidades é apresentada hoje como postulado da democracia social. Entretanto 

como as pessoas têm condições físicas e mentais muito diferenciadas, o 

nivelamento pretendido para igualar o ponto de partida não pode ser resolvido só 

pelas oportunidades econômicas e outras oferecidas pelo Estado”
 213

. 
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 MORAIS DA ROSA, Alexandre e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & 
Economics. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  p. 43. 
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 MORAIS DA ROSA, Alexandre e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & 
Economics. p. 53. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 46. 
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As soluções apontadas pelo neoliberalismo para os problemas aqui 

discutidos estão “em estabelecer um sistema legal e judicial adequado para proteger 

a propriedade e garantir o desfrute dos benefícios do esforço empresarial (...)”.214 

Não há como negar a globalização como fenômeno social presente, ativo 

e duradouro. Impossível imaginar que se trate de um processo reversível ou que, de 

alguma forma, se possa deter o seu avanço.  É isso, talvez, que Jürgen Habermas 

tenha imaginado quando disse: “a expressão ‘globalização’ evoca, em contraposição 

ao lastro territorial do Estado nacional, a imagem de rios transbordando que minam 

os controles de fronteira e que podem levar à destruição do “edifício” nacional”.215 

Nesse contexto, importante ressaltar que as formas de julgamento por 

“Súmulas Vinculantes”, “Repercussão Geral”, “Recursos Repetitivos” ou outros 

mecanismos de uniformização de jurisprudência, revelam uma alteração na escala 

de valores vigente: o julgamento de “teses” ao invés de “causas” dá mais 

importância à rapidez na entrega da prestação jurisdicional do que respeito às 

individualidades. 

As desigualdades naturais das partes que poderiam ser equilibradas pela 

decisão judicial, como forma de realização (no processo) do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, podem vir a ser, dependendo de como se apliquem esses 

novos esquemas, não eliminadas, mas ampliadas pela manutenção do status quo 

que o tratamento igual aos desiguais proporciona. 

A EC 45/2004 e as Leis 11.417/2006; 11.418/2006 e 11.672/2008 vieram 

para reforçar a essa forma de aplicar o Direito.216  
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 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. Florianópolis: 
Diploma Legal, 2001. p. 260. 
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 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional – Ensaios Políticos. Trad. de Márcio 
Seligman-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 220p. p. 85-86. 
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 Antes disso, no entanto, como ressalta STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no direito brasileiro – 
eficácia, poder e função. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. 305p. p. 149: “Atribuir efeito 
vinculante às decisões dos tribunais superiores e mais especialmente às decisões do Supremo 
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brasileira. Assim, malgrado as tentativas da criação da vinculariedade quando da edição do Código 
de Processo Civil de 1973, o assunto ganhou contornos de grande relevância política no final de 
1991, quando o então presidente da República Fernando Collor de Melo elaborou o chamado 
“emendão constitucional”, que compreendia um conjunto de emendas constitucionais visando uma 
reforma tributária, previdenciária e a introdução de duas novas ações judiciais (...).” 
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Os novos mecanismos (ou mecanismos revigorados), em seu conjunto, 

acabaram fortalecendo o que Lenio Luiz Streck chamou de “modo-positivista-de-

fundamentar”217, no qual o Juiz se limita, em um apertado juízo de subsunção, a 

repetir fórmulas e aplicar ao caso concreto a decisão tomada na súmula vinculante 

ou no leading case, sem uma análise profunda das particularidades que envolvem a 

demanda sub judice.  

Em síntese, Lenio Luiz Streck diz que: “(...) a adequada justificação da 

decisão constitui um direito fundamental. Daí a necessidade de ultrapassar o ‘modo-

positivista-de-fundamentar’ as decisões (...)”; e segue sustentando que: “(...) é 

necessário justificar – e isso ocorre no plano da aplicação – detalhadamente o que 

está sendo decidido. Portanto, jamais uma decisão pode ser do tipo ‘defiro, com 

base na lei x ou na súmula y’”. Ainda, segundo o mesmo autor, “(...) a justificativa (a 

fundamentação da fundamentação, se assim se quer dizer) é condição de 

possibilidade da legitimidade da decisão.”218 

Por seu turno, José Joaquim Gomes Canotilho é enfático ao afirmar que 

uma situação semelhante à brasileira é capaz de criar um positivismo jurisprudencial 

jurisdicional. Para ele: “se o teoreticismo jurisprudencial corre o risco de uma scientia 

sem prudentia, o positivismo precedentalista coloca-nos perante os perigos de uma 

prudentia sem scientia.” 219 

Outra questão posta por Lenio Streck é a de que o problema da 

Morosidade Sistêmica está relacionado com “o emaranhado legislativo e que, 

portanto, há que se fazer gestão”. Segundo afirma: ignora-se “que as súmulas sejam 

decorrentes de um problema paradigmático”. Não se percebe; complementa: “nem 

no diagnóstico e nem nas soluções, qualquer preocupação com a problemática 

filosófica que envolve o ato de interpretar/aplicar”.220 
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Eduardo Cambi entende que: “sem haver analogia concreta entre os 

casos a serem julgados, a jurisprudência não consegue ser fonte do direito”. E 

segue afirmando que “a falta de análise exaustiva dos fatos que ensejaram as 

soluções jurídicas anteriores compromete a segurança jurídica, porque cada caso 

concreto tem a sua singularidade.”221 

Maurício Ramires222 sustenta que a implementação no direito brasileiro do 

stare decisis alerta para o fato de que somente a lei é criada para resolver 

problemas futuros, ao passo que as decisões judiciais têm por natureza a resolução 

de problemas passados. A decisão a partir de precedentes, para o autor, implica a 

motivação ad relationen, na qual o Juiz se serve do reenvio à justificação contida em 

outra decisão.  

As ideias e ideais que inspiraram e inspiram a reforma do Poder Judiciário 

brasileiro surgem de contornos bem definidos que procuram alinhar-se com as 

exigências impostas pela globalização e pelas exigências do Mercado.  

O que se percebe, então, é o alinhamento de duas questões importantes, 

que acabaram por marcar o quadro atual que se apresenta, bem como as 

perspectivas de futuras alterações no âmbito do Poder Judiciário: (a) as demandas 

internas por mudanças, devido à Morosidade e falta de efetividade na entrega da 

prestação jurisdicional, e; (b) o interesse internacional aliado à agenda econômica 

de inserir o Brasil numa economia de mercado globalizada. 

Só a conjugação desses dois fatores é que permitiu - e está a permitir - a 

implementação das mudanças, na forma como se as pode observar atualmente.  

Finalizando, no entanto, cumpre lembrar as palavras do agora Ministro do 

STF, Teori Albino Zavascki, para quem: “modificar o direito, no plano normativo, é 

apenas o passo inicial, que não produzirá os resultados desejados se não for 
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seguido de outros, destinados a modificar também os padrões culturais, adaptando-

os ao espírito do direito modificado”.223 

 

1.4 A CRIAÇÃO DE UM MODELO PRECEDENTALISTA NA ORDEM 

JURÍDICA NACIONAL  

 

O conjunto de alterações legislativas, seja em âmbito constitucional ou 

mesmo infraconstitucional, que marcam a Reforma do Poder Judiciário brasileiro, 

acaba criando (como será mais amplamente discutido adiante), um Modelo 

Vinculante sem antecedentes na história da processualística nacional224. 

Nesse sentido, Rogério Bastos Arantes225, após analisar o processo de 

votação da EC 96/92, afirma:  

Sobre o resultado final dessa reforma constitucional (...), podem se levantar duas 
dúvidas e uma certeza: não se sabe se o novo formato da jurisdição política 
constitucional reforçará a governabilidade do país, nem se a sociedade sairá beneficiada 
com a diminuição da lentidão judiciária. A única certeza é que teremos a jurisdição 
política constitucional mais complexa do mundo, o que não deve ser motivo de orgulho. 

Já ficou visto acima, que as mudanças operadas, especialmente no 

Código de Processo Civil - mais especificamente em matéria recursal - têm o 

objetivo de a um só tempo, garantir Previsibilidade para as decisões judiciais e trazer 

Celeridade para o processamento dos feitos, ao que se acrescentará, adiante um 

novo requisito justificador: o fundamento econômico. 

O que se pretende explorar de forma mais detida são as consequências 

que essas alterações provocam na atuação judicial, especialmente o de instâncias 
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inferiores que, em certos aspectos, tem sua atividade jurisdicional (de direito) 

limitada pelas decisões proferidas pelas Cortes Superiores. 

A respeito da uniformização de jurisprudência, que leva ao Efeito 

Vinculante várias vezes mencionada nesta Tese, cabe uma incursão descrevendo-

se, rapidamente (sem o objetivo de comparar os modelos), como funcionam 

esquemas parecidos, em outros países. 

No direito português, por exemplo, um dos princípios basilares para o 

processo de uniformização de jurisprudência redunda do artigo 768, nº 3, do Código 

de Processo Civil, que prescreve: “desde que haja conflito de jurisprudência, deve o 

Tribunal resolvê-lo e lavrar assento, ainda que a resolução do conflito não tenha 

utilidade alguma para o caso concreto em litígio, por ter de subsistir a decisão do 

acórdão recorrido, qualquer que seja a doutrina do assento”.226 

Outro princípio é aquele que vem previsto no assento ao qual se refere o 

capítulo das fontes do Direito do Código Civil Português, que prevê: “nos casos 

declarados na lei, podem os tribunais fixar, por meio de assentos, doutrina com força 

obrigatória geral”.227 

Na Itália, de sua vez, a uniformização de jurisprudência consolidou-se 

através das máximas da Corte de Cassação, que são publicadas após verificação da 

reiterada exegese que a referida Corte atribui a determinada norma legal. Tais 

decisões teriam um peso maior que outras, tendo em vista o processo de sucessão 

que justificaria a ideia de consolidação do entendimento. Segundo Lenio Luiz Streck: 

“a definição da máxima segue uma sistemática especial e não resulta de um caso 

concreto”.228 

No direito francês, a seu turno, o procedimento de uniformização da 

jurisprudência ocorre através do recurso de cassação. A função da Corte é a de 
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julgar decisões proferidas em última instância; sua missão é a de guardiã da lei; não 

aprecia fatos; só resolve questões de direito.229 

Como é possível observar por esses três exemplos, há diferenças 

profundas entre os sistemas estrangeiros acima referidos e aquele que se adota no 

Brasil, especialmente pelo fato de que neste último, sejam as decisões com 

Repercussão Geral, ou os Recursos Repetitivos, partem de um caso concreto e a 

“máxima” ou “súmula da decisão” em que pese versar, também, apenas sobre 

questões de direito, tem em sua base uma demanda judicial concreta. Daí (por 

amostragem), no entanto, se extrai um comando cuja missão é a de resolver um 

sem número de processos que ficaram sobrestados, nos Tribunais de origem, 

aguardando o julgamento do leading case. 

Pode-se dizer, então, que no Brasil, o efeito vinculante das decisões 

judiciais é muito mais amplo e severo do que nos três modelos acima, rapidamente, 

referidos. 

 

1.4.1 Enfoque constitucional das Reformas e sua influência sobre a 

Independência Jurídica do Juiz  

 

Como dito anteriormente, a questão da Liberdade Jurídica do Juiz pode 

ser analisada a partir do plano constitucional, já que esse princípio é corolário do 

dever de fundamentar, previsto no inciso X do artigo 93 da CRFB/1988, que diz 

expressamente que: “as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas 

(...)”. 

No que diz respeito à justificação dada para sustentar ideologicamente as 

mudanças significativas que estão sendo introduzidas no ordenamento jurídico 

pátrio, deve-se dar atenção ao princípio constitucional da “razoável duração do 

processo”, que vem previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, também da Constituição 

Federal de 1988, prevendo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
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assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação”. 

Em relação às alterações infraconstitucionais - que acabam por 

concretizar a reforma processual em matéria recursal - Lenio Luiz Streck230 é 

enfático em afirmar que: 

O acesso à Justiça? Que importância tem isso? Chegamos ao clímax nesses tempos de 
filosofia da consciência extemporânea (isto é, o sujeito solipsista do esquema sujeito-
objeto que resiste ao pós-positivismo) com a edição da Lei 11.276/06, ou seja, na 
medida em que fracassaram as leis anteriores (8.038/90, 9.756/95, para citar apenas 
estas), agora “delega-se” aos juízes o poder de impedir a “subida” de apelações. É o 
triunfo da metafísica no direito: não lidamos mais com casos, lidamos apenas com 
conceitos e teses. O custo disso é que perdemos aquilo que é exatamente a razão de 
ser do direito: o problema concreto. 

O artigo 458, inciso II, do Código de Processo Civil exige - à pena de 

nulidade -, que o Juiz mencione os fundamentos de fato e de direito em que se 

baseou para decidir a causa. 

Antônio Cláudio da Costa Machado231 adverte que a necessidade de 

fundamentação ou motivação da sentença, está intimamente relacionada com o 

princípio do livre convencimento, e que o sistema processual, a exige, por três 

motivos:  

(...) a) a sentença é ato de vontade do Estado que deve traduzir justiça e não arbítrio, de 
sorte que deve convencer não só as partes envolvidas, mas também a opinião pública; 
b) a exigência de motivação, por si só, assegura o exame criterioso dos fatos e do direito 
pelo juiz; c) somente por meio do conhecimento da motivação da sentença é possível ao 
tribunal julgá-la justa ou injusta, certa ou errada, por força do recurso da parte vencida. 

Assim sendo, somente com a indicação precisa, pelo Juiz, dos motivos 

que o levaram a tomar esta ou aquela decisão é que haverá condições de avaliar se 

todos os pontos controvertidos foram esclarecidos, se os fatos e circunstâncias da 

demanda foram efetivamente analisados, e se todas as qualificações que dão corpo 

ao fundamento jurídico adotado como base da decisão encontram suporte no 

ordenamento jurídico. 
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Por fim, assevera o mesmo Antônio Cláudio da Costa Machado232 - 233: 

“(...) observe-se que não basta ao juiz transcrever lições doutrinárias ou citar 

jurisprudência para ter como fundamentada uma sentença. É preciso que ele diga 

por que a lição ou a decisão referida tem aplicação à situação concreta. Se não 

disser, a sentença é nula por falta de motivação.” 

Mas qual será a fundamentação de uma decisão de retratação, na forma 

do § 3º do artigo 543-B, do Código de Processo Civil?  

Lenio Luiz Streck234, fala na “fundamentação da fundamentação”, para 

dizer que ela é condição de possibilidade da legitimidade da decisão e, citando 

Gadamer, afirma que: “(...) justificação/fundamentação aqui é entendida no plano da 

applicatio (...) porque interpretar é sempre um aplicar – e tem a função de evitar a 

arbitrariedade na atribuição de sentido, porque é decorrente da antecipação (de 

sentido) que é a própria hermenêutica filosófica”. 

Assim, é de se observar que, pelos paradigmas da dogmática processual 

vigente, não há como considerar fundamentada uma decisão judicial que 

simplesmente alegue: decidi assim, porque o Tribunal “X” decidiu dessa forma. 

Essa constatação leva a outro ponto que merece algum esclarecimento: a 

necessidade de Segurança Jurídica pode impor um esquema judiciário 

extremamente hierarquizado, a ponto de tornar as instâncias inferiores meras 

reprodutoras do pensamento idealizado pelas superiores? 

Novamente Lenio Luiz Streck235 define a situação com extrema 

simplicidade e profundidade: 
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O “modo positivista de produção do direito” vigente no Brasil, depois de proporcionar 
uma espécie de “estado de natureza hermenêutico”, um verdadeiro caos interpretativo 
em que, literalmente, “cada juiz decide como quer”, estabeleceu um remédio “amargo” 
para aplacar esse “mundo da liberdade” decisionista, criando a súmula (Emenda 
Constitucional n. 45, de 2004) com caráter vinculante, isto é, ao lado da lei, passaram a 
ter caráter obrigatório, enunciados decorrentes de condensações jurisprudenciais 
(espécie de precedentes). Não há notícia de que a fragmentação do sistema jurídico 
tenha sofrido retração. 

KARL LARENZ236, quando trata da interpretação dos precedentes, afirma, 

textualmente, que: 

Na interpretação de resoluções judiciais trata-se de reconstituir o processo de raciocínio 
do tribunal e de pôr a claro o alcance das ideias expressas, de as delimitar mais 
claramente, e também de separar os fundamentos que estão na base da resolução 
daquilo que é só “adorno decorativo”. Diferentemente do que ocorre com uma lei, à 
concepção jurídica do tribunal, expressa nos fundamentos da resolução, não cabe 
qualquer validade normativa imediata. Por isso a meta da interpretação de uma 
resolução judicial não pode ser a averiguação de um sentido judicialmente determinante, 
tal como o é a meta da interpretação de uma lei. Se na fundamentação da sentença não 
se trata do estabelecimento de normas, mas de expressar uma concepção jurídica que 
foi claramente de importância decisiva para a resolução do tribunal neste caso – não se 
tratando apenas de um obiter dictum – e foi uma peça imprescindível na cadeia de 
fundamentação, a meta da interpretação só pode ser precisamente averiguar a 
concepção do tribunal, quer dizer, a opinião jurídica do juiz. 

Um pouco mais adiante237, o mesmo autor, trata dos casos em que os 

Tribunais Constitucionais adotam a prática de antepor às resoluções as teses 

formuladas ao jeito de proposições jurídicas.  Diz, literalmente: 

Tais teses não são outra coisa senão oscilações dos fundamentos da resolução, que, 
por seu lado estão referidos ao caso e carecem, em grande medida, de interpretação. 
Com a sua formulação ao jeito de proposições jurídicas, cria-se a aparência de que, 
desligadas da situação de facto resolvida, lhes cabe o caráter de uma regra já 
estabelecida e uniformemente aplicável. Desconhece-se assim que o juiz, que tem 
presente em primeira linha justamente o caso a decidir, está muito menos em posição de 
examinar todas as possibilidades futuras de aplicação da sua “tese” do que o legislador.  

Resta, agora, discutir a respeito da motivação das modificações e do 

papel que passam a representar as Cortes Superiores, diante da nova ordem legal 

(e dessa sua nova função), bem como o que essa situação implica para a atividade 

jurisdicional das instâncias inferiores, verificando, concomitantemente, se não está a 

exercer uma atividade atribuída ao legislador. 
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1.4.2 Das decisões que declaram a 

inconstitucionalidade/constitucionalidade de determinada norma 

 

Ao tratar da opção entre o controle difuso e concentrado de 

constitucionalidade, Jorge Miranda238 aponta “vantagens” do sistema difuso, que 

estão relacionados, de forma geral à democracia e a não assunção, por parte do 

tribunal constitucional, de uma posição política (jura novit curia); ao passo que entre 

as “desvantagens” de tal sistema estariam argumentos que dizem respeito aos 

riscos de diluição da autoridade das decisões, em vista do grande número de 

tribunais.  

Os argumentos “favoráveis” ao controle concentrado seriam a certeza do 

direito e argumentos relacionados com a interpretação centralizada do texto 

constitucional e à soberania das decisões. Os argumentos “contrários” ficariam por 

conta do poder exagerado do órgão fiscalizador e sua vulnerabilidade diante das 

pressões advindas do Estado; a rigidez do funcionamento do sistema, os riscos de 

cristalização dos entendimentos jurisprudenciais, a impossibilidade que cria para os 

tribunais inferiores de interpretarem a Constituição. 

Conclui que, do ponto de vista eminentemente jurídico, “a legitimidade do 

tribunal constitucional não é maior, nem menor do que a dos órgãos políticos; advém 

da Constituição. E se essa Constituição deriva de um poder constituinte 

democrático, então ela há de ser natural e forçosamente, uma legitimidade 

democrática.”239 

 Outra, no entanto, é a perspectiva do plano substantivo das relações 

interorgânicas, da aceitação da coletividade, da legitimação pelo consentimento. 

Joaquim José Gomes Canotilho tratando da natureza das decisões do 

Tribunal Constitucional esclarece que as mesmas podem assumir três perspectivas 

diferentes: a) uma dimensão processual (perspectiva processualista - no sentido de 

que a decisão do Tribunal Constitucional é um ato processual que põe fim a um 
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processo); b) uma dimensão interpretativa, criadora e integradora do direito 

(perspectiva hermenêutica - no sentido de que a decisão do Tribunal implica sempre 

uma atividade criadora por parte do Juiz); e, c) uma dimensão político-constitucional 

(perspectiva constitucionalista – no sentido de que além de jurisdicional a decisão do 

Tribunal Constitucional é uma decisão política que se coordena com os restantes 

poderes do Estado).240 

Sobre o confronto entre a competência legislativa e a competência 

jurisdicional, Joaquim José Gomes Canotilho fala de uma “preferência ao legislador”, 

pois a interpretação conforme a Constituição não poderá, jamais, implicar em uma 

revisão do conteúdo do texto constitucional e arremata: “a interpretação conforme a 

constituição deve respeitar o texto da norma interpretanda e os fins perseguidos 

através do ato normativo sujeito a controlo”.241 

Por fim, sobre a argumentação nas decisões que declaram a 

inconstitucionalidade/constitucionalidade de determinada norma, interessa saber 

quais vícios, causas, motivos ou fundamentos lhe dão base: “não basta, porém, a 

invocação genérica destes vícios. A decisão deve especificar quais são, 

concretamente, os vícios existentes e conducentes à declaração da 

inconstitucionalidade de um acto.”242 

Karl Larenz243 é enfático em afirmar que: “a interpretação conforme a 

constituição; se quer continuar a ser interpretação, não pode ultrapassar os limites 

que resultam do sentido literal possível e do contexto significativo da lei.”  

E, mais adiante complementa: “só quando tiver o intérprete esgotado 

todas as possibilidades de alcançar um resultado metodologicamente assegurado, 

pode o Juiz encontrar uma decisão de sua exclusiva responsabilidade. Nesse caso, 

deveria esclarecer que a valoração que pessoalmente encontrou o foi a esse 

título.”244 
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No sistema pátrio, por exemplo, não se pode dizer que as decisões 

judiciais proferidas em vista de recursos extraordinários dotados de repercussão 

geral possam ser consideradas como normas, tendo em vista que a estrutura de 

nosso ordenamento jurídico não permite tal equiparação. 

Contudo, há que se reconhecer que em vista do Efeito Vinculante de que 

foram dotadas e das suas consequências245, a conclusão é a de que, uma vez 

declarada a inconstitucionalidade da norma, ainda que o Senado Federal não edite 

resolução, retirando sua vigência, ela será considerada letra morta, vez que não 

poderá mais ser aplicada, ou, ao menos, no âmbito do Poder Judiciário, se 

contestada a sua validade, haverá de a decisão, no caso concreto, seguir a 

orientação jurisprudencial determinada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Sobre o controle de constitucionalidade, no Brasil, dispensada a incursão 

histórica sobre o tema, pode-se dizer que, basicamente, dois modelos são adotados: 

o do controle difuso e o do controle concentrado. 

Tradicionalmente, se relegou para o Recurso Extraordinário e para alguns 

outros incidentes processuais a tarefa do controle difuso da constitucionalidade das 

leis, ficando, entretanto, a decisão (incidental) restrita ao caso concreto, sendo que 

todo aquele que em situação idêntica à decidida em caso anterior, pretendesse 

auferir do mesmo “benefício”, deveria obter uma declaração semelhante, ao passo 

que o controle concentrado ficou relegado às demandas que tinham por objeto o 

ataque direto à lei, tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir daí, 

eficácia erga omnes. 

Essa doutrina, no entanto, já de algum tempo vinha sofrendo 

abrandamentos. E tanto isso é verdade que a redação do artigo 481 do Código de 

Processo Civil, foi alterada pela Lei 9.756/98, para acrescentar-lhe um parágrafo 

único, que veio assim escrito: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão 

ao plenário, ou ao órgão especial, arguição de inconstitucionalidade quando já 

houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a 

questão.” 
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Vê-se, aí, então, sedimentado o entendimento no sentido de que os 

Tribunais não teriam necessidade de encaminhar a questão constitucional para 

análise do Supremo Tribunal Federal, em cumprimento ao disposto pelo artigo 97 da 

Constituição Federal/1988, que se refere ao princípio da reserva do plenário.246 

Posteriormente, a Lei 10.259/2001 (que criou os Juizados Especiais 

Federais), passou a admitir, por exemplo, a participação de amicus curiae, e em 

vista da possibilidade de pedido de uniformização para o STF, aplicar a decisão 

proferida nesse incidente, para os demais processos idênticos, que deveriam ficar 

sobrestados, aguardando o julgamento do leading case. 

Não fosse isso, o STF em reiteradas decisões vinha propugnando que, 

em se tratando de matéria relativa à inconstitucionalidade (ainda que declarada 

incidentalmente), o resultado desse julgamento teria possibilidade de extrapolar os 

limites subjetivos da causa sub judice, atingindo a própria ordem jurídica, e um 

número indeterminado de pessoas. 

O Supremo Tribunal Federal em alguns julgamentos deixou assentado o 

seu posicionamento a respeito da matéria, como se pode observar no voto do 

Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do AgReg SE nº 5.206-EP (pleno de 

21.12.2001)247, no qual é defendida a seguinte posição: 

(...) a experiência demonstra, a cada dia, que a tendência dominante – especialmente na 
prática desse Tribunal – é no sentido da crescente contaminação da pureza dos dogmas 
do controle difuso pelos princípios reitores do método concentrado (...) no sistema de 
controle incidenter em especial no recurso extraordinário, o interesse particular dos 
litigantes, como na cassação, é usado como elemento propulsor posto a serviço do 
interesse público, que aqui é a guarda da Constituição, para a qual o Tribunal existe. (...) 
A proposta aqui desenvolvida parece consultar a tendência de não-estrita subjetivação 
ou de maior objetivação do recurso extraordinário, que deixa de ter caráter 
marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma 
decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva. 

No mesmo sentido o voto proferido no Recurso Extraordinário nº 

376.852/SC248, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, que vem assim escrito: 
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A lei 10.259 de 12 de julho de 2001 estabeleceu as seguintes regras aplicáveis ao 
recurso extraordinário interposto contra decisão das turmas recursais dos juizados 
especiais. (...) Esse novo modelo legal traduz, sem dúvida um avanço na concepção 
vetusta que caracteriza o recurso extraordinário entre nós.  Esse instrumento deixa de 
ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa ou de interesse das partes, para 
assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva. Trata-
se de orientação que os Modernos sistemas de Corte Constitucional vêm conferindo ao 
recurso de amparo e ao recurso constitucional (verfassungsbeshwerde). Nesse sentido 
destaca-se a observação de Häberle segundo a qual: “a função da Constituição na 
proteção dos direitos individuais (subjectivos) é apenas uma faceta do recurso de 
amparo” dotado de uma “dupla função” subjetiva e objetiva “consistindo essa última em 
assegurar o Direito Constitucional objetivo” (Peter Häberle, O recurso de amparo no 
sistema germânico Sub Judice 20/21, 2001, p. 33.) 
 

O mesmo entendimento, ou entendimento semelhante, foi manifestado 

nos Recursos Extraordinários nºs 172.058 julgado em 30.06.1995 e 388.830 julgado 

em 14.02.2006. No Brasil, pelo menos de acordo com juízo do Supremo Tribunal 

Federal, a dicotomia entre os sistemas difuso e concentrado de constitucionalidade, 

estava seriamente abalada, de forma a, em várias decisões, ter-se admitido não 

haver tal distinção. 

Forçoso concordar, então, com Ulisses Schwarz Viana249, quando afirma 

que: “de fato, no nosso sistema, fica difícil adotar uma distinção fundada em critério 

de eficácia objetiva (erga omnes) e eficácia subjetiva (inter partes) para delimitar as 

fronteiras conceituais entre controle difuso e concentrado de constitucionalidade das 

normas.” 

Com a inserção, em nosso sistema jurídico, da repercussão geral como 

critério de admissibilidade do Recurso Extraordinário, então, fica subentendido que a 

discussão sobre essa dicotomia se já não tem mais sentido ou, ao menos, deve 

assumir novos contornos, posto que se esteja diante de uma nova realidade, e de 

um novo mecanismo de controle de constitucionalidade que se inicia de forma 

subjetiva (inter partes – a partir de um caso concreto), mas termina de forma objetiva 

(com decisão assumindo efeito erga omnes – atingindo a todos os processos que 

tratem da mesma questão). 
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1.4.3 A razoável duração do processo e a Independência Jurídica do 

Juiz, no Brasil 

 

Em uma primeira aproximação com o tema, pode-se dizer que as 

mudanças que ocorreram e que, aparentemente, vão ocorrer em nossa legislação 

processual, têm o objetivo de tornar o processo mais ágil, e, consequentemente, 

diminuir o número de demandas que aportem no Poder Judiciário. 

Tem-se invocado, como justificativa, a concretização do princípio 

insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que 

consubstancia a garantia da razoável duração do processo. 

Lembre-se que esse princípio, também ele, foi inserido no texto 

constitucional pela EC 45/2004. Contudo, o que significa a “razoável duração do 

processo”? Para responder essa questão, Samuel Miranda Arruda250 é enfático em 

afirmar que: 

Não há dúvida de que nesta matéria o tempo adequado não pode ser fixado e sopesado 
rigidamente a priori, sob pena de tornar imprestável e inválido o conceito em muitas das 
circunstâncias da aplicação prática do direito fundamental. Na doutrina constitucional 
norte-americana já se considerou que o conceito de speedy trial é mais vago do que 
qualquer outro direito procedimental e que é “impossível” determinar com precisão 
quando o direito foi denegado. Daí o desenvolvimento quase paralelo, nas 
jurisprudências norte-americana e europeia, de um balancing test a aferir de forma 
individualizada a mácula ao direito fundamental. 

Assim, diante de um conceito tão vago, não se pode dizer em que medida 

as demandas judiciais estão se arrastando por mais tempo que o devido, ou se, 

efetivamente, o tempo utilizado para sua solução é o “necessário”, ou o “possível”.  

Supostamente há um discurso mais ou menos aceito consensualmente no 

sentido de que a resposta judicial deve ser prestada de forma mais célere, mas qual 

o limite da velocidade que quer se imprimir na solução de uma determinada lide e à 

que custo isso pode ser feito? 

A fórmula encontrada para dar mais celeridade ao processo, no Brasil, 

aparentemente sacrificou - como se pretende ressaltar - a Independência Jurídica do 

Juiz, se lhe exigido em nome da Celeridade, uma qualidade decisória que, em 
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 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2006. p. 289. 
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muitas ocasiões não consegue ir além da mera repetição de precedentes, de 

súmulas e de decisões proferidas pelas cortes superiores.251 A compreensão é a de 

que um Processo Judicial mais ágil, aliado á vinculação do Juiz, trará a Segurança 

Jurídica e a Previsibilidade almejada pela Sociedade. 

Luis Rescaséns Siches considera que, talvez, essa seja a questão mais 

importante depois daquela que se dedica a perquirir qual a função jurisdicional.  

Esclarece que uma segurança absoluta não existe, mas que isso não aplaca o fato 

de que o propósito de certeza e garantia segue sendo um valor funcional do direito.  

Menciona o mesmo Autor que uma das antinomias do Direito consiste precisamente 

em que este deve servir a um propósito de certeza e segurança, e também às 

necessidades suscitadas pelas mudanças sociais e pelos desejos de progresso: “el 

derecho debe ser estable y, sin enbargo, no puede permanecer invariable”.252 

Será que a única causa para a Morosidade na entrega da prestação 

jurisdicional está relacionada apenas com o “decisionismo judicial” ou com o número 

de recursos e as possibilidades que se dá à parte inconformada, de pleitear um novo 

posicionamento perante corte de mais elevada instância? Possivelmente, não.  

O Ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Adhemar Ferreira 

Maciel253, em artigo intitulado: “Considerações Sobre as Causas do Emperramento 

do Judiciário”, elenca causas de três ordens, para o tal “emperramento”, e as 

identifica como: causas genéticas, causas estruturais e causas conjunturais. Afirma, 

textualmente: “o emperramento da justiça, evidentemente, tem muitas causas, além 

da doença crônica de todo serviço público: falta de planejamento político-

administrativo.” 
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 Karl Larenz é enfático em afirmar que (mutatis mutandis): “Uma época que identifica o Direito com 
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A solução encontrada; como dito anteriormente, foi um remédio amargo 

(Lenio Luiz Streck), tão amargo a ponto de, pela criação de modelos de regulação 

processual, transformar setores do Judiciário em “quase-Legislador”.254 

Sustenta José Joaquim Gomes Canotilho255, quando fala que uma das 

possibilidades do controle de constitucionalidade está na “interpretação conforme”, 

que: “resta saber se (...) o Tribunal Constitucional não passará de um tribunal com 

funções específicas, competente para julgar recursos ‘restritos à questão da 

inconstitucionalidade’; a uma superinstância, decisivamente influente na solução das 

questões submetidas à apreciação dos tribunais civis ou administrativos.” 

Diante do que foi dito, não se pode negar que, não apenas em vista do 

Recurso Extraordinário dotado de Repercussão Geral, mas em vista de toda uma 

nova sistemática recursal já em vigência e, em considerando, ainda, a gama de 

medidas que deve aportar no ordenamento processual civil pátrio; que a celeridade 

processual será obtida a certo custo social. 

Isso se explica porque mais do que um Processo Judicial rápido, 

certamente, as partes envolvidas querem que ele seja justo, um Juiz comprometido 

e uma decisão fundamentada que leve em consideração as questões pertinentes à 

causa que está sendo julgada, e não, apenas, uma solução prêt-à-porter (Lenio 

Streck)256. 

A partir de tudo quanto dito, resta a pergunta: é possível a construção de 

uma teoria de precedentes, brasileira? Talvez o primeiro passo importante a ser 
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 Para Mauro Cappelletti: “Os tribunais, especialmente os superiores, bem podem ter, por exemplo, 
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dos países de common law, no caso em que tais dicta – que por definição ultrapassam o pedido da 
parte e não são necessários para a decisão do caso concreto – terminam por assumir, pelo menos de 
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dado, neste ponto, é esclarecer o que se entende por precedente. Utiliza-se a 

definição dada por Michele Taruffo257, que se apoia na diferença entre precedente e 

jurisprudência. 

Para referido Autor, entre as duas categorias há uma diferença que é de 

“quantidade”, pois quando se fala de precedente, faz-se referência a uma única 

decisão, ao passo que quando se fala em jurisprudência, alude-se a uma pluralidade 

delas. A diferença não é apenas quantitativa, pois a fundamentação do julgado 

sobre precedentes suscita vários problemas, entre os quais o de que este fator 

condiciona a própria armação da argumentação jurídica, pois esta não terá nem uma 

estrutura silogístico-dedutiva e nem uma dogmático-sistemática, partindo para a 

tópica, conforme definida por Theodor Viehweg258 ˉ 259. Assim, os precedentes 

passam a representar os topoi na complexa fase dialética da rechtsfindung260. 

O outro problema é o de identificar exatamente qual o precedente a ser 

utilizado para solucionar o caso concreto.261 Assim, talvez, ainda seja muito cedo 

para falar-se em uma construção teórica a respeito dos precedentes, brasileira. 

Diferentemente do que aconteceu com a Common Law, que se construiu 

a partir do exercício diário dos Tribunais, durante centenas de anos (tendo passado, 

inclusive pela discussão a respeito da natureza jurídica dos precedentes; se 

declaratória ou constitutiva262) no Brasil “a teoria foi criada pela legislação”, o que 

praticamente impossibilita falar-se em uma construção teórica mais ou menos aceita 

consensualmente. O que se pode localizar, durante a fase de pesquisas para esta 

Tese, foram estudos sérios, mas que ainda não gozam de consenso a respeito de 

                                                      
257

 TARUFFO, Michele. Precedente e giurisprudenza. Disponível em 
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suas conclusões. Nesses estudos, o que se vê é uma classificação dos precedentes 

em diversos níveis, de acordo com o seu caráter vinculante. 

Assim é que Patrícia Perrone Campos Mello263, por exemplo, divide os 

precedentes, como se apresentam, hoje, no Brasil em três categorias: (a) 

precedentes com eficácia normativa, que seriam decisões a ser aplicadas, 

obrigatoriamente, pena de nulidade ou reforma; (b) precedentes com eficácia 

impositiva, considerados aqueles que têm que ser obrigatoriamente seguidos, mas 

que são dotados de efeitos impositivos mais brandos; (c) precedentes com eficácia 

meramente persuasiva, que seriam aqueles cuja invocação se faz apenas para fins 

argumentativos e de convencimento do magistrado. 

Mais ou menos no mesmo sentido José Rogério Cruz e Tucci distingue  

em: (a) precedentes com eficácia persuasiva; (b) precedentes com relativa eficácia 

vinculante; (c) precedentes com eficácia vinculante.264 

Há também a interessante Tese de Doutoramento de Adriana de Moraes 

Vojvodic, intitulada “Precedentes e argumentação no Supremo Tribunal Federal: 

entre a vinculação ao passado e a sinalização para o futuro”, na qual, no entanto, a 

categoria “Precedentes” é definida como “decisões anteriores utilizadas como guia 

para novas decisões”.265 

Portanto, a construção teórica ainda está em andamento. 
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS DESTACADOS DAS RELAÇÕES ENTRE EFEITO 

VINCULANTE E A MOTIVAÇÃO ECONÔMICA DAS ALTERAÇÕES 

NO REGIME RECURSAL CÍVEL 

 

Neste capítulo o que se pretende investigar é relação entre a valorização 

do Efeito Vinculante das decisões proferidas pelas Cortes Superiores e a possível 

motivação econômica que teria levado o legislador brasileiro266, a promover reformas 

no Regime Recursal Cível. 

Parte-se do pressuposto de que aproximadamente até o ano de 2003, o 

“projeto reformista” possuía uma proposta ideológica que foi sendo transformada 

para vincular as alterações legislativas (inclusive as relativas ao Regime Recursal 

Cível) a interesses econômicos. 

Para verificar essa ocorrência analisam-se as possíveis decorrências das 

reformas legislativas havidas no âmbito nacional, e suas implicações com 

tendências econômicas. 

Essas tendências sugerem alterações nas instituições, para alcançar um 

“Estado de Direito” tal que congregue os ideais de crescimento econômico e 

governança democrática. 

A Reforma do Poder Judiciário, no Brasil, é extremamente complexa, 

aparentando existirem duas forças convergentes para a sua implantação: (a) uma 

que se ocupa eminentemente de mudanças estruturais e procedimentais (reforma 

técnica) e; (b) outra que se ocupa de medidas para melhorar o ambiente de 

negócios, visando ampliar a concorrência, reduzir custos de transação (reforma 

ideológica). 
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A Morosidade e o congestionamento do Judiciário267 parece ser pauta 

comum dessas duas forças, e a solução encontrada foi a de fortalecer o Efeito 

Vinculante das decisões das Cortes Superiores, através de mecanismos como a 

Súmula Vinculante, a Repercussão Geral268, os Recursos Repetitivos e a Súmula 

Impeditiva de Recursos269, bem como a criação de procedimentos específicos como 

o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas270.  

Assim, parecem estar corretos Alexandre Morais da Rosa e Julio Cesar 

Marcellino Junior271, ao menos em parte, quando afirmam que: 

Marcas fundantes desta fase, sem sombra de dúvida, são a ação eficiente e a 
aceleração, sempre aliadas, é claro, à tecnologia. Surgem, e assim são apresentados 
pela mídia, como panacéias aos problemas contemporâneos. Vigem como soluções 
pragmáticas necessárias e indispensáveis para a relação humana, abrangendo não 
somente as relações mercantis, mas também as relações jurídicas, sociais, e familiares. 
A eficiência se tornou um parâmetro ético – instrumental – vinculador que indica o 
caminho a ser seguido. E, nesta lógica, o processo judicial se tornou alvo privilegiado, 
eis que representa o centro de sustentação do monopólio jurisdicional. 

Tais ferramentas, em seu conjunto, têm a nítida intenção de reduzir o 

volume de processos pelo reenvio, nas instâncias inferiores, a standards definidos 

em leading cases decididos pelas Cortes Superiores272. 

 

2.1 A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E SUA 

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO ECONÔMICA 

 

No capítulo anterior analisaram-se motivações políticas que 

possivelmente influenciaram na Reforma do Poder Judiciário brasileiro.  
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Neste tópico, o que se pretende ressaltar é que ela não se trata 

simplesmente de solução doméstica para problemas locais, aparentando estar 

inserida em um contexto maior, com forte influência de organismos internacionais 

que tem como objetivo criar ambiente favorável para o funcionamento de uma 

economia de Mercado. 

 

2.1.1 Questões políticas e macroeconômicas que possivelmente 

influenciam na Reforma do Poder Judiciário brasileiro – uma primeira 

aproximação com o tema 

 

No primeiro capítulo desta Tese, tratou-se dos antecedentes políticos que 

acabaram culminando com a promulgação da EC 45/2004, e com o que se 

convencionou chamar de Reforma do Poder Judiciário. 

Ali se tratou da Reforma como uma adversidade institucional 

eminentemente doméstica, dimensionando-se a Morosidade como “problema 

central”, e questões estruturais e procedimentais como as “causas” para esse 

retardamento na entrega da prestação jurisdicional. 

Pode-se ver que desde o Brasil Império (e mesmo no período Colonial), 

passando pela República, foram apontados problemas ainda não solucionados, de 

forma que a Crise do Poder Judiciário não pode ser caracterizada com um fenômeno 

recente273. 

Ressaltou-se que as reformas ansiadas não ocorreram na escala e na 

velocidade que se pretendia em vista, principalmente, disputas políticas entre 

governo e oposição, mas também por conta de uma concepção social, relacionada 

às esperanças que alguns setores marginalizados depositaram no Poder Judiciário.  

Aqueles que não conseguiam chegar ao poder para promover as mudanças sociais 
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que entendiam relevantes para suas pautas, recorriam ao Judiciário, para ali buscar 

a efetivação de suas expectativas.274 

Como se viu, o Relatório do Ex-Senador Bernardo Cabral, aponta o 

reconhecimento de vários Direitos Fundamentais pela CRFB/1988 como uma das 

causas do entrave na entrega da prestação jurisdicional. 

Essa posição, diga-se, pode ser considerada como verdadeiro “retrocesso 

ideológico”, pois o que outrora foi uma conquista passa a ser apontado como 

problema, diante da total incapacidade do Estado em promover a concretização 

desses direitos. Sobre esse assunto, afirma Osvaldo Ferreira de Melo275, que: 

Mesmo expressos no texto constitucional, de nada servem ao desprovido, ao miserável, 
se não forem asseguradas as condições de sua concretização no cotidiano. Torna-se 
mesmo uma posição hipócrita da sociedade política entroniza-los na ordem 
constitucional e depois fazê-los letra morta. Cada vez que um desses direitos 
reclamados seja declarado, torna-se necessária imediata estratégia do Poder Público: 
em primeiro lugar, para remover os óbices que impeçam a sua realização, o que não é 
tarefa pequena, pois implica em conceber ajustes na ordem social e econômica e em 
seguida partir para as políticas setoriais adequadas. A legislação que venha assegurar 
uma situação social e econômica condizente com a dignidade do homem não é trabalho 
de improvisações. É equacionamento de causas e consequências que pede firmes 
estratégias e, portanto, tarefa da Política Jurídica. 

No Brasil, então, nesse aspecto, houve retrocesso, porque o Estado, 

primeiro, reconhece a existência de certos direitos e, depois, transforma-os em letra 

morta porque não consegue realiza-los no plano prático. Ironicamente, o culpado 

pela Crise do Poder Judiciário passa a ser, em grande parte, o Povo, que “propõe 

muitas ações para reivindicar seus direitos”.  

Um pouco antes da chegada do novo milênio276, passaram a convergir 

alterações nos quadros político (nacional)277 e econômico (internacional), redefinindo 

a participação do Brasil no cenário global: “o País se abriu ao comércio e ao 

investimento estrangeiros, vem vendendo suas empresas estatais; eliminou uma 
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série de monopólios, inclusive aqueles inscritos na Constituição, e, desde 1994 

reduziu a inflação para uns dos níveis mais baixos de sua história”.278 

Desapareceram algumas barreiras políticas para que a reforma fosse 

realizada ao mesmo tempo em que se passou a exigir do Poder Judiciário uma nova 

postura e uma nova filosofia comportamental.279 

Verificou-se um descompasso entre a iniciativa da área econômica do 

Poder Executivo280 de inserir o Brasil (sob o enfoque econômico) no primeiro mundo, 

e a verificada no Poder Judiciário, que não dava mais conta de responder às novas 

demandas surgidas a partir desse cenário.281 

Depois de uma primeira fase de reformas (notadamente a abertura para o 

comércio e aportes estrangeiros, a desregulamentação e a privatização) inicia-se 

outra fase, exigindo “a estrutura de um quadro institucional adequado, que estimule 

o investimento e permita ao Mercado operar eficientemente”.282 

Nessa nova fase (ultrapassada aquela em que se deu prioridade para 

introdução da competição, austeridade fiscal e novas formas de governança 

corporativa283 em que o principal ator é o Poder Executivo), passa-se a exigir outras 

mudanças; nela, “o objetivo central é modernizar as instituições que moldam o 

ambiente em que se desenrola a atividade econômica, criando ou modernizando o 
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que Oliver Williamson chamou de as ‘instituições econômicas do capitalismo’”.284 

Segundo afirma, textualmente, Armando Castelar Pinheiro285:  

A reforma do Estado é um componente central deste segundo estágio, e dentro dela, um 
papel de destaque é ocupado pela reforma do Judiciário. De fato, se um bom Judiciário é 
importante em qualquer economia, mais ainda o é, em uma que acaba de passar pelas 
reformas do estágio 1. Isto porque com a privatização, o fim de monopólios, e controles 
de preços e a abertura da economia, muitas transações antes realizadas dentro do 
aparelho do Estado, ou coordenadas por ele, passam a ocorrer no mercado. Sem o 
apoio de um bom Judiciário, essas transações podem simplesmente não ocorrer, ou se 
dar de forma ineficiente, exigindo que as reformas sejam revertidas. 

No mesmo sentido é o pensamento de Maria da Conceição Sampaio de 

Sousa e Silvane Battaglin Schwengber286 que, em apertada síntese, afirmam que 

estudos recentes sobre a economia do desenvolvimento demonstram que a criação 

de um quadro institucional contribui para promover e melhorar a prosperidade 

econômica. Sustentam que o Judiciário e o sistema jurídico como um todo são vitais 

para a aplicação das regras e garantia dos contratos; são determinantes para a 

governança econômica eficaz. Seguem dizendo que vários estudos mostram uma 

forte correlação entre o Estado de Direito com o crescimento econômico e 

investimento, bem como com a governança democrática. 

No Brasil, para essas autoras, a reforma do Sistema de Justiça é uma das 

principais prioridades dos últimos Governos e vista como um importante componente 

da "segunda geração" de reformas econômicas. 287  
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Silvane Battaglin. Efficiency estimates for judicial services in brazil: nonparametric FDH (free  
disposal hull) and the expected order-m efficiency scores for Rio Grande do Sul courts. 
Disponível em http://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A053.pdf. Consulta efetuada em 
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Entre as diferentes questões levantadas pela reforma judicial e legal, 

afirmam que a necessidade de aumentar eficiência administrativa do Judiciário é 

quase consensual. A ineficiência do Sistema de Justiça, caracterizada pela lentidão 

e custos elevados, constitui uma importante restrição para a modernização do 

Estado brasileiro e o desenvolvimento econômico.288  

Concluem dizendo que a busca de uma utilização mais racional dos 

recursos públicos pelo aumento da produtividade do judiciário está se tornando uma 

grande preocupação, pois, assim como outros órgãos públicos, as decisões dos 

tribunais (enquanto serviços prestados à comunidade) devem competir por recursos 

escassos. 289 

Armando Castelar Pinheiro290 defende que a ineficiência do Judiciário não 

preocupa apenas pelas injustiças que causa aos mais pobres, pois dela também 

resultariam custos econômicos elevados, especialmente para um país que já tenha 

entrado na primeira fase das reformas econômicas acima mencionadas. Assim, a 

ineficiência do judiciário impactaria o desempenho econômico em quatro canais: (a) 

o progresso tecnológico; (b) a eficiência das firmas; (c) o investimento, e; (d) a 

qualidade da política econômica.  

Refere este mesmo autor, como exemplo, a influência negativa da 

ineficiência judicial sobre os resultados do sistema bancário. Em vista da demora na 

recuperação de seus créditos, discutidos judicialmente, os bancos, segundo ele, 

acabariam elevando os spreads (que nada mais são do que a diferença entre os 

juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele paga ao captar dinheiro).291 

Para esse Autor, num Sistema de Justiça que privilegie o contraditório, e 

que dê muitas oportunidades de defesa para o devedor, os custos operacionais 

(com a cobrança propriamente dita) e os riscos da entidade bancária (com a grande 
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chance de sair derrotada na demanda) seriam elevados e, consequentemente 

aumentar-se-iam os spreads.292 

Como afirmam José Luís da Costa Oreiro et al.293: “a incerteza do 

ambiente econômico que envolve os bancos aparenta ser uma importante causa dos 

spreads bancários”. 

De outro lado, a elevação dos spreads alçaria o custo do capital, afetando 

diretamente os investimentos e a economia como um todo. 

Ora, se se levar em consideração o ambiente jurídico em que estavam 

imersos os bancos, até recentemente, com um Processo de Execução que 

privilegiava o contraditório, um Código de Defesa do Consumidor que garante aos 

“hipossuficientes” uma série de direitos; uma legislação trabalhista que privilegia o 

misero, e um Poder Judiciário moroso e disposto a proteger os interesses difusos em 

juízo; o risco da operação financeira seria mesmo elevado.294 

No Brasil, aparentemente, as Instituições estão se filiando a essa forma 

de raciocinar, pois recentemente: (a) promoveu-se alterações no Código de 

Processo Civil, justamente no Processo de Execução295, que passou a favorecer 

francamente a posição do credor em demandas judiciais; (b) há projetos para 

reformas na Consolidação das Leis do Trabalho296 e no Código de Defesa do 

Consumidor297, e; (c) o Superior Tribunal de Justiça, nos últimos anos, passou a 
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desenvolver uma jurisprudência altamente favorável ao interesse do sistema 

bancário, especialmente no que diz respeito à preservação dos contratos298. 

Essas alterações pontuais sugerem que estão sendo postas em prática as 

metas estabelecidas pelo I Pacto Pelo Poder Judiciário, quando asseverou que “a 

morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões retardam o 

desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, 

geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático”299. 

Tais mudanças, aparentemente, estão ligadas a esse objetivo 

previamente definido. 

 

2.1.2 O interesse de Organismos Multilaterais pela Reforma Judicial 

na América Latina e no Caribe 

 

Diante do quadro desenhado acima, não se pode deixar de falar nas 

interferências internacionais na reforma judicial na América Latina e no Caribe. E 

esse interesse se explica, pela mesma lógica a que se fez referência nos parágrafos 

anteriores, no sentido de que não seria suficiente um país abrir suas portas para os 

investimentos estrangeiros, pois os investidores apenas serão atraídos na medida 

em que houver o comprometimento das Instituições internas com os seus (deles) 

objetivos. 

Esse contexto leva a inferir que o investidor estrangeiro somente faria 

aporte de capitais em terras brasileiras se tivesse certeza ou, ao menos, boas 

expectativas sobre “segurança” e a “estabilidade das instituições” (entre elas, o 

Poder Judiciário). 
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Em outras palavras: sob o ponto de vista do capitalismo internacional, há 

necessidade de um Poder Judiciário independente300 e ágil, comprometido com o 

respeito aos contratos e que possa, eventualmente, exercer alguma forma de 

controle sobre ocasionais desmandos do Poder Executivo301. 

Em nível internacional, várias Instituições como o Banco Mundial (WB), o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), OCDE (Organisation for Economic 

Co-operation and Development), a USAID (United States Agency for International 

Development), o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), e o 

FMI (International Monetary Fund), concentram seus esforços para promover esse 

ambiente favorável para o Mercado. 

Conforme assinala Luiz Pásara302, ao longo dos últimos 25 anos, o apoio 

para a reforma dos Sistemas de Justiça na América Latina tornou-se uma fixação de 

agências bilaterais de ajuda e instituições financeiras internacionais. 

Em 1983, o governo americano (EUA) criou um grupo de trabalho 

interinstitucional sobre a administração da Justiça na América Latina e no Caribe. No 

ano seguinte, esse grupo (na realidade uma Comissão Bipartidária – National 

Bipartisan Comission on Central America -, encabeçada por Henry A. Kissinger), 

apresentou um relatório (datado de 10 de janeiro de 1984)303, em que recomendou 

aos Estados Unidos desenvolver e fomentar culturas democráticas, instituições e 

práticas - incluindo um Sistema de Justiça forte - para aumentar a capacidade de 

reparar injustiças relacionadas com a segurança pessoal, direitos de propriedade, e 

liberdade de expressão. 

A partir daí - começando por El Salvador - inicia-se a participação 

americana (do norte) em projetos de reforma judiciária em vários países da América 

Latina e Caribe.  
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Ao longo desse período, três atores institucionais foram fundamentais 

para a execução dos programas e transferir os fundos necessários para a realização 

desse projeto: o Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(IDB), e a USAID304; não se podendo esquecer, mais recentemente, da ONU, 

através do PNUD, que, inclusive tem forte parceria com a Secretaria de Reforma do 

Judiciário, no Brasil. 

Juntos, o Banco Mundial (WB) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (IDB) investiram cerca de 1,51 bilhão de dólares (a título de 

empréstimo, ou de fundo perdido) entre 1992 e 2011 em projetos de reforma 

judiciária, em diversos países da América Latina e do Caribe.305 - 306 - 307 

Devem ser acrescidos a esses montantes, ainda, os fundos fornecidos 

por outros Estados europeus - principalmente Alemanha, Espanha e países 

nórdicos. Uma estimativa razoável é que os financiadores externos tenham dirigido 

mais de 2 bilhões de dólares para a reforma judicial na América Latina e Caribe nos 

últimos 20 anos.308 

A pergunta que pode ser feita, então é: por qual motivo tanto interesse 

estrangeiro na reestruturação dos sistemas judiciais de vários países da América 

Latina?   

A resposta é dada por Luis Pásara, que consegue ver dois motivos 

(relacionados entre si) para que isso ocorra: (a) a intenção dos investidores em 
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melhorar a condição de vida dos países em que investem; convencidos de que o 

fortalecimento do Estado de Direito309 seria capaz de promover reformas políticas 

profundas, melhorando a governabilidade e, consequentemente, os índices de 

desenvolvimento humano (IDH) nessas regiões; e (b) a crença de que “o Estado de 

Direito é essencial para atrair investimento estrangeiro e promover o crescimento 

econômico”310.  

Em relação ao primeiro dos motivos, a estratégia é espelhar os padrões 

da democracia ocidental (Western Democracy) ao argumento de que: se uma 

Sociedade reproduzir tais modelos, tornar-se-á democrática, ela também.311  

Em relação ao segundo motivo, adverte Pásara, que nada obstante o coro 

geral de aprovação, a ligação necessária entre Justiça e crescimento econômico não 

foi comprovada. Menciona que alguns estudos notaram a falta de evidências 

empíricas de uma relação causal entre os dois fatores. Além disso, durante a última 

década, pondera, o impressionante crescimento econômico da China mostrou que o 

Estado de Direito e um eficaz Sistema de Justiça não são necessários, tanto para 

atrair investimento estrangeiro quanto para se chegar a uma alta taxa de 

crescimento econômico. De qualquer forma, é enfático em afirmar que: “a prova 
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desta ligação é desnecessária quando o objetivo real é a melhoria do clima de 

investimento”.312 

Os investidores agem tentando introduzir apenas “reformas técnicas” 

evitando, assim, o confronto com mudanças profundas. Afirma Pásara que:  

Se a lógica para a reforma deve ser encontrada na economia, a sua aplicação não 
precisa e não deve ser posicionada no âmbito político. O esforço de reforma é, portanto, 
despolitizado, e alguns componentes controversos, tais como o processo de seleção dos 
Juízes, ou a prestação de contas e a independência dos Tribunais, convenientemente, 

caem fora do âmbito dos projetos de reforma internacionalmente suportados.313 

A estratégia do Banco Mundial, para a reforma judicial na América Latina 

e Caribe é alicerçada em três pilares: (a) o Judiciário deve ser independente, 

imparcial e eficaz; (b) deve haver estabilidade legislativa, a partir de um quadro 

jurídico que defina claramente os direitos e deveres de cada um (Segurança 

Jurídica), e; (c) deve ser fomentado o acesso ao Sistema de Justiça, sem o que as 

pilastras anteriores não fazem o menor sentido.314 

Contudo, assinala Pásara que em vista da falta de iniciativa local, do 

diagnóstico geralmente insuficiente dos problemas existentes, bem como de lógicas 

subjacentes que não se adequam à política da mudança, não é surpreendente que 

os padrões de reforma judicial prosseguidos por atores internacionais tendam a ser 

altamente padronizados e transplantados, relativamente superficiais, e obedientes 

aos imperativos burocráticos das próprias instituições financeiras internacionais315. 
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Assim, se pode observar que o interesse das agências multilaterais em 

promover reformas no Poder Judiciário, possui objetivos bem definidos e estratégias 

igualmente contornadas, que propõem mudanças a fim de que “essas” metas sejam 

atingidas, e não outras.  

Essa questão, como será possível aferir, um pouco mais adiante nesta 

Tese, é de extrema importância para a Política Jurídica. 

 

2.1.3 O possível alinhamento da Reforma do Poder Judiciário 

brasileiro ao contexto de reformas sugerido por Organismos Multilaterais 

 

Como já dito acima, em que pese a PEC 96/92 não tenha tido, no projeto 

original do Deputado Hélio Bicudo, forte influência do ideário de instituições 

multilaterais, o seu produto final - a EC 45/2004 – aparenta ter sido marcada com 

por esse espírito. 

Conforme afirmado por Lúcia Helena do Passo316:  

A Reforma, comparada ao Projeto original PEC 96/92 – que enfatizava a transparência e 
a visibilidade do trabalho dos juízes, que criava uma participação externa no 
recrutamento e avaliação dos juízes, e que fortalecia a independência interna e externa 
dos magistrados – pode representar um retrocesso jurídico e parece merecer a crítica 
frequente de que a Reforma teve, por fim único, a padronização das decisões judiciais e 
a intimidação da magistratura, talvez para atender aos interesses dos conglomerados 
econômicos internacionais representados pelo Banco Mundial.

317
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inicial. No desenvolvimento de nossas observações vimos que o Projeto original foi se alterando, 
gradativamente, por força da influência dos interesses do mercado internacional, capitaneada pelo 
Banco Mundial que, para atender à economia globalizada, exige Judiciários previsíveis e 
padronizados internacionalmente. Assim, o texto final da Reforma, apenas vagamente remete o leitor 
aos objetivos fixados no Projeto inicial de Reforma – Pec 96/92.” PASSO, Lúcia Helena do. Reforma 
do Judiciário: questão de independência. p. 107. 
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No Brasil, como se pode observar por essa breve contextualização, há 

mostras de que as reformas possuem, basicamente, contornos alinhados às 

propostas de padronização internacional.  

Não se está afirmando que haja intervenção direta do Banco Mundial318, 

porque não foi possível localizar qualquer documento oficial319 que demonstrasse 

essa ocorrência. Contudo, como se ressalta abaixo, há evidências que sugerem que 

o padrão ideológico da Reforma do Judiciário brasileiro se alinha ao ideário 

defendido pelo Banco Mundial.320 

 Então, a questão não é, neste momento, de saber se há uma relação de 

submissão, mas de aferir se o “modelo” adotado pelo Brasil se alinha, ou não, a um 

“padrão de Sistema de Justiça” proposto por Instituições internacionais, como o 

Banco Mundial.321 

Do site da USAID pode-se colher informações sobre o interesse 

estrangeiro no País.322 Além disso, já em 1992, documentos relacionados ao 

Programa de Administração da Justiça para a América Latina e Caribe (The 

Administration of Justice Program in Latin America and the Caribbean)323, 

denunciavam a intenção americana (do norte) em fornecer assistência técnica e/ou 

treinamento – para países da América Latina e Caribe - em áreas específicas para a 

consecução de seus objetivos, inclusive no Brasil.324 

                                                      
318

 Até porque a forma de agir dessa instituição é mais no sentido de condicionar o fornecimento de 
empréstimos e mesmo de doações, ao cumprimento de determinadas exigências (São as chamadas 
Transferências Monetárias Condicionadas – TMCs). Assim, tratando-se do Banco Mundial, a 
intervenção, geralmente, não é direta. Veja-se, por exemplo, as classificações realizadas por essa 
instituição, nos seus vários Relatórios, em que os Países recebem “notas” de acordo com o grau de 
“confiabilidade”. 
319

 Emanado de fonte oficial (órgão governamental, com legitimidade e credibilidade para afiançar a 
informação). 
320

 Há de se acrescentar, ainda, que sendo o Brasil um dos “fundadores” do BM, tendo promulgado a 
Convenção sobre o Fundo Monetário Internacional e a Convenção sobre o Banco Internacional para 
a Reconstrução e Desenvolvimento, firmada em Bretton Woods, em 22.06.1944, através dos 
Decretos 8.479/1945 e 21.177/1946.  
321

 Isso até porque a “sistemática” do Banco Mundial não é a de “impor” um determinado 
comportamento para os países, o que viria a ferir a soberania dos mesmos, mas de “condicionar” o 
fornecimento de empréstimos a certo tipo de conduta. No caso do Brasil, as informações disponíveis 
no site do próprio WB dão conta de que 492 empréstimos já foram fornecidos pela Instituição. 
322

 Ver a respeito em http://usaid.gov/brazil/history.” Acesso em 12 jan. 2013. 
323

 Programa esse que possui três focos para promover o “Estado de Direito”: (a) sistemas de justiça; 
(b) direitos humanos e; (c) criação de ambiente judicial e legislativo propício para os negócios. 
324

 Conforme disponível em http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABH328.pdf. Acesso em 12 jan. 2013. 
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Já, no que diz respeito ao relacionamento entre o Brasil e o Banco 

Mundial, pode-se dizer que existe desde 1940, mas teve um incremento especial 

justamente a partir dos anos de 2003/2004 (coincidentemente, ou não, o período 

final de tramitação da EC 45/2004). Nessa época (abril/2004) em informativo 

patrocinado pelo BM, Angela Furtado325 - 326 escreve matéria intitulada “The World 

Bank and Brazil: A new Country Assistance Strategy”, onde anuncia os projetos do 

Banco para o Brasil, nos próximos anos. 

O informativo, basicamente, diz que a partir de agora (2004) o Brasil teria 

condições de transformar as promessas em realidade, por meio de uma mudança 

iniciada na década de 1990 quando reformas macroeconômicas domaram a 

inflação, e os IDHs começaram a apresentar resultados positivos. 

Segundo a matéria, com a eleição do Presidente Luiz Inácio da Silva e 

sua concepção de desenvolvimento, que alia “progresso social” com “crescimento 

econômico”, a participação do BM poderia ser mais efetiva.327 

O questionamento que o Banco se fazia naquele momento era: “How can 

the World Bank Group make a difference in Brazil, when World Bank lending 

represents only 0.4 percent of GDP and 4 percent of external financing? And how 

can it best contribute to the development debate in this vibrant democracy of 172 

million people?”328 O então Presidente da Instituição, Vinod Thomas, também 

trasmitiu mensagem no sentido de que “economic growth would come primarily from 

productivity improvements and needs to be increasingly equitable and 

sustainable”329.  

                                                      
325

 FURTADO, Angela. The World Bank and Brazil: A new country assistance strategy. En Breve. 
April 2004. nº 46. Disponível em: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/10361/307250ENGLISH0en0breve0460
Brazil0CAS.pdf?sequence=1. Acesso em: 09 fev. 2013. 
326

 External Affairs Officer with the World Bank’s Country Management Unit of Brazil. 
327

 Tradução livre do Autor da Tese. Do original se colhe: “A former factory worker and labor unionist, 
the President champions a new approach to development: one that treats social progress and market-
oriented economic reform as equally important, and interdependent.” FURTADO, Angela. The World 
Bank and Brazil: A new Country Assistance Strategy. 
328

 Em tradução livre do Autor da Tese: “Como pode o Banco Mundial fazer a diferença no Brasil, 
quando seus empréstimos representam apenas 0,4% do PIB e 4% do financiamento externo? E como 
ele pode melhor contribuir para o debate sobre o desenvolvimento nesta democracia vibrante de 172 
milhões de pessoas?” 
329

 Em tradução livre do Autor da Tese: “O crescimento econômico virá primariamente da melhoria da 
produtividade e precisa ser cada vez mais equitativo e sustentável”. 
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A resposta ao questionamento acima, aparentemente, foi dada com o 

anúncio de financiamentos entre US$ 4 e 7,5 bilhões dólares, ao longo do período 

2003-2007, dependendo dos resultados das iniciativas de reforma e de programas. 

Para selar a parceria, o BM anuncia que montou uma equipe de especialistas 

altamente qualificados, para auxiliar o Brasil, nas mudanças que seriam necessárias 

para o fornecimento dos empréstimos anunciados.330 

Por essa informação, pode-se inferir que a sistemática de atuação do 

Banco Mundial, pelo menos neste caso, não é impor quaisquer reformas, mas de 

“condicionar” o oferecimento de crédito, às alterações que julga convenientes. 

Atualmente, há notícia disponível no site oficial da ONU, dando conta de 

que: “o Brasil se transformou no terceiro maior receptor de recursos do Banco 

Mundial durante no Ano Fiscal 2011 (julho de 2010 a junho de 2011), com 2,5 

bilhões de dólares divididos entre projetos e operações a fundo perdido”.331 - 332 

Em relação, especificamente, à Reforma do Judiciário brasileiro, três 

elementos importantes demonstram o interesse do Banco Mundial; (a) o Relatório 

26261-BR; (b) o Relatório 32789-BR e; (c) o Acordo de Doação n. TF010771/2012. 

                                                      
330

 Tradução livre do Autor da Tese. Conforme se colhe do original: “To deliver the necessary support 
for a more equitable, sustainable and competitive Brazil, the Bank has assembled a strong team of 
highly-qualified and experienced specialists from all sectors. These specialists, a large number of 
whom are based in Brazil, are working in an increasingly integrated fashion and in constant dialogue 
with country, state and municipal governments, as well as with national and international partners, 
including the IMF, the Inter-American Development Bank (IDB), and the United Nations Development 
Programme (UNDP).” FURTADO, Angela. The World Bank and Brazil: A new Country Assistance 
Strategy. 
331

 ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS. Brasil é o terceiro país com mais financiamentos do 
Banco Mundial. Notícia veiculada em 07.07.2011, e disponível em: http://www.onu.org.br/brasil-e-o-
terceiro-pais-com-mais-financiamentos-do-banco-mundial/. Acesso em 09 fev. 2013. 
332

 A notícia completa é a seguinte: O Brasil se transformou no terceiro maior receptor de recursos do 
Banco Mundial durante no Ano Fiscal 2011 (julho de 2010 a junho de 2011), com 2,5 bilhões de 
dólares divididos entre projetos e operações a fundo perdido. Neste período, o país manteve-se como 
o maior parceiro do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) considerando 
64 empréstimos em aberto, que somam mais de 13 bilhões de dólares – 85% para estados e 
municípios. Foram mais de 370 operações com quase 50 bilhões de dólares em financiamentos 
desde 1949, especialmente nas áreas de gestão pública, infraestrutura, educação, saúde, água, meio 
ambiente, pobreza rural e proteção social. 
O Banco Mundial também contribui com grande produção técnica de relevância para Brasil, como 
análises sobre o desenvolvimento de baixo carbono, sistema hospitalar, licenciamento ambiental, 
educação de qualidade, inovação tecnológica, envelhecimento populacional e efeitos das mudanças 
climáticas na Amazônia. In: http://www.onu.org.br/brasil-e-o-terceiro-pais-com-mais-financiamentos-
do-banco-mundial/. Acesso em 20.01.2013. 
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O primeiro dos relatórios acima mencionados (o 26261-BR, de 2003), 

intitulado “Brazil, Judicial Performance and Private Sector Impass”, consubstancia-se 

na fase final de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial, que analisou uma 

amostra de processos civis em curso no Estado de São Paulo como forma de avaliar 

o impacto do Judiciário sobre transações de ordem econômica.333 

O segundo Relatório (o 32789-BR, de 30.12.2004), intitulado “Fazendo 

com que a Justiça Conte: Medindo e aprimorando o desempenho do Judiciário no 

Brasil”, é um trabalho que teve como base as conclusões do seu antecessor (o 

26261-BR), contudo, consistiu em uma pesquisa mais profunda (agora de 

abrangência nacional), incluindo também outras instituições, entre elas o Ministério 

Público e as Defensorias Públicas (Sistema de Justiça), tendo por objetivo a 

“determinação de como as principais organizações do sistema executam o 

monitoramento do próprio desempenho – a estrutura, o teor, a origem e o uso das 

estatísticas obtidas da carga de trabalho e dos resultados - e com que 

consequências para o entendimento dos problemas e para a elaboração de 

programas para solucioná-los.”334 

Nesse Relatório, em que pese duras críticas feitas ao Poder Executivo335, 

a grande censura ficou centrada na precariedade de dados estatísticos para se 

chegar a diagnóstico mais preciso sobre as verdadeiras “causas” das “crises” do 

Poder Judiciário brasileiro. 

Os termos “causas” e “crises” são grafados no plural, porque para os 

analistas do Banco Mundial, não existe apenas uma “crise” e nem apenas uma 

“causa” para os problemas do Sistema de Justiça brasileiro. Na realidade seriam 

“várias causas” e “várias crises”, desenhando o quadro presente naquele momento. 

Segundo o Banco, ainda, não basta ter os números, “o ponto é a sua 

aplicação para investigar e para solucionar problemas reais, e não apenas para 

                                                      
333

 A esse relatório não se teve acesso, sendo que as referências que se faz ao mesmo são obtidas 
do Relatório 32789-BR. 
334

 BANCO MUNDIAL. Fazendo com que a Justiça Conte: Medindo e aprimorando o desempenho 
do Judiciário no Brasil. Disponível em português, em: http://www.amb.com.br/docs/bancomundial.pdf. 
Acesso em 01.02.2013. 
335

 Que, segundo o Banco Mundial, (a) é ineficiente na cobrança de seus impostos transferindo para o 
Poder Judiciário essa tarefa e, (b) atua mal administrativamente, gerando um grande número de 
ações judiciais para correção dessas distorções. 
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‘provar’ que o Judiciário ou os Ministérios Públicos estão fazendo mais e usando 

menos recursos do que qualquer um pudesse imaginar”.336 

Basicamente, as sugestões apresentadas pelo Banco Mundial, para os 

problemas do Sistema de Justiça brasileiro foram337: 

a) melhoria no processo de execução de sentenças, em especial nos casos de ações de 
execução fiscal e de cobrança de dívidas de particulares; 

b) maior investigação acerca dos impedimentos aos processos de execução fiscal e à 
adoção de medidas que possam facilitar o seu processamento; 

c) desenvolvimento de melhores sistemas de informações sobre a incidência e os 
passivos implícitos da advocacia do governo; 

d) encontrar uma forma de abandonar o hábito do governo de usar o Judiciário para 
controlar o seu fluxo de caixa; 

e) rever a situação dos juizados especiais estaduais; 

f) reforma dos códigos de processo; 

g) redução no número de demandas, para minimizar o problema da demora; 

h) em que pese não tenha composto o quadro final de sugestões, mas o Relatório faz 
duras críticas à forma como é conduzida a Justiça do Trabalho, chegando a mencionar 
que a mesma pode ser considerada um “seguro desemprego adicional”. 

i) também não compôs o quadro final de sugestões, mas é digna de nota a insistência do 
BM, pela implantação de métodos alternativos de resolução de conflitos, os MARC. 

 

Há evidências de que nessas sugestões encontram-se as linhas mestras 

da “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”338 que deram concretude à EC 

45/2004. 

Finalmente, em 17.04.2012, foi assinado um convênio entre o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Mundial e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) para desenvolvimento de projeto que busca reduzir as 

desigualdades entre órgãos do Judiciário brasileiro e garantir maior acesso da 

população carente à Justiça; convênio esse que prevê a doação de US$ 450.000,00 

(através do BIRD) para a realização de um estudo que aponte as assimetrias 

existentes na Justiça estadual brasileira, em termos de gestão, capacitação e 

                                                      
336

 BANCO MUNDIAL. Fazendo com que a Justiça Conte: Medindo e aprimorando o desempenho 
do Judiciário no Brasil. p. 166. 
337

 BANCO MUNDIAL. Fazendo com que a Justiça Conte: Medindo e aprimorando o desempenho 
do Judiciário no Brasil. p. 166-169. 
338

 Sobre a “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”, ver publicação conjunta do Ministério da 
Justiça e do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como esse mesmo 
título, onde são listadas todas as leis e projetos de lei, nas áreas do Processo Civil, Penal e 
Trabalhista. 
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informatização, assim como a causa dessas desigualdades (Acordo de Doação n. 

TF010771/2012) 339.  

Segundo o então Ministro do STF e também, à época, Presidente do CNJ, 

Cesar Peluso: “é o início de um processo em que o Banco Mundial terá contribuição 

decisiva nessa questão fundamental que é acabar com as desigualdades e 

assimetrias dos órgãos da Justiça brasileira”.340 

Na concepção da diretora do Banco Mundial para o Brasil, Deborah 

Wetzel, esse é o primeiro projeto operacional do Banco Mundial com o Judiciário 

brasileiro. Segundo ela: “é uma causa justa que busca lutar contra a pobreza e 

promover uma Justiça mais célere e inclusiva para todos os brasileiros”.341 

Quando de fala em “diminuição da pobreza”, cabe lembrar que pela lógica 

do Banco Mundial, a “maximização da riqueza” (que será debatida nos capítulos 

seguintes desta Tese), é uma meta a ser perseguida, inclusive pelos Juízes, pois 

uma Sociedade mais rica teria melhores chances de desenvolvimento social. 

Em oportunidade anterior342, essa parceria entre o Banco Mundial e o 

Conselho Nacional de Justiça já vinha sendo anunciada, tanto que o diretor-geral 

adjunto do Conselho do Banco Mundial, Hassane Cisse, divulgou que o WB deve 

lançar um Fórum Global para discutir os sistemas judiciais e legais dos países, nos 

mesmos moldes do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e pediu o apoio 

do CNJ, para disseminar o sistema de estatísticas do Judiciário criado no Brasil.343 - 

344 

                                                      
339

 Os valores já estão orçados, conforme Acordo de Doação n. TF010771/2012, publicado no DOU 
de 24.04.2012 e Detalhamento do Orçamento disponível em 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seain/downloads/2012/120615_projetos_
fonte_financiamento.pdf. Acesso em 13 jan. 2013. 
340

 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Acordo entre CNJ e Banco Mundial garantirá maior 
acesso à Justiça. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19002:acordo-entre-cnj-e-banco-
mundial-garantira-maior-acesso-a-justica. Acesso em 13 jan. 2013. 
341

 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Acordo entre CNJ e Banco Mundial garantirá maior 
acesso à Justiça. 
342

 Em 29.08.2011, durante a realização do Seminário Justiça em Números, do CNJ. 
343

 Já em setembro de 2012, o CNJ lançou edital para contratação de consultoria para a realização de 
um diagnóstico das áreas de orçamento e recursos humanos dos tribunais de justiça estaduais. 
Segundo a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, Janaína Lima 
Penalva, o objetivo é entender como os tribunais tomam suas decisões no que diz respeito à 
aplicação do orçamento e alocação de pessoal e, a partir desse diagnóstico, propor modelos 
decisórios e o redesenho de processos destas duas áreas, buscando aprimorar as rotinas de trabalho 
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Já, em relação às ligações com a comunidade europeia, no mesmo 

evento345, no painel intitulado “Indicadores Estatísticos Judiciários no Mundo – 

Comparações”-, o representante do Grupo de trabalho sobre avaliação de sistemas 

judiciais da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ)346, Adis Hodzic, 

afirmou que os dados são fundamentais para a gestão estratégica da Justiça. 

Segundo ele essa questão “vem antes da matemática e da estatística. É preciso 

diagnósticos para detectar os gargalos e definir como devem ser tratados”.347 Da 

mesma forma que o Banco Mundial, em momento anterior, sugere anunciar-se uma 

parceria entre as instituições brasileiras e as europeias, no sentido de padronizar a 

estrutura e funcionamento do Poder Judiciário.  

No que diz respeito ao PNUD, a parceria do Brasil (através da Secretaria 

de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça) com esse órgão internacional é 

profícua; sendo flagrante a sua (do PNUD) participação na reforma do Poder 

Judiciário brasileiro.  

No relatório do PNUD, intitulado “Terceiro Documento do Programa do 

País para o Brasil (2007-2011)”348 - 349, colhe-se: 

_______________________ 
para ampliar o acesso da população mais carente ao Poder Judiciário. (...) A seleção será feita a 
partir de critérios e diretrizes do Banco Mundial, que doou os recursos ao CNJ para realização da 
consultoria. Conforme disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/21348-cnj-seleciona-empresa-
de-consultoria-para-realizar-pesquisa-sobre-tribunais. Acesso em 12 jan. 2012. 
344

 O Aviso de Manifestação de Interesse foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) nº 182, de 
19.09.2012, seção 3, p. 183. 
345

 Seminário Justiça em Números, do CNJ, em 29.08.2011. 
346

 A CEPEJ é a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça; desenvolve medidas concretas e 
ferramentas destinadas a políticos e profissionais da justiça especialmente para: (a) análise do 
funcionamento dos sistemas judiciais e orientar políticas públicas sobre a justiça; (b) ter melhor 
conhecimento dos prazos judiciais e otimizar a sua gestão; (c) promover a qualidade na prestação 
jurisdicional; (d) facilitar a implantação entre os Estados Membros das normas Europeias no campo 
da justiça; (f) auxiliar os estados membros nas reformas de suas cortes. Conforme disponível em 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/CEPEJ_depliant_en.pdf. Acesso em 13 jan. 
2013. 
347

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Banco Mundial pede ajuda ao Judiciário 
brasileiro para criação de fórum. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15601-banco-
mundial-pede-ajuda-ao-judiciario-brasileiro-para-criacao-de-forum. Acesso em 13 jan. 2013. 
348

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD: Programação do País e Assuntos 
Relacionados. Terceiro Documento do Programa do País para o Brasil (2007-2011). Disponível 
em http://www.pnud.org.br/pnud/arquivos/PNUDeseusObjetivos_dodumentodepais.pdf. Acesso em 01 
fev. 2013. 
349

 São os seguintes os objetivos do documento: O terceiro Documento de País para o Brasil (CPD) 
compreende o período de 2007 – 2011. Foi preparado em colaboração com a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), levando em conta o documento “Uma leitura das Nações Unidas sobre os 
Desafios e Potenciais do Brasil  (CCA)“ e o “Marco Conjunto para Cooperação das Nações Unidas 
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Devido à relevância do sistema de justiça como uma condição para o desenvolvimento 
social e econômico e consolidação da democracia, o Escritório do PNUD no Brasil 
começou a investir na área a partir de 2003. Algumas das iniciativas mais importantes 
financiadas pelo PNUD foram: (i) a implementação de experiências piloto em justiça 
restaurativa e penas alternativas, (ii) a aplicação da tecnologia como uma 
ferramenta para facilitar o acesso à justiça para comunidades pobres, e (iii) o 
desenvolvimento de uma série de estudos sobre gestão do sistema judiciário. Em 
questões de segurança pública, vários estudos foram desenvolvidos para subsidiar a 
elaboração do Sistema Unificado de Segurança Pública (SUSP), um instrumento 
nacional de política, importante para a coordenação dos esforços das várias esferas de 
governo.

350
 

 

Verifica-se, então, que também de parte do PNUD há relevante interesse 

na Reforma do Poder Judiciário brasileiro. 

O PNUD ainda viabiliza financeiramente vários projetos relacionados à 

Reforma do Judiciário brasileiro; alocando significativas somas para a sua 

consecução, como se pode ver no quadro abaixo351: 

 
NÚMERO DO 

PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO VALOR DO 

INVESTIMENTO 
ORÇADO 

BRA/12/013 Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil US$ 4.050.000,00 

BRA/04/029 Projeto de Cooperação Técnica: Segurança 
Cidadã 

US$ 63.500.590,00 

BRA/07/004 Democratização de Informações no Processo de 
Elaboração Normativa 

US$ 1.193.948,00 

BRA/07/019 Direitos Humanos para Todos – Reestruturando a 
SEDH para trabalhar com novos temas 

US$ 3.961.133,08 

BRA/11/003 Projeto “Informações em Direitos Humanos: 
Identificando Potenciais e Construindo 
Indicadores” 

US$ 1.729.411,76 

BRA/11/023 Desenvolvimento de capacidades, de justiça 
econômica sustentável e promoção de boas 
práticas para alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio no Brasil 

US$ 18.555.583,33 

BRA/12/007 Ampliação da Capacidade Institucional do 
Interlegis na Promoção e Coordenação de Ações 
para a Integração e a Modernização do Poder 
Legislativo Brasileiro 

R$ 7.243.845,00 
(em reais) 

BRA/12/010 Fortalecimento Defensoria Pública da União Valor não informado 

BRA/05/036 Fortalecimento da Justiça Brasileira US$ 2.953.106,00 

 
Tomando como exemplo um dos itens dessa relação, verifica-se que 

através do Projeto BRA/05/036 o PNUD prevê gastos de US$ 2.953.106,00, com o 

objetivo geral de fomento à modernização da Justiça brasileira, por meio da 

_______________________ 
(UNDAF)” e focalizando as áreas nas quais o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) tem uma clara vantagem comparativa no âmbito de suas atribuições.    
350

 Sem grifos no original. 
351

 Tabela elaborada pelo autor desta Tese, com base em consulta ao site do PNUD: 
www.pnud.org.br. Para ver a relação completa de projetos, acessar 
http://www.pnud.org.br/Projetos.aspx?tipo=O&pg=1. 
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produção de subsídios ao processo de Reforma do Judiciário. Os resultados 

esperados nesse projeto são: 1 – obter subsídios para fomentar a reforma da Justiça 

brasileira; 2 – criar práticas de ampliação do acesso e melhoria da administração da 

Justiça brasileira; 3 – elaborar proposta de política nacional de resolução alternativa 

de conflitos em parceria com atores relevantes; 4 – fortalecimento da Secretaria de 

Reforma do Judiciário.352 

Como mais recente produto desse projeto está a instalação de uma 

Escola Nacional de Mediação e Resolução de Conflitos, para cujos estudos o PNUD 

já direcionou R$ 100.000,00.353 

Outro projeto (o BRA/11/023), para o qual o PNUD destina US$ 

18.555.583,33, tem como título: “Desenvolvimento de capacidades de Justiça 

econômica sustentável e promoção de boas práticas para alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio no Brasil”354. 

Os ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) – MDGs, em inglês 

(Millenium Development Goals) -, são oito objetivos internacionais de 

desenvolvimento que foram estabelecidos oficialmente após a Cúpula do Milênio da 

Organização das Nações Unidas em 2000, a partir da aprovação da Declaração do 

Milênio das Nações Unidas. Todos os 193 Estados membros das Nações Unidas, e 

pelo menos 23 organizações internacionais concordaram em atingir esses objetivos 

até o ano de 2015. 

Seus objetivos são: (a) erradicar a pobreza extrema e a fome, (b) alcançar 

o ensino primário universal, (c) promover a igualdade de gênero e autonomia das 

mulheres, (d) reduzir as taxas de mortalidade infantil, (e) melhorar a saúde materna, 

(f) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, (g) assegurar a 

sustentabilidade, e desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

                                                      
352

 Conforme disponível na página do PNUD na internet: disponível em: 
http://www.pnud.org.br/Projetos.aspx?BRANUM=BRA05036; consulta efetuada em 18.01.2013. 
353

 Na realidade, a Escola foi criada em 12.12.2012, como será apontado mais adiante nesta Tese. A 
respeito consultar: BRASIL. Ministério da Justiça. Blog do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça 
investirá R$ 4 milhões para formar operadores de direito. Disponível em 
http://blog.justica.gov.br/inicio/tag/escola-nacional-de-mediacao-e-conciliacao-enam/. Acesso em 08 
mai. 2013. 
354

 Disponível em http://www.pnud.org.br/Projetos.aspx?id=261; consulta efetuada em 18.01.2013. 
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Como se pode observar, existem sete objetivos aparentemente 

humanitários, mas o oitavo está alinhado com os desígnios do Banco Mundial de 

melhoria das condições de Mercado. Da página do WB, na internet, se vê a perfeita 

integração dessa instituição com a consecução dos ODM.355 

Um Sistema de Justiça com padrões internacionais tem fundamental 

importância nesse processo, conforme já vem sendo preconizado pelo Banco 

Mundial, há muitos anos356: 

(...) o crescimento da integração econômica entre países e regiões demanda um 
judiciário com padrões internacionais. Por exemplo, o WTO, MERCOSUL e o NAFTA 
requerem certos princípios para decidir questões comerciais. A integração econômica 
exige uma grande harmonização de leis, que por sua vez requer que elas  sejam 
constantemente aplicadas pelos membros dos países. Os países membros dos 
mercados comuns devem ter a certeza de que as leis serão aplicadas e interpretadas de 
acordo com padrões regionais e internacionais. Dessa forma, os países ao redor do 
mundo devem modernizar o seus judiciários para acomodar estas demandas e prover 
um nível adequado para a arena internacional. 
 

Isso sugere que as reformas que estão ocorrendo no Brasil não têm como 

foco apenas a solução de um problema interno, mas sim, em seu conjunto, estão 

inseridas em um contexto transnacional, fortemente influenciado pelo Banco Mundial 

(através do BIRD) e por outras organizações internacionais, como o PNUD, e que a 

ideia de “Judiciário Eficiente” não é apenas uma meta brasileira, mas se integra em 

um contexto internacional, no qual as Instituições são chamadas a fortalecer a 

governança, no exato sentido do que aponta o Relatório Sobre Desenvolvimento 

Mundial de 2002, do Banco Mundial, que se intitula “Building Institutions for Market” 

(Construindo Instituições para o Mercado)357. 

Do referido relatório, pode-se extrair trechos de relevância para a 

compreensão da relação entre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil e 

aquelas preconizadas pelo Banco Mundial, há mais de uma década.  

A respeito da falta de levantamentos afirma o relatório do Banco Mundial: 

                                                      
355

 Para compreender melhor os objetivos do Banco Mundial, em relação aos ODM, acessar: 
http://data.worldbank.org/about/millennium-development-goals. 
356

 DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e no Caribe. Elementos para reforma. 
Tradução de Sandro Eduardo Sardá. Disponível em 
http://api.ning.com/files/meKe3Qn5I3IdVGYiJBQwYm6MKO9AtJnGsqyEqslNhUR4XbIvXke*eTQ1S7h
Qa*cCE22ZkyI4dBWqMP-Xz3YPtYKc9gLJQWtH/documento318JustiabrasileiraeacordoEUA.pdf. 
Acesso em: 03 jan. 2013. Sem indicação do título original. 
357

 WORLD BANK. Building institutions for Market. Disponível em 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5984/WDR%202002%20-
%20English.pdf?sequence=1. Acesso em: 13 jan. 2013. 
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A reforma do sistema legal e judicial depende criticamente de uma boa compreensão de 
sua estrutura existente e nível de eficiência. A  descrição das características principais 
do sistema e medição da velocidade e custo das decisões judiciais é crucial. No entanto, 
apenas em casos raros é que os governos têm desenvolvido indicadores para 
acompanhar o desenvolvimento do Judiciário. Há muito pouca evidência sistemática 
sobre a estrutura e o desempenho do Judiciário e sobre os determinantes do seu 
desempenho.

358
 

 

Coincidentemente, ou não, através da Resolução nº 4, de agosto/2005, o 

Conselho Nacional de Justiça - quando então era seu presidente o Ministro Nelson 

Jobim - criou o “Sistema de Estatística do Poder Judiciário”, que teve como ano 

base, o de 2004, donde foram colhidos os dados para o primeiro relatório.  

Um dos grandes vetores do modelo de Judiciário proposto pelo WB é a 

“Eficiência”. Sobre a forma como ela pode/deve ser medida, e as estratégias úteis 

para que as mudanças sejam implantadas sem encontrar forte oposição, são assim 

explicitadas pela Instituição: 

Once a court has been established, its efficiency is defined in terms of the speed, cost, 
and fairness with which judicial decisions are made and the access that aggrieved 
citizens have to the court. This chapter focuses on commercial dispute resolution. It 
presents evidence on the determinants of the efficiency of legal and judicial systems 
across countries today. It discusses elements of judicial reforms that are part of an overall 
reform of the government but also discusses elements of judicial reform that do not 
depend on comprehensive reform of the government or the legal system. This distinction 
is important. Different types of institutional reforms may be opposed by different interest 
groups —  and this will vary between countries. But there are several areas in which 
countries can begin reform without fearing strong opposition.

359
 

 

E, o mesmo relatório, um pouco mais adiante, continua afirmando: 

(...) It is possible to undertake simple reforms of the judicial system in developing 
countries that can significantly enhance access for small firms and poorer entrepreneurs. 
This means that policymakers need not wait for overall reform of the judiciary but can 
work on improving certain aspects. While large-scale judicial reforms may face some 
political opposition, others may be more feasible in the short run. In some cases effective 
reform may mean building a new institution, such as a specialized court, rather than 
modifying old ones

360
. 

                                                      
358

 WORLD BANK. Building institutions for Market. p. 118. 
359

 Tradução livre do Autor da Tese: “Uma vez que uma corte tiver sido instalada, a sua eficiência é 
definida em termos de velocidade, custo, a equidade que as decisões judiciais são tomadas, e o 
acesso que os cidadãos lesados têm ao tribunal. Este capítulo centra-se na resolução de disputas 
comerciais. Ele apresenta evidências sobre os determinantes da eficiência de sistemas legal e judicial 
dos países hoje. Discute elementos de reformas judiciais que fazem parte de uma estratégia global 
de reforma do governo, mas também discute elementos da reforma do Judiciário que não dependem 
de alteração global do governo ou do sistema legal. Esta distinção é importante. Diferentes tipos de 
mudanças institucionais poderão ser impugnados por distintos grupos de interesse - e isto pode variar 
de país para país. Mas há várias áreas em que os países podem começar a reforma sem temer uma 
forte oposição”.  WORLD BANK. Building institutions for Market. p. 118. 
360

 Tradução livre do Autor da Tese: “(...) é possível realizar reformas simples do sistema judicial nos 
países em desenvolvimento, o que pode melhorar significativamente o acesso para as pequenas 
empresas e os empreendedores mais pobres. Isto significa que os políticos não precisam esperar 
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No Brasil, de fato as mudanças não aconteceram de uma só vez e nem 

os pontos nevrálgicos foram atacados todos ao mesmo tempo. Na realidade, a 

reforma começou por alterações pontuais no Código de Processo Civil para 

tomarem corpo com a promulgação da EC 45/2004, e com a celebração dos dois 

Pactos Republicanos, já mencionados. A “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”, 

e em especial a reforma no Regime Recursal Cível, veio mais tarde, a partir do ano 

de 2004.  

Sobre a utilização da mediação como mecanismo alternativo de solução 

de conflitos, o Banco Mundial, é enfático: 

The simplest means for resolving disputes is mediation. Mediation has been used to 
settle disputes in both small and large cases and in both village and urban communities. 
Mediation provides a low-cost way to resolve disputes and is found in every society. But 
mediation has its limitations (box 6.1). There is nothing to compel the parties in a dispute 
to reach settlement; social norms may not provide a sufficient incentive.

361
 

 

A Mediação é um dos pontos estratégicos das pautas da Secretaria de 

Reforma do Judiciário, iniciativa essa que faz parte de “uma política pública 

permanente não só de estímulo, mas com diretrizes e investimento público na 

formação e qualificação profissional dos magistrados e demais agentes do sistema 

de Justiça”, como enfatizou Rogério Favreto (Secretário de Reforma do 

Judiciário)362. 

No ano de 2009, foi elaborado pela Secretaria de Reforma do Judiciário, 

um Manual da Mediação na área cível, ficando de fora importantes questões como 

família e a conciliação penal363, fato esse que reforça a ideia que a grande 

_______________________ 
reformar todo o aparelho judicial, mas podem trabalhar para melhorar certos aspectos. Enquanto 
grandes reformas judiciais podem enfrentar alguma oposição política, outras podem ser mais viáveis 
no curto prazo. Em alguns casos, uma reforma eficaz pode significar a construção de uma nova 
instituição, tal como um tribunal especializado, em vez de modificar os existentes..” WORLD BANK. 
Building institutions for Market. p. 123. 
361

 Tradução livre do Autor da Tese. “O meio mais simples de resolução de conflitos é a mediação. A 
mediação tem sido usada para resolver disputas, tanto nas pequenas quanto nas grandes causas, 
tanto em grandes quanto em pequenos centros. A mediação fornece uma forma de baixo custo para 
resolver disputas e é encontrada em toda a sociedade. Mas a mediação tem suas limitações. Não há 
nada a obrigar as partes em disputa a chegar à liquidação; normas sociais não podem fornecer um 
incentivo suficiente.” WORLD BANK. Building institutions for Market. p. 117. 
362

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Manual de Mediação 
Judicial. 2009. Disponível em http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/rbb_Manual_Mediacao[1].pdf. 
Acesso em 20. Fev. 2013.  p. 18. 
363

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Manual de Mediação 
Judicial. p. 9. 
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preocupação das mudanças está em preparar o ambiente para o Mercado (disputas 

comerciais). 

Medidas como essa, aliadas ao programa “Conciliar é Legal”364, do CNJ, 

reforçam a percepção de adesão ideológica da Reforma do Judiciário brasileiro, ao 

modelo sugerido pelo Banco Mundial. 

Pode-se observar, no Relatório do Banco Mundial, a carga ideológica 

voltada para a construção de um ambiente favorável para o Mercado a inspirar o 

quadro de reformas propostas: 

Who benefits from the improvement in the quality of the judiciary in  handling commercial 
disputes? The evidence suggests that well-developed formal mechanisms to enforce 
contracts make everybody better off. For example, both debtors and creditors gain from 
efficient insolvency resolution. The evidence also shows that greater judicial efficiency 
may be particularly important for smaller and unaffiliated entrepreneurs and firms. Studies 
on commercial litigation in Italy, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine, and Vietnam show 
that newly created private enterprises, which do not have established supplier and 
customer networks or significant market power, are most likely to resort to the use of 
commercial courts.

365
 

 

Já, no que diz respeito à simplificação dos elementos processuais, para 

obter maior índice de Eficiência Técnica, o BM recomenda a “informalização do 

procedimento”. 

A main finding is that the simplification of procedural elements is associated with greater 
judicial efficiency; both costs and delays are reduced. In many developing countries 
procedural complexity reduces judicial efficiency. This is particularly important given lower 
levels of administrative capacity and human capital, higher initial levels of corruption, and 
fewer complementary institutions. Complex procedures also facilitate corruption in the 
absence of transparency. Where supporting institutions, human capital, and resources 
exist, complexity has fewer costs for efficiency.

366
 

                                                      
364

 O movimento, sob o slogan "Conciliar é legal", tem como objetivo promover, através da cultura da 
conciliação, a mudança de comportamento dos agentes da Justiça. 
365

 Tradução livre do Autor da Tese: “Quem se beneficia com a melhoria da qualidade do Judiciário 
em lidar com disputas comerciais? As evidências sugerem que mecanismos formais bem 
desenvolvidos para cumprir contratos melhoram a situação de todos. Por exemplo, devedores e 
credores ganham com a resolução eficiente da insolvência. As evidências também mostram que uma 
maior eficiência judicial pode ser particularmente importante para os pequenos empresários e não 
afiliados (ligados a grandes grupos) e empresas. Estudos sobre litígio comercial na Itália, Romênia, 
Rússia, Eslováquia, Ucrânia e Vietnã mostram que as empresas privadas recém-criadas, e que não 
estabeleceram redes de fornecedores e clientes ou não possuem poder de mercado significativo, têm 
mais probabilidade de recorrer aos tribunais comerciais”. WORLD BANK. Building institutions for 
Market. p. 120. 
366

 Tradução livre do Autor da Tese: “Uma das principais conclusões é que a simplificação dos 
elementos processuais está associada a uma maior eficiência judicial; custos e atrasos são 
reduzidos. Em muitos países em desenvolvimento a complexidade processual reduz a eficiência 
judicial. Isto é particularmente importante dado os baixos níveis de capacidade administrativa e de 
capital humano, maiores níveis iniciais de corrupção, e menos instituições complementares. 
Procedimentos complexos também facilitam a corrupção na ausência de transparência. Onde existem 
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A fórmula adotada no Brasil foi a de um sistema de Efeito Vinculante para 

as decisões das Cortes Superiores. Ponto esse que, aliás, coincidentemente, ou 

não, também é recomendado pelo Banco Mundial. Sobre o papel dos precedentes 

legais, a Instituição, em seu Relatório “Building Institutions for Market”, já acima 

referido, faz a seguinte consideração: “Judges have greater independence when 

their decisions are a source of law. Indeed, many legal scholars consider that the 

existence of case law as a legitimate source of law is the clearest measure of judicial 

independence. (…) .367
  

Para Boaventura de Souza Santos368 essa prática é comum, 

especialmente nos países periféricos ou semiperiféricos, e utilizada pelas ditaduras, 

e remonta à década de 70. Para o sociólogo: 

O objetivo é reduzir a independência à imparcialidade do juiz perante as partes em litígio 
e garantir a lealdade passiva dos magistrados ao regime. Esta estratégia garante ao 
judiciário uma sobrevivência relativamente apagada, mas, ao mesmo tempo, sem a 
necessidade de se salientar em manifestações de lealdade, sendo esta uma das razões 
pelas quais, quando os regimes autoritários caem, a esmagadora maioria dos 
magistrados é confirmada pelo novo regime e continua em funções. 
 

Até este momento se fez inferências, a partir de práticas locais para, 

contrapondo-as ao modelo de Judiciário proposto pelo Banco Mundial, analisarem-

se certas similitudes. Contudo, essa análise não precisa ficar restrita ao campo das 

inferências, pois, de parte das autoridades brasileiras, três documentos evidenciam 

o viés ideológico da chamada “Reforma Infraconstitucional do Judiciário” deixando 

claros seus intuitos. São eles:  

(a) o Relatório intitulado “Política Econômica e Reformas Estruturais”369,  

elaborado pelo Ministério da Fazenda;  

_______________________ 
instituições de apoio, capital humano, e recursos, a complexidade tem menos custos para a 
eficiência.” WORLD BANK. Building institutions for Market. p. 118. 
367

 Tradução livre do Autor da Tese. “Os juízes têm maior independência quando as suas decisões 
são uma fonte de direito. De fato, muitos juristas consideram que a existência de jurisprudência como 
uma legítima fonte de direito é a mais clara medida de independência judicial” WORLD BANK. 
Building institutions for Market. p. 130. 
368

 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 1995. p. 32. 
369

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política Econômica e Reformas Estruturais. Disponível em: 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2003/Politica%20Economica.pdf.  Acesso em 02 fev. 
2013. 
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(b) o Relatório intitulado “Reformas Microeconômicas e Crescimento de 

Longo Prazo”370, também  elaborado pelo Ministério da Fazenda; e; 

(c) o Relatório intitulado “Judiciário e Economia”371 372 ־, elaborado pelo 

Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário. 

Os documentos assinados pela Secretaria da Fazenda foram elaborados 

durante a tramitação da EC 45/2004, e anteriormente ao conjunto de leis chamado 

Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Eles explicam os motivos pelos quais esse 

arcabouço legal foi elaborado, justificando suas opções a partir das políticas 

macroeconômica e microeconômica do programa de Governo do Ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, que recentemente havia ascendido ao poder. 

Especificamente, no que diz respeito à Reforma do Judiciário, e a opção 

feita pelo governo brasileiro, do Relatório “Política Econômica e Reformas 

Estruturais”373, colhe-se: 

O programa de governo parte do princípio de que são aspectos inseparáveis do projeto 
de desenvolvimento a retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis, o 
fortalecimento das instituições essenciais à participação social e ao adequado 
funcionamento dos mercados e a melhoria da distribuição de renda, que deve ser 
compatível com a igualdade de acesso dos diversos grupos sociais aos bens e serviços 
básicos, como saúde e educação, assim como oportunidades de emprego. A política 
econômica está centrada na retomada do desenvolvimento econômico, com a criação de 
empregos, na melhoria da distribuição de renda e nas reformas institucionais que se 
fazem necessárias para garantir a sustentabilidade do crescimento. 

Já, do Relatório “Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo 

Prazo374 375  ־, colhe-se: 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas Microeconômicas e 
Crescimento de Longo Prazo. Disponível em: 
http://www.fazenda.gov.br/spe/publicacoes/reformasinstitucionais/estudos/Texto_VersaoFinal5.pdf. 
Acesso em: 02 fev. 2013. 
371

 Brasil. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e Economia. 
Disponível em: http://www.oja.ufpa.br/wp-content/uploads/2009/10/judiciario_economia1.pdf. Acesso 
em 02 fev. 2013. 
372

 Mas nota constante do Relatório “Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo”, 
deixa evidente que ambos são contemporâneos. 
373

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política Econômica e Reformas Estruturais. Disponível em: 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2003/Politica%20Economica.pdf.  Acesso em 02 fev. 
2013 
374

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas Microeconômicas e 
Crescimento de Longo Prazo.  
375

 Que dedica um capítulo específico à Reforma do Judiciário, considerando-a como essencial para o 
crescimento econômico, especialmente pela redução dos custos de transação das operações e 
redução dos spreads bancários. 
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A Reforma do Judiciário, além do seu importante impacto sobre o funcionamento da 
Justiça e o exercício da cidadania, apresenta uma importante contribuição para o 
desenvolvimento do mercado de crédito, e para a expansão da produção e do 
investimento. Os contratos, por mais completos que sejam, não conseguem prever todas 
as possíveis contingências futuras. Mecanismos eficientes de resolução de conflitos 
garantem que esse processo de complementação contratual ocorra de forma célere e 
sem elevados custos adicionais para ambas as partes. Se os marcos legal e institucional 
que estruturam esses mecanismos sinalizarem um processo moroso, custoso e com 
incentivos para ação protelatória por qualquer uma das partes, o custo esperado das 
transações econômicas aumenta, sobretudo nos mercados de crédito, induzindo um 
menor nível de investimento, produção e geração de empregos. (...) Por essa razão, um 
bom sistema de registro de propriedade e mecanismos eficientes de resolução de 
conflitos são fundamentais para o bom funcionamento de uma economia de mercado. 
 
 

O documento justifica o conjunto de medidas (Reforma Infraconstitucional 

do Judiciário), nos seguintes termos: 

 
Foram adotadas medidas para elevar a eficiência no acesso à Justiça, assim como para 
incentivar o uso de mecanismos alternativos de resolução de conflitos como a mediação.  
Essas medidas atingem tanto a esfera constitucional do Judiciário  – aumentando o grau 
de governança da sociedade sobre a qualidade de seu serviço e reforçando o papel 
jurisprudencial das decisões dos tribunais superiores  –  quanto o Código de Processo 
Civil, combatendo o incentivo a manobras protelatórias no processo de execução, 
aperfeiçoando os meios executórios e racionalizando o sistema recursal. Com isso, 
espera-se reduzir o custo do processo judicial como mecanismo de resolução de 
conflitos, torná-lo mais ágil e célere, e elevar o acesso do cidadão comum ao serviço 
jurisdicional.

376
   

 

Por esse e por outros momentos dos Relatórios acima referidos, há 

evidências que sugerem que a opção do governo brasileiro foi por uma Reforma do 

Judiciário capaz de propiciar o desenvolvimento de uma economia de Mercado. 

Essa característica tem muita importância porque, como será visto mais 

adiante nesta Tese, define os caminhos pelos quais a Reforma Infraconstitucional do 

Judiciário acabou seguindo e desenhando o modelo que agora começa a revelar-se. 

Por ora, o que cumpre analisar, dentro dos objetivos desta Tese, são as 

reformas ocorridas no âmbito recursal (civil) e, mais especificamente, em relação a 

um ponto bem definido: o Efeito Vinculante das decisões proferidas pelos tribunais 

superiores.  

 

 

                                                      
376

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas Microeconômicas e 
Crescimento de Longo Prazo. Disponível em: 
http://www.fazenda.gov.br/spe/publicacoes/reformasinstitucionais/estudos/Texto_VersaoFinal5.pdf. 
Acesso em 02 fev. 2013. p. 71. 
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2.2 O EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES DE CORTES 

SUPERIORES E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O DEVER DE FUNDAMENTAR 

DECISÕES JUDICIAIS377 

 

Neste tópico se analisam as possíveis influências do Efeito Vinculante, 

sobre o dever de fundamentar, nas instâncias inferiores. 

 

2.2.1 – A suposta Crise do Poder Judiciário e a Morosidade na 

entrega da prestação jurisdicional 

 

A Crise do Poder Judiciário, como dito anteriormente, normalmente tem 

sido associada a um fator preponderante: a Morosidade. Esta, por sua vez, muitas 

vezes é relacionada com o excesso de litigiosidade. Na realidade, trata-se de uma 

operação matemática simples: o Poder Judiciário brasileiro não consegue 

solucionar, na mesma velocidade, as novas demandas que são propostas. Quer 

dizer, o número de julgamentos é sempre inferior ao dos novos pleitos. 

Boaventura de Sousa Santos, analisando o problema da litigiosidade, 

avalia que as diferenças entre países com níveis de desenvolvimento distintos no 

que respeita às vicissitudes da independência e do significado sócio-político dos 

tribunais, levam a duas ponderações.378  

A primeira reflexão é no sentido de que as lutas pela independência do 

sistema e do Poder Judiciário sempre são precárias, dado o nível de seu 

relacionamento com o Poder Legislativo e com o Executivo, em vista das “tentações 

e as tentativas para exercer controle político sobre a atividade judicial”. Isso se faria 

de variadas formas, mas as mais comuns poderiam ser verificadas na “transferência 

                                                      
377

 Esclareça-se de início que não se pretende discutir, aqui, a eventual inconstitucionalidade da PEC 
45/2004, no ponto em que criou a súmula vinculante, mas para uma análise sobre a questão, ver: 
POTTES DE MELLO, Aymoré Roque. A aplicação do efeito vinculante/súmula vinculante no sistema 
de controle da constitucionalidade brasileiro: as PECs 500/97 (PEC 54/96-SF) e 517/97. In: DALLARI, 
Dalmo de Abreu (coord.). A reforma do Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2000. p. 63-99. 
378

 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas. p. 37-38. 



123 
 

de certas áreas de litigação do âmbito dos tribunais comuns para tribunais especiais 

ou para agências administrativas sob o controle do poder executivo; controle sobre a 

formação, o recrutamento e a promoção de magistrados; gestão da dependência 

financeira, dos tribunais”.379 

A segunda reflexão traz para o debate, no terreno político concreto, a 

questão da luta pela independência do Judiciário, relacionando-a com o 

desempenho efetivo dos tribunais. Para o pesquisador “este desempenho permite 

uma enorme variação interna e só quando ele se traduz em exercícios suscetíveis 

de ampliar a visibilidade social ou o protagonismo político para além dos limites 

convencionados e convencionais é que a independência judicial se transforma numa 

luta política de primeira grandeza.”380 

Nesse contexto, chama atenção o discurso proferido na abertura do Ano 

Judiciário de 2012381, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ex-

Ministro Cezar Peluso que, negando a existência de uma “Crise” no Poder Judiciário, 

afirmou textualmente: “temos ouvido, com surpresa, que o Poder Judiciário está em 

crise. Os mais alarmistas não excepcionam sequer os outros dois Poderes da 

República. Confesso que, alheio ao hábito da só visão catastrófica dos homens e 

das coisas, não é assim que percebo o País, nem o Poder Judiciário.” 

Após analisar alguns dados estatísticos que dão conta do volume de 

processos que aportaram no Judiciário em anos anteriores, o Ex-Ministro arremata: 

“o povo confia, pois, na Justiça brasileira. Se não confiasse, não acorreria ao 

Judiciário em escala tão descomunal.”382 

                                                      
379

 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas. p. 37-38. 
380

 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas. p. 38. 
381

 Conforme disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalAberturaAno/anexo/Abertura_ano_
judiciario_2012.pdf. Acesso em: 18 jan. 2013. 
382

 Essa também é uma forma de ver o problema. Heterodoxa, é verdade, mas uma forma. 
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Na sequência, o discurso do Presidente da República em exercício, 

Michel Temer, reforça as palavras do Ex-Ministro Cezar Peluso, no sentido de não 

haver Crise no Poder Judiciário.383 

Essas colocações são importantes porque, em que pese tratar-se de um 

evento eminentemente político, mostra que os Poderes da República, oficialmente, 

naquele momento, não reconheciam a existência de uma “Crise” no Poder Judiciário 

brasileiro. Segundo o Ex-Ministro Cezar Peluso: “o debate atual é resultado dos 

progressos obtidos pelo Judiciário, e não, sintoma de Crise ou deficiência do 

sistema”.384 

Havendo ou não uma “Crise”, o fato é que as mudanças que vêm 

ocorrendo na legislação constitucional e infraconstitucional pátrias, demonstram uma 

clara intenção de quebra do padrão de desempenho, para implantação de um 

novo.385 

Ainda que nesta Tese o objetivo central seja a discussão em torno das 

reformas recursais civis, como visto em Capítulo anterior, a alteração é tão profunda 

a ponto de modificar a forma de compreender as linhas mestras de todo o Processo 

Civil brasileiro. 

Retomando a discussão sobre a relação entre o desempenho dos 

Tribunais e a Independência Judicial, Boaventura de Sousa Santos, é enfático em 

afirmar que “não há uma relação absolutamente unívoca e linear entre os termos da 

luta pela independência e os termos do desempenho efetivo, na medida em que 

variam de país para país as sensibilidades políticas sobre o significado do 

desempenho e das suas variações”.386 

No Brasil, no entanto, a questão do baixo desempenho do Poder 

Judiciário tem sido utilizada para justificar uma enorme gama de alterações 

                                                      
383

 Conforme disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalAberturaAno/anexo/Abertura_ano_
judiciario_2012.pdf. Acesso em: 18 jan. 2013. 
384

 Conforme disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalAberturaAno/anexo/Abertura_ano_
judiciario_2012.pdf. Acesso em: 18 jan. 2013. 
385

 O que é caracterizado como “Crise”, por Osvaldo Ferreira de Melo. Nesse sentido, ver MELO, 
Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 18 e p. 68. 
386

 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas. p. 38. 
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estruturais e procedimentais, com vistas, a melhorar o ambiente das disputas 

comerciais. 

Por essa opção, em que pese muitas outras alterações tenham sido 

promovidas387, as evidências sugerem que os Recursos Cíveis foram e ainda são 

indicados como os principais causadores de toda a “Crise”388 decantada desde a 

fase colonial do Brasil. 

As categorias “Celeridade” e “Eficiência”389 390 ־ (nos parâmetros do Banco 

Mundial) são as que melhor resumem os objetivos da Reforma. 

O momento atual é muito importante, diante da iminência de uma grande 

alteração no Código de Processo Civil com mudança nos paradigmas inerentes às 

relações mantidas entre o Juiz e as Partes, especialmente no que diz respeito à 

individualização das demandas. Nesse contexto, o “julgamento por amostragem” e o 

“Efeito Vinculante” das decisões das Cortes superiores, aparentam ser as mais 

importantes estratégias escolhidas para tentar solucionar o problema da Morosidade 

na entrega da prestação jurisdicional.391 - 392 

                                                      
387

 E que não serão aqui amplamente debatidas porque se situam fora do objeto da Tese. 
388

 Veja-se, por exemplo: SILVA, Antônio Álvares da. Reforma do Judiciário. 2. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. p. 47, que é Juiz do Trabalho e afirma textualmente: “Recentemente, por causa da 
burocratização da administração da Justiça, dos custos e da complexidade da estrutura, observa-se 
uma nova tendência de retorno à simplificação. As conciliações, as soluções extrajudiciais, os 
juizados especiais, os procedimentos sumaríssimos passam a receber acolhimento em todas as 
legislações. Novas perspectivas filosóficas passam a orientar o processo e a organização do 
Judiciário. Compreendeu-se que a multiplicação de instâncias e a profusão de recursos não eram 
sinônimos de melhores julgamentos. Pelo contrário. Eram responsáveis pela desmoralização da 
Justiça perante o povo, pois o julgamento demorado já é uma injustiça em si mesmo, por mais exato 
que fosse.” 
389

 Nesse sentido, ainda, SILVA, Antônio Álvares da. Reforma do Judiciário. p. 13-14: “As tarefas 
que são relegadas ao Judiciário, como parte importante desta nova sociedade, hão de ser 
executadas com segurança, rapidez, eficiência e legitimidade. (...) A perda da legitimidade do Poder 
Judiciário perante o povo só tem uma causa: a demora na prestação jurisdicional e 
consequentemente ineficiência que daí provém. 
390

 No que diz respeito, contudo, aos vários significantes da categoria “Eficiência”, dedicar-se-á 
espaço específico nesta Tese, mais adiante. 
391

 Isso fica bem evidente a partir da leitura de um caderno intitulado “Reforma Infraconstitucional do 
Judiciário”, editado em parceria do PNUD com o Ministério da Justiça, em que várias autoridades 
falam sobre a reforma do Poder Judiciário. Do documento, pode-se colher algumas informações 
interessantes para esta Tese: “A aprovação da Emenda Constitucional nº 45 foi um primeiro passo, 
imprescindível para criar um novo marco institucional no Judiciário. Os novos dispositivos sobre a 
organização do sistema judicial representam uma vitória para todos aqueles que trabalham ou que 
necessitam da Justiça. A criação do Conselho Nacional de Justiça, a autonomia das defensorias 
públicas, as novas regras para a carreira de magistrados e promotores ilustram a importância da 
conclusão de uma discussão que já durava treze anos no Congresso Nacional. (...) Este trabalho de 
reflexão e diálogo, é essencial para construir um sistema judicial diferente. A presente publicação, 
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Como dito anteriormente, tais mecanismos, em seu conjunto, acabam 

gerando o que Lenio Luiz Streck definiu como “modo-positivista-de-fundamentar”393, 

prática pela qual o Juiz do processo presente se limita, em um apertado juízo de 

subsunção, a repetir e aplicar decisão tomada em Súmula Vinculante ou em leading 

case, sem uma análise profunda das particularidades que assemelhem o caso 

concreto ao paradigma.  

Ainda para Lenio Luiz Streck, tem se instalado não apenas no âmbito do 

Poder Judiciário, mas também em parcela da doutrina uma “baixa 

constitucionalidade” e uma “crise de paradigma de dupla face”, tendo em vista que a 

Constituição acaba pouco servindo de base na interpretação legal.394 -395 

Essa cultura “estandardizada e reprodutiva” acaba sendo reforçada 

diariamente nos Tribunais pátrios, pelo culto à jurisprudência, como fonte onipotente 

e onipresente da criação jurídica.396  

_______________________ 
mais do que um informativo sobre os principais projetos de lei referentes à reforma infraconstitucional 
da Justiça, é uma base para a discussão dos rumos da Justiça e das alternativas para o 
fortalecimento institucional do Poder Judiciário brasileiro.” – BASTOS, Márcio Thomaz. Ministro de 
Estado da Justiça.  (p. 05). 
392

 Na mesma linha de raciocínio, afirma Antônio Álvares da Silva: “Para o Judiciário surge o novo 
conceito do “tempo-inimigo” e dos “males do retardamento”, que constituem o fundamento de todas 
as queixas que contra ele se erguem.” SILVA, Antônio Álvares da. Reforma do Judiciário. p. 9. 
393

 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e política: Uma visão do papel da Constituição 
em países periféricos. p. 237. 
394

 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e política: Uma visão do papel da Constituição 
em países periféricos. p. 237. 
395

 O Autor, afirma, literalmente: Com o passar dos anos, construiu-se no Brasil um imaginário jurídico 
assentado em uma cultura prêt-a-porter, estandardizada e reprodutiva. Com efeito, a produção 
jurídica (ensino jurídico, doutrina e jurisprudência) que domina o imaginário dos juristas representa 
com perfeição e simbolicamente, o estado da arte da crise aqui abordada. Essa cultura 
estandardizada – e aqui está o problema dos paradigmas metafísicos, clássico e moderno – procura 
explicar o direito a partir de verbetes jurisprudenciais ahistóricos e atemporais, ocorrendo, assim, uma 
ficcionalização do mundo jurídico-social. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e política: 
Uma visão do papel da Constituição em países periféricos. p. 237 
396

 Ver a esse respeito a obra do juiz de direito: RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de 
precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. Para o Autor, a prática 
judicial brasileira é uma oficina de falsas facilidades, fomentada pelas facilidades da informática, 
aliadas ao reenvio excessivo aos precedentes. Segundo ele: “Há vários riscos intrínsecos a essa 
prática. O principal deles é a legitimação de uma metafísica jurídica, através do uso indiscriminado de 
conceitos e abstrações, colhidos em situações concretas e descolados a posteriori, dos casos que 
lhes deram origem. Ementas e verbetes de casos passados são proposições generalizantes, que 
parecem gravitar sobre a realidade concreta e esperar por encaixes artificiais. Surgem, assim, 
aplicações de precedentes sem uma identificação suficiente entre o caso passado e o caso presente. 
Faltam aos juristas brasileiros noções primárias da teoria dos precedentes da common law, sistema 
baseado na doctrine of stare decisis. Forma-se com isso, um sincretismo improvisado entre sistemas 
de direito; é improvisado porque importa a fórmula de invocação de precedentes sem qualquer 
preocupação com a sua aplicabilidade. E aplicabilidade, aqui, tem dois sentidos: (a) a possibilidade, 
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A situação chegou a tal ponto que o Juiz do Trabalho Antônio Álvares da 

Silva faz a seguinte afirmação: “redige-se nova sentença para dizer-se que o caso 

concreto foi examinado. Pura hipocrisia, pois o que se fez foi repetir o anterior, 

recopiado para o presente. Mudaram-se apenas o nome das partes e o número do 

processo. Esta fase pode ser perfeitamente realizada por um programa, de maneira 

muito mais rápida e inteligente”.397 

No projeto de Código de Processo Civil (PL 8.046/2010) que está em 

tramitação, tudo leva a crer que tal tendência será potencializada por mecanismos 

que fortalecerão a preponderância do entendimento dos Tribunais sobre as demais 

fontes do direito.398 

O que se pode observar, por ora, é que sob o argumento da “valorização 

da atividade do Juiz de primeiro grau” e para dar “efetividade para as sentenças”, 

procura-se criar novos mecanismos que, na realidade, restringem os casos em que 

os recursos tenham efeito suspensivo e oneram a atividade recursal como um todo. 

Fica reforçada a ideia, portanto, que nessa nova sistemática, a força do precedente 

será valorizada, a ponto de se criarem formas de desestímulo aos Recursos [como a 

“sucumbência em segundo grau” (§7º do artigo 87 do PL 8.046/2010)]399. 

Essa impressão também se pode colher das informações prévias que 

foram fornecidas pelas manifestações públicas do atual Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luiz Fux, enquanto presidente da Comissão de Juristas400 

_______________________ 
em geral, de uma resposta a um caso indicar a resposta de outro caso e (b) a adequação de um dado 
precedente a um caso presente. p. 148. 
397

 SILVA, Antônio Álvares da. Reforma do Judiciário. p. 112. 
398

 Lenio Luiz Streck, analisando a eficácia, o poder, e a função das súmulas, é enfático em afirmar 
que: “as Súmulas tem uma dúplice função: além de reforçar o poder dos tribunais, por um lado 
representam a palavra final da jurisprudência acerca do sentido das normas; por outro, quando 
editadas contra a lei ou contra a Constituição, quebram a dicotomia legislação-jurisdição a partir da 
concentração do processo de produção-decisão das normas em um único órgão”. E, segue afirmando 
que: “desnecessário frisar que aquilo que os tribunais aplicam, na realidade, não é a lei, a sua 
particular interpretação, fruto da (re) definição do intérprete”. STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no 
Direito brasileiro: eficácia, poder e função. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 279. 
399

 Patrícia Perrone Campos Mello, após analisar a função desempenhada pelos precedentes no 
Brasil, afirma textualmente que: “Constata-se assim, que o Brasil está vivendo um processo que 
conduz à valorização da jurisprudência como fonte do direito e que, em algumas hipóteses, lhe 
confere efeitos gerais e vinculantes, à semelhança das leis. Este fenômeno sugere o reexame dos 
tipos de eficácia reconhecidos aos precedentes brasileiros e da forma de operar com eles.”  MELLO, 
Patrícia Perrone Campos. Precedentes. O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 60. 
400

 De acordo com o previsto no art. 2º do Ato 379/2009, alterado pelo Ato 411/2009, a comissão é 
composta, além do seu Presidente, o ministro do STJ, LUIZ FUX, pelos seguintes juristas: Teresa 
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encarregada de elaborar o Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, instituída 

pelo Ato nº 379, de 30.09.2009, do Presidente do Senado Federal.401  

Em dezembro/2009, a referida Comissão, entregou ao Presidente do 

Senado Federal, um comunicado, onde são indicadas as principais alterações que, 

possivelmente, marcarão a nova ordem legal.  Nele, se afirma textualmente que: “a 

ideologia norteadora dos trabalhos da Comissão foi a de conferir maior celeridade à 

prestação da justiça, (...)” e, especificamente, em relação ao papel do precedente e 

sua força vinculante, a Comissão é bem clara402: 

 
A força da Jurisprudência restou deveras prestigiada em todos os graus de jurisdição, 
viabilizando a criação de filtros em relação às demandas ab origine, autorizando o juiz a 
julgar a causa de plano consoante a jurisprudência sumulada e oriunda das teses 
emanadas dos recursos repetitivos, sem prejuízo de tornar obrigatório para os tribunais 
das unidades estaduais e federais, a adoção das teses firmadas nos recursos 
representativos das controvérsias, previstos, hodiernamente no artigo 543-C do CPC, 
evitando a desnecessária duplicação de julgamentos, além de manter a higidez de uma 
das funções dos Tribunais Superiores, que é a de uniformizar a jurisprudência do país. 
 
 
 

Nada obstante o Projeto ainda estar tramitando nas Casas Legislativas 

(Câmara dos Deputados e Senado Federal), há motivos para crer que na nova 

ordem legal, a intenção predominante é de que a força da jurisprudência seja tão 

privilegiada, a ponto de se criarem mecanismos efetivos de desestímulo aos 

recursos das partes. 

Postas as coisas dessa maneira, pende analisar em que medida o 

princípio da motivação das decisões judiciais, garantia consagrada na CRFB/1988, 

pode ser afetado por uma cultura reprodutiva afeta os pronunciamentos judiciais de 

instâncias inferiores. É o que se procura fazer em seguida. 

 

_______________________ 
Arruda Alvim Wambier (Relatora); Adroaldo Furtado Fabrício; Benedito Cerezzo Pereira Filho; Bruno 
Dantas; Elpídio Donizetti Nunes; Humberto Theodoro Júnior; Jansen Fialho de Almeida; José Miguel 
Garcia Medina; José Roberto dos Santos Bedaque; Marcus Vinicius Furtado Coelho; Paulo Cesar 
Pinheiro Carneiro. 
401

 Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/senado/novocpc/pdf/Comiss_Juristas_Novo_CPC.pdf. 
Acesso em: 14 mar. 2013. 
402

 Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/senado/novocpc/pdf/Comiss_Juristas_Novo_CPC.pdf. 
Acesso em: 14 mar. 2013. 
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2.2.2 O Princípio da Motivação das Decisões Judiciais – uma primeira 

aproximação com o tema 

 

NstaTese, até o momento, assentou-se nas seguintes premissas: 

a) a suposta “Crise” do Poder Judiciário não é recente, e nem a situação vivida no Brasil 
é um fato isolado; 

b) os problemas com o Judiciário brasileiro são crônicos e não dizem respeito somente à 
Morosidade na entrega da prestação jurisdicional, já que também existem questões a ser 
resolvidas de ordem estrutural e procedimental; 

c) o processo de Reforma do Poder Judiciário, desde a tentativa no Governo do Ex-
Presidente Ernesto Geisel, passando pelas alterações operadas com a promulgação da 
Constituição de 1988, chegando até a EC 45/2004, e toda a alteração da legislação 
infraconstitucional de suporte, não foi um processo que tenha passado ao largo da 
discussão política, já que no decorrer da história, grandes forças se confrontaram para 
que o quadro atual pudesse ser desenhado; 

d) paralelamente, de há muito tempo Instituições internacionais têm se preocupado com 
a reforma dos Sistemas Judiciais de países periféricos e semiperiféricos, entre eles o 
Brasil; 

e) a Reforma do Poder Judiciário brasileiro acaba, em muitos pontos, guardando 
semelhanças claras com as orientações dessas Instituições, especialmente as do Banco 
Mundial e do PNUD, os quais, inclusive, têm alocado recursos para o desenvolvimento 
de projetos nessa área, no Brasil. 

f) a ideia de Eficiência Judicial, constitui ponto importante desse ideário que encontra 
eco no Brasil, especialmente em vista das pretensões da área econômica de inserção do 
País no mercado internacional.  

g) a questão da Morosidade na entrega da prestação jurisdicional, ainda que seja de 
interesse geral da população local, importa muito mais aos organismos internacionais, 
pois, passada uma primeira fase das reformas

403
  a fase seguinte exige um quadro 

institucional adequado, que estimule o investimento e permita ao Mercado operar 
eficientemente. 

h) a ideia de Eficiência, quando se trata de Reforma do Poder Judiciário, não está aliada 
apenas à questão da “Celeridade”, mas também à da “Previsibilidade”. 

i) no Brasil, a solução encontrada para implantar os dois valores (Celeridade e 
Previsibilidade) foi a de inserir, pela via legislativa mecanismos que reforçam o Efeito 
Vinculante das decisões das Cortes Superiores; e esse ponto relaciona-se diretamente 
com o princípio da Independência Jurídica, que no Brasil, possui status constitucional. 

Partindo desses pressupostos é que se passa para o próximo ponto de 

análise. 

                                                      
403

 Notadamente a abertura para o comércio e investimento estrangeiro, a desregulamentação e a 
privatização. 
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No Brasil, o artigo 93, IX da Constituição de 1988 é claro ao prever que: 

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos; e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, (...)”. 

Segundo Nelson Nery Junior, a necessidade de motivação das decisões 

judiciais é de tradição no direito luso-brasileiro, tanto que as Ordenações Filipinas 

(Livro III, Título LXVI, nº 7) diziam expressamente ser dever de o Juiz motivar suas 

decisões; sendo que esse preceito foi seguido, posteriormente, pelo art. 232 do 

Regulamento 737, de 1850.404 

A matéria continuou como exigência na legislação infraconstitucional, até 

que no Código de Processo Civil vigente, vem insculpida no artigo 458, inciso II, que 

prevê expressamente que: “são requisitos essenciais da sentença... os 

fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.”405  

Nelson Nery Junior406 justifica a necessidade de fundamentação, das 

decisões judiciais, afirmando que: 

A motivação da sentença pode ser analisada sob vários aspectos que vão desde a 
necessidade de comunicação judicial, exercício de lógica e atividade intelectual do juiz, 
até sua submissão, como ato processual, ao estado de direito e às garantias 
constitucionais estampadas no art. 5º, CF, trazendo consequentemente a exigência da 
imparcialidade do juiz, da publicidade das decisões judiciais, a legalidade da mesma 
decisão, passando pelo princípio constitucional da independência jurídica do magistrado, 
que pode decidir de acordo com a sua livre convicção, desde que motive as razões de 
seu convencimento (princípio do livre convencimento motivado). 

 
Fica claro, portanto, que o princípio da motivação das decisões judiciais, 

está vinculado ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Assim, em que 

pese o mesmo tenha natureza infraconstitucional, relaciona-se intimamente com o 

princípio constitucional da necessidade de motivação, daí poder-se colocar a 

discussão em termos constitucionais. 

 
                                                      
404

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. p. 181. 
405

 Segundo Antônio Cláudio Costa Machado: O fundamento ou motivação da sentença – requisito 
diretamente ligado ao princípio do livre convencimento (art. 131) – é exigido pelo sistema processual, 
por três razões: a) a sentença é o ato de vontade do estado que deve traduzir justiça e não arbítrio, 
de sorte que deve convencer não só as partes envolvidas, mas também a opinião pública; b) a 
exigência de motivação, por si só, assegura o exame criterioso dos fatos e do direito pelo juiz; c) 
somente por meio do conhecimento e da motivação da sentença, é possível ao tribunal julgá-la justa 
ou injusta, certa ou errada, por força do recurso da parte vencida. MACHADO, Antônio Cláudio da 
Costa, Código de processo civil interpretado, p. 777. 
406

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. p. 183. 
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2.2.3 O princípio da Independência Jurídica do Juiz 

 

A questão de se saber se um sistema de precedentes, afeta ou não a 

Independência Jurídica dos Juízes, não é nova, e está relacionada com as 

comparações que normalmente se faz entre os sistemas da Common Law e da Civil 

Law. 

Luiz Guilherme Marinoni defende a possibilidade da criação, nos países 

de Civil Law, de um sistema de precedentes aos moldes dos da Common Law. 

Inclusive, escreveu uma obra toda dedicada a demonstrar essa possibilidade, 

oferecendo, ao final uma “proposta de regulamentação da eficácia obrigatória dos 

precedentes”.407 

Para esse Autor: “o juiz que contraria a sua própria decisão, sem a devida 

justificativa, está muito longe do exercício de qualquer liberdade, estando muito mais 

perto da prática de um ato de insanidade.” 408 

Já, em se tratando de desrespeito aos precedentes, afirma o mesmo Luiz 

Guilherme Marinoni: “o juiz que contraria a posição do tribunal, ciente de que a este 

cabe a última palavra, pratica ato que, ao atentar contra a lógica do sistema, 

significa desprezo ao Poder Judiciário e desconsideração para com os usuários do 

serviço jurisdicional”. 409 

E, finalmente, desabafa: “é chegado o momento de se colocar ponto final 

no cansativo discurso de que o Juiz tem a liberdade ferida quando obrigado a decidir 

de acordo com os tribunais superiores”.410 

Ao posicionamento do processualista brasileiro, podem-se opor as 

considerações que tecem a respeito do tema - cada um por seus motivos – 

Boaventura de Souza Santos e José Joaquim Gomes Canotilho. 

                                                      
407

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. 
Especialmente p. 521-522. 
408

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. p. 65. 
409

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. p. 65. 
410

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. p. 65. 



132 
 

O primeiro, em obra que dedica ao estudo das reformas que vem 

ocorrendo nos Sistemas Judiciais de vários países, já na introdução afirma:  

Somos herdeiros das promessas da modernidade e, muito embora as promessas 
tenham sido auspiciosas e grandiloquentes (igualdade, liberdade, fraternidade), temos 
acumulado um espólio de dívidas. Cada vez mais e de forma mais insidiosa, temos 
convivido no interior de Estados democráticos, clivados por sociedades fascizantes em 
que os índices de desenvolvimento são acompanhados por indicadores gritantes de 
desigualdade, exclusão social e degradação ecológica. Utilizando a expressão de Warat, 
a promessa de igualdade nunca passou de uma fantasia jurídica. “Uma nova forma de 
hierarquia se estabelece, desta maneira, sob a forma de uma sociedade individualista e 
administrativa. Se todos se tornarem juridicamente iguais, eles vêm a ser igualmente 
dominados por uma instância que lhes é superior. A uniformidade, a igualização e a 
homogeneização dos indivíduos facilita o exercício do poder absoluto em vez de impedi-
lo”. Se as promessas da modernidade continham em si um vigoroso potencial 
emancipatório, o afunilamento deste projeto político-cultural, a par do avanço e da 
consolidação do capitalismo como modo de produção, transformou a emancipação e a 
regulamentação social em duas faces da mesma moeda.

411
 

 
 

José Joaquim Gomes Canotilho412, por sua vez, é enfático em afirmar que 

a prática de reenvios promovidos pelo Juiz do caso concreto, a outros casos 

julgados (precedentes) gera o que denomina de “jurisprudência precedentalista”. 

Para o constitucionalista:  

A fórmula literal indicia já o sentido: jurisprudência precedentalista é aquela que recorre 
sistematicamente a remissões e reenvios para sentenças anteriores onde foram 
discutidas as mesmas questões ou questões semelhantes. 
 
Este tipo de jurisprudência merece sérias reticências à doutrina. Num trabalho publicado 
em 1984, um jurista alemão (R. Schmidt) chamava a atenção para a prática profissional 
dos juízes. Ter-se-ia instalado um positivismo jurisprudencial jurisdicional ancorado num 
precedentalismo metódico judicialmente fechado. Mas de que precedentalismo se trata? 
De reenvio para leading cases que se transformaram em casos de arte jurisprudencial? 
Não! De “assentos” ou de uniformizações de jurisprudência, tendencialmente inevitáveis 
e desejáveis? Não! O que se passa é um pragmatismo do caso baseado noutros 
“casos”. A remissão de “sentença para sentenças”, o “reenvio de acórdãos para 
acórdãos” poderá ser um meio de “descarga” da inflação processual, mas pode 
transformar-se também na morte da própria jurisprudência. Se o teoreticismo 
jurisprudencial corre o risco de uma scientia sem prudentia, o positivismo precedentista 
coloca-nos perante os perigos de uma prudentia sem scientia.

413
  

 
 

                                                      
411

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 13. 
412

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Tribunal Constitucional, Jurisprudências e Políticas 
Públicas. Acesso em: 28 fev. 2012. 
413

 E segue o mesmo Autor, afirmando que: “O Tribunal Constitucional corre também estes riscos e 
perigos. Não é desrazoável assentar num acquis jurisprudencial, mas já será, talvez, pouco 
estimulante, que o princípio da igualdade venha há mais de vinte anos a ser glosado de sentença 
para sentença, sem enriquecimentos visíveis a nível dogmático-jurídico. O actual processo de 
filtragem dos recursos abre também as vias, senão houver vigilância, para este positivismo 
jurisprudencial jurisdicional.” 
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Como se vê o problema não é apenas resolvido com um raciocínio do 

tipo: “se é bom para a Common Law é bom para a Civil Law”414 ou, como sustenta 

Teresa Arruda Alvim Wambier ao defender que ambos os sistemas estão buscando, 

por caminhos diferentes a mesma coisa – a Previsibilidade -: “sistemas diferentes, 

objetivos comuns”.415 

Especialmente no Brasil, a questão se reveste de outra problemática 

ainda mais instigante. É sabido - e Luiz Guilherme Marinoni reconhece isso416 - que 

a cultura do Common Law levou séculos para cristalizar-se e encontrar a sua forma 

atual, que se não é a melhor para aquele sistema, ao menos é a que pode ser 

desenvolvida. 

No Brasil, no entanto, essa cultura próxima do stare decisis, é 

relativamente recente (se é que a prática levada a efeito no Regime Recursal Cível 

nacional possua qualquer semelhança com o stare decisis) 417 419  ־ 418  ־. Iniciou-se 

                                                      
414

 Conforme afirma a Ministra do STJ, Fátima Nancy Andrighi:  “Se a Análise Econômica do Direito 
revela-se um campo fértil em sistemas de “common law”, em que o jurista faz um esforço diário para 
criar a norma mais justa através de um sistema de precedentes vinculantes, com muito mais razão 
deve-se esperar resultados positivos em um sistema tradicional de “civil law”, com fortes influências 
de direito romano, como ocorre no Brasil”. ANDRIGHI, Fátima Nancy. Prefácio. In: TIMM. Luciano 
Benetti. Direito e Economia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
415

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 19. Lembre-se que de acordo com o 
previsto no art. 2º do Ato 379/2009, alterado pelo Ato 411/2009, Teresa Arruda Alvim Wambier é 
relatora da Comissão nomeada pelo Presidente do Senado para elaborar a proposta de alteração do 
Código de Processo Civil. 
416

 Pois afirma textualmente: “A doutrina (common law) precisou de tempo – quase um século – para 
desenvolver uma teoria capaz de esclarecer as relações entre as diferentes espécies de precedentes. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. p. 76. 
417

 Nesse sentido, José Pereira Lira, no prefácio que escreveu à 5ª edição do clássico “Direito 
Sumular” de Roberto Rosas, afirma textualmente que, “em 1961, o Ministro Victor Nunes Leal, com 
seus companheiros da Comissão de Jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal, versou com 
autoridade para isso, dentro dos cancelos, e fora deles, no Pretório Excelso, um passo à frente, 
promovendo a “criação” da “Súmula”, de nítidas raízes brasileiras, sem cópia do stare decisis, nem 
filiação a the restament of the law”. In: Prefácio. ROSAS, Roberto. Direito Sumular. 5. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1990. p. 9. 
418

 Também, conforme lição de José Augusto Delgado: “A teoria das súmulas, ao que se vê, parece 
mais adequada ao sistema brasileiro, romano-germânico, do que o stare decisis americano, que com 
ele não se confunde. Pelo stare decisis, pode-se fazer a subsunção de um julgado emanado de 
qualquer órgão judiciário para qualquer outro, e o magistrado que recebe o case, se verificar a 
especificidade, a ele se vincula. A única exceção feita é à Suprema Corte, onde seus nove juízes têm 
o poder de avaliar a relevância constitucional da matéria, e somente apreciam o recurso após a 
concessão do que chamam writ of certiorari. A adoção do stare decisis em um país que adota o 
sistema consuetudinário, e tem produção legislativa escassa, tal como os Estados Unidos, pode ser 
instrumento eficaz, vez que a jurisprudência se revestirá de uma carga normativa maior, dado o maior 
número de lacunas deixado pelo legislador. Não é o caso das súmulas que, como definido acima por 
Iran Lira de Carvalho, trata-se de um amalgamento de reiteradas decisões; as súmulas seriam, assim, 
um processo final de formação de uma construção jurisprudencial, que ganha relevância no seio de 
um órgão judiciário hierarquicamente inferior. Aplicando-se nos pretórios nacionais o stare decisis, 
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com a EC 03/93, que introduziu o § 2º ao artigo 102 da Constituição Federal, dando-

lhe a seguinte redação: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, produzirão eficácia contra todos e Efeito Vinculante, relativamente 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”. 

Posteriormente, o caput do art. 557 do CPC, com redação dada pela Lei 

9.756/1998, passou a prever que: “O relator negará seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 

Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 

O próximo passo foi a EC 45/2004 e todo o cabedal legal 

infraconstitucional amealhado para dar-lhe corpo e alma, conforme acima detalhado. 

Assim, no Brasil, pode-se dizer que uma “teoria dos precedentes”, à 

semelhança do stare decisis norte-americano, passou a ser construída somente a 

partir de 2004420. Em termos de construção teórica sobre aplicação de precedentes, 

o Brasil evoluiu mais nos últimos oito anos, do que nos oitenta antecedentes. Ou 

seja: pode-se dizer que não há uma cultura consolidada nesse sentido, e ela não 

pode ser criada artificialmente.421 

_______________________ 
poder-se-ia aceitar que uma decisão, qualquer que seja, mesmo advinda de um tribunal de mesmo 
nível hierárquico ou mesmo grau inferior, tivesse mais valor do que o convencimento a ser esposado 
em outro julgamento, evitando que o juiz faça uma apreciação detalhada dos fatos”. In: DELGADO, 
José Augusto. Direito sumular. Espécies de súmulas. Súmula de jurisprudência. Súmula 
impeditiva de recurso. Súmula vinculante. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001105/DIREITO%20SUMULAR.S%C3%9AM
ULA%20DE%20JURISPRUD%C3%8ANCIA.%20S%C3%9AMULA%20IMPEDITIVA%20DE%20REC
URSO%20E%20S%C3%9AMULA%20VINCULANTE%20-
%20ARTIGO%20MAR%C3%87O%202007.doc. Acesso em: 10 jun. 2013. 
419

 Para uma visão mais aprofundada sobre a evolução da Jurisprudência (Direito Jurisprudencial) no 
Brasil, ver: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Especialmente Capítulo 1. 
420

 Já que a legislação anterior acabou não ecoando nos meios doutrinário e jurisprudencial de forma 
significativa. 
421

 Observar que há autores como GEORGES ABBOUD, que defendem exatamente isso: “que não é 
possível criar de maneira artificial a doutrina dos precedentes e o sistema do stare decisis. Para este 
doutrinador: “... após uma breve análise do common law, torna-se fácil constatar a impossibilidade de 
pretender instituir esses mecanismos no Brasil, mediante alterações legislativas. Isso porque o 
sistema de precedentes e o stare decisis não surgiram e se consolidaram no common law 
repentinamente. Muito diversamente, são frutos do desenvolvimento histórico daquelas comunidades, 
de modo tão evidente que, na Inglaterra ou Estados Unidos, o respeito ao precedente é possível 
mesmo inexistindo qualquer regra legal ou constitucional que explicite a obrigatoriedade de se seguir 
o precedente, ou que lhe atribua efeito vinculante. Todavia, no Brasil, o que se constata é que o maior 
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Por demasiado difícil ter-se estabelecido já parâmetros definitivos, bem 

como ser possível mensurar cabalmente quais as consequências da implantação 

desse novo modelo. Não fosse isso, há que se ter em conta os motivos pelos quais 

o legislador brasileiro optou por esse sistema precedentalista (José Joaquim Gomes 

Canotilho) para tentar resolver os problemas do Judiciário: a criação de um ambiente 

favorável para o Mercado. E isso deve fazer diferença quando se analisa os 

institutos que foram criados para tal fim. 

A despeito da aparente irreversibilidade da adoção desse modelo (em 

face do adiantado estágio de desenvolvimento em que se encontra o processo de 

Reforma do Judiciário) isso não impede que se reflita sobre ele. 

Neste particular, convém lembrar Osvaldo Ferreira de Melo, para quem: “a 

validade de uma norma não pode ser extraída apenas de seus aspectos formais, 

mas deve considerar, também, a legitimidade ética de seu conteúdo e de seus 

fins”.422 

Do ponto de vista do direito infraconstitucional, o Princípio do Livre 

Convencimento do Juiz (Princípio da Persuasão Racional), encontra-se assentado 

no Código de Processo Civil, nos artigos 131, e 458, II.   

O primeiro prevê que “o juiz apreciará livremente a prova (...) mas deverá 

indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”; e o segundo 

prevê serem requisitos essenciais da sentença: “os fundamentos, em que o Juiz 

analisará as questões de fato e de direito”. 

É importante ressaltar que pela disciplina do Código de Processo Civil de 

1973, ao Juiz é dado o livre convencimento, que não apenas diz respeito à 

interpretação dos fatos que lhe são postos pelas partes na fase instrutória do feito, 

_______________________ 
problema da adoção dessa perspectiva não são as tentativas legislativas – abalizadas por parcela da 
doutrina – de pretender instituir o stare decisis no sistema pátrio. O maior risco que essas transformas 
trazem é que, no afã de implantar o sistema de precedentes em nosso ordenamento – porque tal 
sistema supostamente geraria maior economia e celeridade processual -, estas reformas acabam por 
suprimir verdadeiros direitos e garantias fundamentais do cidadão, na medida em que ignoram a 
flexibilidade ínsita ao sistema de precedentes da common law.” Conforme: ABBOUD, Georges. A 
ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 493. 
422

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Fabris/CPGD-
UFSC. 1994. p. 89. 
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mas também pela possibilidade de, “livremente”, interpretar o Direito, desde que 

fundamente suas decisões. 

A questão aparentemente definida no campo do direito infraconstitucional 

está longe de sê-lo no campo da teoria da decisão judicial. 

É que juntamente com a perspectiva da efetividade (no sentido de que o 

processo existe para solucionar conflitos entre pessoas), surgem as questões 

filosóficas, da decisão justa e da decisão correta. 

Sob essa ótica - do livre convencimento motivado – seria possível supor, 

por exemplo, que uma decisão ainda que “incorreta”, teria validade não apenas 

formal, mas também material, se fosse devidamente fundamentada. E que, assim 

sendo, pouco importaria o seu “conteúdo”. 

Tal perspectiva, no entanto, não satisfaz a necessidade do conteúdo de 

Justiça, que deve ser inerente à própria substância da decisão. 

Ronald Dworkin discute sobre a possibilidade da existência de uma única 

resposta correta às questões jurídicas complexas, afirmando: mis argumentos 

suponen que frecuentemente hay una sola respuesta correcta a complejas 

cuestiones de derecho y moralidad politica. La objeción responde que en ocasiones 

no hay una sola respuesta, sino solamente respuestas.423 

Ainda que não se possa, aqui, adentrar profundamente na discussão a 

respeito da existência da uma única resposta correta (e, portanto de uma única 

decisão possível) diante do caso concreto, o fato é que o “livre convencimento” 

apresenta-se como um aparente um paradoxo em relação a essa ideia de “acerto” 

da decisão judicial.424  

Em complemento, é de se observar, também, que a sistemática 

processual vigente, ao lado de garantir ao Juiz, o livre convencimento motivado, 

                                                      
423

 DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio. Tradução de: Marta Guastavino. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1999. p. 396. 
424

 Segundo afirma, ainda Ronald Dworkin, “Lo mismo sucede con un juez enfrentado con un  
problema jurídico difícil. Aunque haya, en principio, una sola teoría óptima del derecho, y por ende 
una sola respuesta correcta a un caso difícil, esa respuesta correcta se halla a buen recaudo en el 
cielo de la filosofía jurídica, tan inaccesibile a los legos como a los juristas y los jueces. Ninguno de 
ellos puede tener más que su propia opinión, y la del juez no oferece más garantia de verdade que la 
de ningún otro.” DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio. p. 398. 
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exige dele que não se furte a julgar causas que sejam postas à sua apreciação, na 

forma do que prevê o artigo 126 do CPC, que diz: “o Juiz não se exime de 

sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei”. 

Para Rosemiro Pereira Leal425, a proibição do non-liquet acaba criando o 

que chama de “fetiche da missão social da decisão”.  E, segue afirmando que essa 

miscelânea metodológica gera falsas expectativas sobre as reais possibilidades do 

Juiz.426 

No Brasil, o que se pretendeu criar427 foi um sistema diferente de tudo o 

que já existe, com a intenção de ser matiz para outros países.428 

                                                      
425

  Afirma textualmente que: “As decisões silogísticas que orientam a proibição do non-liquet nas 
legislações modernas emanaram da combinação artificiosa do método exegético dos franceses 
(idolatria das leis), pandectista dos alemães (culto do corpus-juris) e analítico dos ingleses (empirismo 
da indução-dedução) dos séculos XVIII e XIX, implantadores da hermenêutica dogmatizada em que a 
decisão dos juízes (judges made law) do common Law dos ingleses, como síntese silogística das 
premissas legais do exegetismo do civil Law dos franceses e dos alemães, poderia, com base no 
princípio da compulsoriedade decisória necessária à unidade dos sistemas jurídicos, resolver os 
conflitos por valores jurisprudenciais paralelos ao mundo rígido das leis”. LEAL, Rosemiro Pereira. 
Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002. p. 61. 
426

 Para este Autor: “Por esse hibridismo metodológico, os juízes sábios e omnicompreensivos seriam 
os moralizadores da lei quando esta fosse insuficiente para traduzir o espírito popular (Volksgeist) e 
fazer justiça (John Austin, Savigny, Uchata, Windscheid). Somem-se a essa estranha metodologia 
aquelas em que só os juízes descobrem a teleologia da lei (Ihering, Holmes e François Geny) ou até 
mesmo ficando em lugar da lei (Ehrlich, Kantorowicz, Philipp Heck), porque se rotulam intérpretes 
sensitivos das leis sociais e humanas, cabendo-lhes privilegiada construção de uma jurisprudência de 
interesses vitais da sociedade. Essa corrente, dita histórica, de juízes sábios e omnicompreensivos, é 
que se habilita a proferir decisões justas e acertadas e a influenciar outra escola do pensamento 
judiciarista denominada Jurisprudência Sociológica Norte-americana, casuística e empirista, que teve 
em Roscoe Pound a figura exponencial dessa miscelânea metodologista por critérios lógico-histórico-
personalistas e experimentais (John Dewey, Hohn Gray). Não seria impertinente incluir Alf Ross e 
Herbert Hart, embora em contraponto à visão de Barzotto, na lista dos realistas-judiciaristas, porque 
ambos, não obstante considerados positivistas, achavam que a decisão judicial cumpria missão social 
como veículo constitutivo de direito (sententia fecunda) e de certeza conferida por um 
reconhecimento da validade oriunda da alteridade coletiva.” LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria 
processual da decisão jurídica. p. 61-62. 
427

 Não que, efetivamente, se tenha conseguido. 
428

 De entrevista do Ministro Luiz Fux, colhe-se: ... “então, nós vamos dar uma força à jurisprudência, 
de obediência obrigatória, porque nada justifica que o cidadão tenha que vir buscar a vitória dele no 
tribunal superior, anos e anos depois. Num sistema como o nosso, hierarquizado como é o Judiciário, 
a jurisprudência dos tribunais tem de ser obedecida. (...) Durante muitos anos nós elaboramos 
códigos buscando matizes; europeu, anglo-americano etc. Sucede-se que nós temos a nossa 
realidade brasileira. Algumas coisas são extremamente servis ao sistema europeu e outras muito 
adaptáveis ao sistema americano. Nós estamos evitando fazer cópias do que se passa lá fora, 
porque estamos nos valendo da experiência da prática jurídica brasileira. Alguns ordenamentos são 
magníficos alhures na Itália, na França, na Alemanha, mas não servem para o Brasil. (...) Vai ser um 
código da nação brasileira. Muito embora não tenhamos a pretensão, mas nós sabemos que se der 
certo, e vai dar, nós seremos matizes para outros estados”. Anteprojeto do novo CPC prevê recurso 
único. Disponível em http://www.conjur.com.br/2010-fev-24/anteprojeto-cpc-preve-recurso-unico-fim-
acao-cautelar. Acesso em 01 mar. 2013. 
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Nesse novo modelo, contudo, ainda não foi devidamente esclarecido 

como se comportará o princípio do livre convencimento motivado, especialmente no 

que se refere à Independência Jurídica dos juízes. 

Essa Independência Jurídica, segundo afirmam Antônio Carlos de Araújo 

Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco429: “(...) retira o 

magistrado de qualquer subordinação hierárquica no desempenho de suas 

atividades funcionais; o Juiz subordina-se somente à lei, sendo inteiramente livre na 

formação de seu convencimento e na observância dos ditames de sua consciência.” 

Não se pode esquecer que o princípio da Independência Jurídica do Juiz 

constitui-se em garantia constitucional do Magistrado430 que não deve sofrer 

qualquer influência em sua atividade judicante, assegurando-se ao mesmo o direito 

de, apenas, em acordo com sua inteira convicção e com base na prova dos autos, 

decidir as demandas que lhe são apresentadas para julgamento.431 

Importante nesse sentido, é a leitura da Resolução 106/2010432, do 

Conselho Nacional de Justiça (ele também criado pela EC 45/2004)433, que dispõe 

sobre critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de 

magistrados e acesso aos Tribunais de 2º grau. Entre vários pontos a ser avaliados 

                                                      
429

 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, et al. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. p. 177. 
430

 Não apenas do Magistrado, mas, principalmente, da Sociedade. 
431

 “O princípio da independência jurisdicional consiste na liberdade conferida ao juiz para julgar de 
acordo com sua convicção e sem pressões externas, desde que a decisão esteja fundamentada na 
ordem jurídica. Significa que o juiz está subordinado apenas às regras e princípios jurídicos e que sua 
atuação é livre de orientações ou instruções emanadas dos órgãos superiores do Poder Judiciário ou 
mesmo dos outros poderes do Estado.” SANTOS, Ricardo Rafael dos. A jurisdição e o respeito à 
Constituição. In CRUZ, Paulo Márcio e GOMES, Rogério Zuel. Princípios constitucionais e direitos 
fundamentais – Contribuições ao debate. Curitiba: Juruá, 2007. p. 103-104 
432

 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010. Dispõe sobre 
os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos 
Tribunais de 2º grau. Disponível em http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12224-resolucao-no-106-de-06-de-abril-de-2010. Acesso em 02 jan. 
2013. 
433

 Sobre a natureza jurídica e, propriamente, sobre o funcionamento, como um todo, do Conselho 
nacional de Justiça, ver a excelente Dissertação de Mestrado de Natália Gaspar Machado, apresenta 
no Programa de Mestrado Acadêmico em Ciência jurídica (PMCJ) da UNIVALI, sob a orientação do 
Professor Doutor Moacyr Motta da Silva, com o título: O Conselho Nacional de Justiça: Um estudo da 
Função Normativa. Nesse texto, a autora quando trata da natureza jurídica das Resoluções do CNJ, 
afirma: Grandes dúvidas surgem a respeito do tema. A Primeira delas é saber qual a força e a 
extensão dessas normas emanadas do CNJ. Não existe, no Regimento Interno, a sua definição, o 
âmbito de atuação e as sanções para o caso de descumprimento. Jorge Antônio Maurique, ao tratar 
do tema, afirma que a resolução é uma determinação do CNJ, que regulamenta tudo o que for 
necessário no âmbito da administração dos tribunais. As resoluções são, segundo o Conselheiro, 
obrigatórias e devem ser obedecidas.   
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para promoção funcional dos Juízes lê-se no artigo 5º, que no balanceamento da 

qualidade das decisões proferidas serão levados em consideração o respeito às 

Súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.434 Ou seja: o 

respeito à jurisprudência das Cortes superiores passou a ser critério para avaliação 

da “qualidade” das decisões judiciais. 

Já, o artigo 10 da mesma Resolução, cria uma nova categoria: a 

“Disciplina Judiciária do magistrado”, cuja aferição será feita pela aplicação por parte 

do Juiz da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

superiores, ainda que com a ressalva do entendimento pessoal em contrário.435 

A “Disciplina Judiciária do magistrado”, ainda que não o vincule 

inteiramente436, impõe incentivos promocionais para aquele que seguir a orientação 

dos Tribunais superiores; contrario sensu dificultando a promoção funcional do 

“dissidente”. Esse comportamento pode produzir o mesmo efeito que uma 

determinação direta no sentido de que siga a orientação jurisprudencial. 

Isso apenas demonstra que há, realmente, uma firme intenção na 

edificação de um modelo precedentalista no Poder Judiciário brasileiro437, limitando, 

                                                      
434

 Observar que existe tramitando, atualmente, no Supremo Tribunal Federal o Mandado de 
Segurança nº 28.990, no qual um Juiz federal pede inconstitucionalidade de resolução 106/2010 do 
CNJ. O Relator é o ministro Marco Aurélio. Conforme se pode observar do site do STF, o referido MS 
encontra-se sem movimentação desde 20/10/2010. Ver: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3926378. 
435

 Art. 10 Na avaliação do merecimento não serão utilizados critérios que venham atentar contra a 
independência funcional e a liberdade de convencimento do magistrado, tais como índices de reforma 
de decisões. Parágrafo único. A disciplina judiciária do magistrado, aplicando a jurisprudência 
sumulada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com registro de eventual 
ressalva de entendimento, constitui elemento a ser valorizado para efeito de merecimento, nos 
termos do princípio da responsabilidade institucional, insculpido no Código Ibero-Americano de Ética 
Judicial (2006). 
436

 Pois o Magistrado pode optar por não seguir a orientação jurisprudencial mesmo encontrando 
dificuldades em sua progressão na carreira. 
437

 Também se pode citar como exemplo dessa intenção, a previsão contida no projeto de Lei 
166/2010 do Senado, em que se discute a reforma do CPC, bem como a alteração proposta pelo 
Relatório Geral do Senador Valter Pereira. No projeto original se lê: “Art. 847. Os tribunais velarão 
pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte: I - sempre que 
possível, na forma e segundo as condições fixadas no regimento interno, deverão editar enunciados 
correspondentes à súmula da jurisprudência dominante; II - os órgãos fracionários seguirão a 
orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem 
vinculados, nesta ordem; III - a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as 
decisões de todos os órgãos a ele vinculados;  IV - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
dos tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, 
de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia; V - na hipótese de 
alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração 
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ao menos, a amplitude na liberdade da jurisdição de direito dos Magistrados de 

instâncias inferiores. 

Conveniente lembrar, no entanto, que em seu nascedouro, a Súmula 

Vinculante sofreu sérias restrições de parte de setores da própria magistratura 

nacional. Tanto isso é verdade que o Ministro José Celso de Mello Filho, então 

presidente do Supremo Tribunal Federal, em debate que participou na Câmara de 

Deputados, na Comissão Especial de Reforma do Judiciário, em que pese tenha 

ressaltado a importância de valorização da jurisprudência, propôs: “(...) a valorização 

da súmula, (contudo) sem o caráter compulsório e vinculante que constrange o 

magistrado e que aniquila a consciência crítica do Juiz, impedindo-o de decidir com 

liberdade, com independência as matérias postas e sujeitas à sua apreciação 

jurisdicional, (...)”.438 

Verifica-se, então, que ao menos naquele momento (04.05.1999), o 

presidente da Corte mais elevada do País, opôs-se à atribuição de efeito vinculante 

às Súmulas. 

De qualquer forma, a questão da Independência Jurídica do Juiz tem 

atraído a atenção da doutrina para outro fenômeno: a possível aproximação, em 

nível mundial, dos sistemas da Common Law e da Civil Law. Como o sistema de 

precedentes é marca cultural da Common Law e mecanismos parecidos passam a 

ser introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, o interesse dos pesquisadores 

para compreender melhor a nova realidade parece natural.439 

_______________________ 
no interesse social e no da segurança jurídica. § 1º A mudança de entendimento sedimentado 
observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de 
estabilidade das relações jurídicas. § 2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da 
jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive a realização de audiências 
públicas e a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação 
da matéria. Já, das alterações proposta no Relatório Geral do Senador Valter pereira, o artigo é 
renumerado (passa a ser o 882), e possui o seu caput alterado, tentando-se amenizar esse efeito 
vinculante extremo do precedente. Como, no entanto, os incisos não foram alterados, a alteração no 
caput perdeu um pouco seu sentido: Art. 882. Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e 
pela estabilidade da jurisprudência. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84496.” Acesso em 23 jan. 2013. 
438

 MELLO FILHO, José Celso de. Depoimento prestado na reunião ordinária da Comissão Especial 
de reforma do Judiciário, da Câmara dos Deputados (PEC 96-A/92). Câmara dos Deputados. 
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação. Núcleo de Revisão de Comissões. Audiência 
Pública nº 0242/99, de 04.05.99. p. 12. 
439

 Apenas para citar alguns autores que, recentemente, se dedicaram ao estudo dessa temática, 
tem-se: MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. O desenvolvimento judicial do direito no 
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Em que pese nesta Tese já se tenha delineado o posicionamento adotado 

em relação a essa questão, no sentido de que, mesmo havendo essa aproximação, 

ela não justifica, por si só, a adoção de um modelo precedentalista no direito pátrio, 

faz-se necessário, para os seus objetivos, uma incursão mais detida sobre o tema. 

 

2.3 COMMON LAW E CIVIL LAW – SUA POSSÍVEL APROXIMAÇÃO E 

REFLEXOS NO SISTEMA RECURSAL CIVIL BRASILEIRO 

 

De início se reitera que a posição assumida nesta Tese afasta a 

possibilidade de se compreender o fortalecimento do sistema da jurisprudência e, 

consequentemente, do Efeito Vinculante das decisões das Cortes Superiores, no 

Brasil, como um fenômeno natural, decorrente “apenas” de eventual aproximação, 

no plano internacional, dos grandes sistemas de direito vigentes. 

Como já se procurou ressaltar, há um alinhamento, no Brasil, ao modelo 

de Sistema Judicial semelhante ao defendido por instituições multilaterais, e não 

uma tentativa deliberada de mudança na cultura jurídica para alinhá-la aos 

esquemas da Common Law. Talvez até haja essa aproximação, mas o que se 

mostra mais plausível (ao menos neste momento) é que isso ocorra por conta da 

intenção de melhorar o ambiente para o Mercado.  

Assim, como será possível discutir mais adiante, o paradigma da 

Eficiência Econômica é que, aparentemente, estaria servindo para orientar as 

mudanças na esfera recursal. 

 

_______________________ 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011. WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no direito brasileiro. 
Eficácia, poder e função. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. CASTRO JUNIOR, Osvaldo 
Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do 
sistema judicial. Brasília: OAB Editora, 2004. MANCUSO, Rodolfo Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 2010. DANTAS, Bruno. 
Repercussão Geral. Perspectivas histórica, dogmática e de direito comparado. Questões 
processuais. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012. 
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2.3.1 A aproximação entre a Civil Law e a Common Law, noções 

preliminares 

 

Mesmo existindo, em plano internacional, uma aproximação entre os 

sistemas da Common Law e Civil Law, esse fato, aparentemente, não pode ser 

considerado a única causa para que, no Brasil, fossem adotadas práticas 

semelhantes às do sistema alienígena. E isso porque, como dito acima, as 

mudanças não ocorreram (ocorrem), por aqui, como resultado de um amplo debate 

doutrinário, ou mesmo de uma construção jurisprudencial sólida demonstrando que 

o caminho escolhido, em matéria recursal, tivesse sido o mais apropriado para 

resolver os problemas estruturais e procedimentais da Justiça brasileira. 

O que parece ser lícito observar, ao contrário, ainda que tenham sido 

feitas audiências públicas para debater as reformas, é que a opção política e jurídica 

tomou em conta uma alternativa econômica, de abrir o mercado nacional para o 

capital estrangeiro440, a fim de atrair investimentos externos para o Brasil.  

A escolha gerou uma série de consequências e exigências (logicidade), 

entre elas a de um Judiciário alinhado com essa proposta, e capaz de responder 

adequadamente às novas demandas daí surgidas. 

De qualquer forma, a aproximação dos dois sistemas pode ter sido um 

facilitador para as Reformas, até fornecendo o cabedal teórico e as ferramentas441 

para que elas pudessem ser feitas com mais rapidez. Mas isso não significa que 

tenha sido este o único motivo, ou até mesmo o motivo principal. 

                                                      
440

 Conforme afirma Dierle José Coelho Nunes: “Far-se-ia necessária a criação de um modelo 
processual que não oferecesse perigo para o mercado, com o delineamento de um protagonismo 
judicial muito peculiar, em que se defenderia o reforço do papel da jurisdição e o ativismo judicial, 
mas não se assegurariam as condições institucionais para um exercício ativo de uma perspectiva 
socializante ou, quando o fizesse, tal não representasse um risco aos interesses econômicos e 
políticos do mercado e de quem o controla.” NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional 
democrático. Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá, 2011. p. 159. 
441

 Neste sentido, ver a obra de Neil Andrews, intitulada “O moderno processo civil. Formas judiciais e 
alternativas de resolução de conflitos na Inglaterra”. ANDREWS, Neil. O moderno processo civil. 
Formas judiciais e alternativas de resolução de conflitos na Inglaterra. 2. Ed. rev., atual. e ampl. 
Orientação e revisão de tradução de Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 2012. Título original da obra: The modern civil process: judicial and alternative forms of 
dispute resolution in England. 
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Outro ponto a se considerar é que a aproximação das duas famílias, 

talvez, também seja consequência da globalização que, afinal de contas está 

diminuindo as distâncias e mitigando as diferenças culturais. 

Não fosse isso, como se analisará a seguir, a aproximação é um processo 

lento que vem se amalgamando por décadas e as mudanças experimentadas no 

Brasil são relativamente recentes, eis que se tem como marco inicial a EC 

45/2004.442 

 

2.3.2 Aproximação entre a Common Law e a Civil Law443 no plano 
transnacional 

 

A designação “Common Law” vem de “direito comum” e diz respeito “aos 

costumes geralmente observados pelos ingleses”444 (ainda que não tenha sido 

somente na Inglaterra que se formou esse sistema)445; consagrados pela tradição 

marcada por um continuum advindo do desenvolvimento ininterrupto e da 

experiência acumulada por séculos,446 mas que se desenvolveu a partir de 1.066.447 

O ano de 1.066 tem relevância, pois marca a invasão da Inglaterra pela 

Normandia, surgindo aí, uma contraposição de direitos e costumes (o local e o 

                                                      
442

 Conforme já disse Teresa Arruda Alvim Wambier: “a sociedade é um organismo vivo, e, como 
acontece com os organismos vivos, as mudanças pelas quais passa, ocorrem lentamente. Não há 
alterações sociais bruscas. Portanto, já que o direito muda quando precisa adaptar-se, nada justifica 
que as alterações ocorram da noite para o dia, em situações de normal desenvolvimento.” WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 15. 
443

 Conforme Osvaldo Agripino de Castro Júnior: “o uso da expressão romano-germânico decorre da 
opção metodológica feita por alguns comparativistas (...) que usam o termo  
“família romano-germânica”, porque a ciência jurídica que é comum aos direitos desta família, foi 
elaborada conjuntamente nas Universidades dos países germânicos e latinos. Acrescente-se, ainda, 
que nos países de tradição anglo –saxônica usa-se a expressão civil law, tirada do título da grande 
codificação romana (Corpus Juris Civilis), para designar o direito dos países continentais, chamado 
de continental law, em oposição ao direito comum, o common law. CASTRO JUNIOR, Osvaldo 
Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do sistema 
judicial. p. 228. 
444

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. p. 20. 
445

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 160. 
446

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 20. 
447

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 159. 
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invasor). Ao promover a unidade política da Grã-Bretanha, Guilherme, o 

Conquistador “provocou imediatamente a unificação do direito que passou a se 

chamar direito comum, ou seja: Common Law, tendo em vista que substituía os 

direitos dos particulares anteriormente em vigor e concentrava os poderes 

administrativos.”448 Assim, esse sistema, em seu nascedouro, é “subproduto de um 

triunfo administrativo”.449 450  ־ 

Para Osvaldo Agripino de Castro Júnior: “o crescente intervencionismo do 

Estado na vida da sociedade, com a implantação do welfare state451, tanto nos 

Estados Unidos como na Inglaterra, provocou mudanças nos respectivos sistemas 

jurídicos. Além do que, pode-se afirmar, que o Common Law puro seria (apenas) 

aquele existente na Inglaterra, no tempo da Rainha Vitória (1837-1901), antes da 

Revolução Industrial.”452 

No que diz respeito ao sistema jurídico romano-germânico, o Civil Law, 

em apertada síntese, “indica o sistema jurídico próprio do povo da Europa 

continental e de outros povos que têm adotado por opção própria (como Turquia e 

Japão), ou ainda de sociedades que tenham sofrido a influência da França, Espanha 

ou Portugal, durante o período colonial, como os países da América Latina ou da 

África francófona ou lusitana”.453 

                                                      
448

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 160. 
449

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 161. 
450

 Segundo René David, o direito inglês pode ser dividido em quatro fases: (a) o período anterior a 
1066 e à conquista normanda; (b) o período posterior à essa absorção, até a dinastia dos Tudors 
(1485), que é o período de formação da Common Law, na qual o sistema novo substitui os costumes 
locais; (c) o período compreendido entre 1485 e 1832, marcado pelo surgimento da equity; (d) o 
período compreendido entre 1832 e os dias atuais, em que a Common Law, abandona parte de sua 
rigidez e se adapta a uma sociedade cada vez mais complexa e dirigida pela administração. DAVID, 
René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de Hermínio A. Carvalho. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 284. 
451

 De acordo com Osvlado Ferreira de Melo, o welfare state é “expressão da língua inglesa para 
denominar o tipo de Estado Contemporâneo que apresenta estratégias administrativas e político-
jurídicas direcionadas para o alcance do Bem Estar Social”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário 
de Política Jurídica. p. 99. Verbete: WELFARE STATE. 
452

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 161. 
453

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 228. 
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É um sistema que, tomando por base o Direito Romano, tem sua origem 

no século VII a.C., portanto, com muito maior tradição histórica do que o direito 

inglês que somente começou a se desenhar por volta do século XIX.454 

No sistema do Civil Law, a principal fonte do direito é a norma, e ao julgar 

um litígio, o Juiz usa o método dedutivo, pois procura na lei, e complementarmente 

nos princípios gerais e costumes, uma solução para o caso, ao contrário da 

Common Law, onde o Magistrado usa o método indutivo, derivando princípios gerais 

ou normas de direito de um procedente ou de uma série específica de decisões 

extraída de uma norma específica para aplicar ao caso sob litígio.455  

No caso da Common Law, pode-se dizer que a relação de poder tem no 

Judiciário um grande protagonista, ao passo que no Civil Law o exercício de poder é 

dividido com o Legislativo456 até em função da aplicação do princípio da legalidade. 

Luiz Guilherme Marinoni defende que, na origem, das diferenças entre a 

Civil Law e a Common Law, estejam eventos históricos que marcaram os rumos 

pelos quais cada família seguiu. 

Para ele, o fato histórico relevante para definir os contornos do Common 

Law seria a Revolução Gloriosa (1688-1689), oportunidade em que o Judiciário teria 

se aliado ao Parlamento para derrubar um regime absolutista.457 Para o doutrinador, 

esse evento dá início a uma série de acontecimentos posteriores, que firmaram 

                                                      
454

 A evolução do direito romano-germânico pode ser divida em quatro fases: (a) a inicial que vai do 
século VII a.C., até o século XIII; (b) a segunda, de direito consuetudinário, que vai do século XII; (c) 
a terceira, de direito legislativo que se desenvolve no século XVIII; (d) a quarta, de expansão para 
fora da Europa, que corresponde aos séculos XIX e XX. Conforme CASTRO JUNIOR, Osvaldo 
Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do 
sistema judicial. p. 233. 
455

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 228. 
456

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 228. 
457

 Conforme afirma textualmente: “O Parlamento, com a Revolução Gloriosa, venceu longa luta 
contra o absolutismo do Rei. Diante da preocupação em conter os arbítrios do monarca, os juízes 
sempre estiveram ao lado do Parlamento, chegando a com ele se misturar. Assim, aí não houve 
qualquer necessidade de afirmar a prevalência da lei – como produto do Parliament – sobre os 
magistrados, mas sim a força do direito comum diante do poder real. Ademais, a Revolução Puritana 
não objetivou destruir o direito antigo, mas, ao contrário, pautou-se pela afirmação do common law 
contra o rei. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. p. 46. 
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posicionamento no sentido de que o Common Law “confiou e apostou no 

judiciário”.458 

O Civil Law, ao contrário, afirma Luiz Guilherme Marinoni, adquiriu suas 

configurações modernas por conta de outro evento histórico: a Revolução Francesa 

(1789-1799)459, que teria tido como desdobramento final, no que diz respeito ao 

Judiciário, a “escravização dos Juízes pelo Parlamento”.460 

Aparenta ser uma excessiva simplificação a tentativa de ancorar apenas 

nos dois eventos históricos (extremamente complexos), o nascedouro das tradições 

e os elementos que marcam a participação do Judiciário em um e outro sistema.  

Em que pese não seja aqui o momento para essa discussão, mas vale a 

pena lembrar que tanto num quanto noutro evento revolucionário, a garantia dos 

direitos que eram objeto de disputa ficou sedimentada em “leis” e não em “decisões 

judiciais”. No caso da Revolução Gloriosa, o documento que redundou foi o Bill of 

Rights de 1689, e no caso da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), de 

26.08.1789. 

Não fosse isso, em ambos os movimentos, em que pese os nobres 

motivos que os guiaram, havia, também, interesses econômicos como fonte 

inspiradora. No que diz respeito à Revolução Gloriosa, foi estabelecido um 

compromisso de classe entre os grandes proprietários e a burguesia inglesa, 

garantido a efetividade dos direitos de propriedade e revogando a competência da 

Coroa para alterar temas de tributação, unilateralmente461. Seu efeito negativo se 

abateu na população, que acabou sendo marginalizada pela nova ordem. Já, no que 

diz respeito à Revolução Francesa, sabe-se que o processo foi conduzido pela 
                                                      
458

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. p. 46. p. 51. 
459

 Neste sentido, afirma textualmente: “como a lei era imprescindível para a realização dos escopos 
da Revolução Francesa, e os juízes não mereciam confiança, a supremacia do parlamento aí foi vista 
como sujeição do juiz à lei, proibido que foi, inclusive, de interpretá-la para não distorcê-la e, assim, 
frustrar os objetivos do novo regime. Ao contrário, tendo-se em vista que, na Inglaterra a lei não 
objetivava expressar um direito novo, mas representava mero elemento introduzido em um direito 
ancestral (o qual, antes de merecer repulsa, era ancorado na história e nas tradições do povo inglês), 
e ainda que o juiz era visto como “amigo” do poder que se instalara (uma vez que sempre lutara, 
misturado ao legislador, contra o absolutismo do rei), não houve qualquer intenção ou necessidade 
de submeter o juiz inglês à lei.” MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. p. 49. 
460

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. p. 51. 
461

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 171. 
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burguesia, com o objetivo de garantir o seu domínio social. Neste movimento, foram 

estabelecidas as bases de uma sociedade capitalista. 

Então, sem embargo do grande avanço para os Direitos Humanos, 

consubstanciado pelos movimentos revolucionários referidos, há que se considerar 

que eles também, de certa forma, serviram aos interesses do capitalismo. 

Igualmente há que se ter em conta que no caso inglês, mesmo com a Revolução, o 

Judiciário continuou atrelado ao Executivo até o início do século XVIII. 

Posto isso, a utilização dos desdobramentos da Revolução Gloriosa e da 

Revolução Francesa aparentam não ser os melhores eventos para marcar as 

diferenças entre o Common Law e o Civil Law, já que tais movimentos mostram-se 

com mais semelhanças do que diferenças.462 

No que diz respeito à aproximação das duas grandes famílias, Mauro 

Cappelletti fala sobre uma tendência nesse sentido indicando como causa para tal 

justaposição, o fenômeno do aumento da “criatividade judicial”463 - 464. 

Para o Autor, contudo, não é fácil concluir se, “num determinado país”465, 

está ou não havendo essa aproximação. Para verificação dessa ocorrência, algumas 

questões deveriam ser respondidas466:  

(...) que tipo de judiciário existe em determinado país e qual seu grau de independência 
em relação ao executivo? Como são organizados e operam os Tribunais Superiores? É 
realístico esperar que tais cortes exerceriam, de maneira razoável, mais alto grau de 
discricionariedade que lhes fosse atribuído? Quais seriam as reações a tal 
discricionariedade e o vigor dos preconceitos contrários? Existe desequilíbrio na 
distribuição dos poderes e, em caso afirmativo, é realístico esperar que os juízes possam 
e desejem lançar, por assim dizer, o próprio peso sobre o prato da balança, para 
alcançar melhor equilíbrio? 

                                                      
462

 E, afinal de contas: “o direito da terra inglesa não pode ser entendido sem uma ampla explanação 
histórica; ele não pode ser compreendido sem aprender qual peculiar a história inglesa da terra foi, da 
conquista normanda, sem comparar os divergentes percalços do feudalismo inglês continental.”. Sir 
Frederic Pollock. Apud CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e 
Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do sistema judicial. p. 169. 
463

 Ver a respeito em CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Especialmente § 8º, §14º e §15º. 
464

 Nesse sentido, afirma textualmente: “Apresso-me em advertir não constituir propósito das páginas 
que seguem sugerir, inteiramente, a existência de um profundo fosso entre as maiores famílias 
judiciais do mundo contemporâneo. Tal fosso, se acaso existiu, vem sendo superado pelo menos em 
parte, como de resto confirmado pelo próprio fato, repetidamente observado, de que, em linha de 
princípio, os resultados deste estudo – sobre a inevitável criatividade da função judiciária, a crescente 
e aumentada necessidade e a intensificação de tal criatividade em nossa época, etc. – aplicam-se a 
ambas as famílias jurídicas.” CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? p. 116. 
465

 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? p. 112. 
466

 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? p. 113. 
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Para Mauro Cappelletti, a só utilização do stare decisis não pode ser 

considerada como “elemento diferenciador fundamental” entre os sistemas de Civil 

Law e os de Common Law (e, portanto, ser determinante para verificação da 

existência dessa aproximação, ou não), pois entende que essa doutrina pode ser 

aplicada de forma mais amena, ou flexível, em vista da autoridade persuasiva – mas 

não vinculante - do precedente judiciário enquanto auctoritas rerum similiter 

iudicatarum.467
 

Contudo, com foco no objetivo desta Tese, o que se pode dizer é que se 

existe uma aproximação entre os substratos procedimentais da Civil Law e da 

Common Law, a entrada da Inglaterra na Comunidade Europeia e todas as 

exigências que envolvem cessão de soberania para convergência a um sistema 

jurídico mais ou menos unificado, fez com que esse País, nos últimos anos, 

flexibilizasse o seu sistema de precedentes, para adequar-se às novas relações 

transnacionais.468 

Em apoio a essa afirmação é de se observar que no ano de 2009 foi 

extinta a função jurisdicional da House of Lords e criada a Suprema Corte do Reino 

Unido com o nítido objetivo de se adequar a essa nova realidade.469 

                                                      
467

 Reconhece, no entanto que, segundo afirma textualmente: “(...) ela é exatamente, a consequência 
lógica das diferenças estruturais-organizativas, processuais e de sociologia judiciária das quais se 
falou pouco antes. A estrutura mais diluída dos tribunais, o grande número de decisões irrelevantes 
que, no plano da tendência geral fazem cair no esquecimento as pouco relevantes, o tipo de 
magistrados mais anônimos e “dirigidos para a rotina”; todas essas características conspiram para 
fazer com que a auctoritas da jurisprudência seja menor, menos visível e “dramática” nos países de 
civil law do que na área em que, pelo contrário, prevalece a tradição do common law.” 
CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? p. 122. 
468

 Segundo afirma textualmente Neil Andrews: “Razões que ocorrerão a longo prazo provavelmente 
farão diminuir a procura pelo processo. Isso se dá, em parte, porque a resolução de litígios pelo 
Judiciário está em declínio e, em parte, porque os juízes estão perdendo sua importância no conjunto 
dos técnicos de resolução de litígios, tanto na Inglaterra, quanto internacionalmente. (...) Outra razão 
para a relativa diminuição dos processos litigiosos é a redução significativa de casos médios ou 
grandes levados aos tribunais ingleses (e tem havido também redução de julgamentos cíveis nos 
EUA). (...) Não parece provável que essa redução de procura pelo Judiciário seja resultado de uma 
queda no número de conflitos ou de impasses jurídicos, porém mais provavelmente das escolhas das 
partes ou das partes em potencial. Os tribunais não têm o monopólio no que diz respeito à função de 
resolver os litígios. O sistema judiciário, hoje, compete com outras formas de resolução de conflitos. E 
há vários aspectos em virtude dos quais possíveis litigantes podem considerar litigar perante as 
Cortes como algo problemático, uma vez que há vários problemas intrínsecos aos processos e às 
decisões judiciais a despeito de quão eficiente ou justo o sistema judicial possa ser.” ANDREWS, 
Neil. O moderno processo civil. Formas judiciais e alternativas de resolução de conflitos na 
Inglaterra. p. 521-523. 
469

 Conforme Neil Andrews, “sem dúvida, a extinção da função jurisdicional da House of Lords e a 
criação da Suprema Corte do Reino Unido foi o maior impacto que teve até hoje a Convenção 
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Antes disso, no entanto, a força dos precedentes já se amenizava em 

vista do desenvolvimento da indústria e do comércio e da necessidade de se adaptar 

o funcionamento do Judiciário a uma nova classe de litígios havidos entre os 

agentes econômicos.470 

Esse ponto de vista é confirmado por Teresa Arruda Alvim Wambier, 

quando afirma que: “a técnica do stare decisis era levada muito a sério na Inglaterra 

até o final do século XX, a rigidez excessiva era criticada pelos próprios ingleses. A 

tendência a certa flexibilização começou a esboçar-se e culminou na Declaração 

feita pelo Lord Chancellor, em 1966, no sentido de que a House of Lords poderia 

modificar abertamente seus próprios precedentes.”471 

Assim, aparentemente, a flexibilização do sistema da Common Law e sua 

vinculação ao ordenamento jurídico representado por leis e não apenas por 

precedentes, tem como origem histórica a necessidade de adaptação às novas 

demandas surgidas por conta do desenvolvimento econômico e, notadamente, pela 

globalização da economia. 

Pelos mesmos motivos diz-se, de outro lado, que sistemas onde não 

existe um esquema vinculante tão efetivo como na Inglaterra, também prejudicam o 

desenvolvimento das relações comerciais. Nesse sentido é que argumenta Teresa 

Arruda Alvim Wambier, quando afirma que “a prática do respeito aos precedentes, 

como regra geral, gera até mesmo economia. Ou seja, o malefício que representa 

para a sociedade a jurisprudência dividida e instável, se reflete também - e talvez 

principalmente - no campo econômico. Lewis Kornhauser comenta que, cada vez 

que a jurisprudência muda há necessidade de ajustment costs.”472 

A justificativa é a de que (a) os negócios comerciais geralmente não são 

concluídos até que as empresas possam ter certeza dos riscos jurídicos envolvidos; 

_______________________ 
Europeia de Direitos Humanos sobre o sistema inglês.” Apud  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Precedentes e evolução do direito. p. 45, nota 83. 
470

 Conforme Osvaldo Agripino de Castro Júnior: “Todavia, tal força dada ao precedente foi 
amenizada no século XIX, com o desenvolvimento da indústria e do comércio, tendo havido a 
necessidade de proporcionar maior segurança às relações jurídicas, devendo-se ponderar que tal 
rigidez pode também dificultar as soluções de litígios dos agentes econômicos, cabendo tal 
ponderação ao juiz da common law, ao aplica-lo, com base na distinção que é feita caso a caso, 
através da razoabilidade.” CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e 
Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do sistema judicial. p. 175. 
471

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. p. 41. 
472

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. p. 32. 
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(b) portanto, não havendo certeza, as transações podem não acontecer; (c) nos 

casos duvidosos, a litigiosidade é incentivada; (d) em virtude desse contexto, há 

aumento de custos sob a forma de perdas econômicas, com despesas judiciais.473 

Essas afirmações sugerem que, de um lado, os interesses econômicos 

estimulam o afrouxamento da rigidez da Common Law e, de outro, no Civil Law, 

ocorre justamente o oposto, estimula-se a criação de um sistema de precedentes, 

para gerar Previsibilidade, com o intuito de fomentar a realização de negócios474; 

seria o “consenso global” referido por Boaventura de Sousa Santos. 

Dessa forma, pode-se ver na globalização e no interesse econômico que 

a estimula, uma explicação bem plausível para essa “aproximação” entre os 

sistemas. Os problemas internos de cada uma das famílias, pode muito bem 

justificar um discurso que possui objetivos bem diferentes daqueles que são 

tornados públicos. 

Em ambos os casos a estratégia de dominação está bem delineada e 

aparenta ser a mesma: limitar as possibilidades de ativismo judicial, como exigência 

da Eficiência Econômica. 

Segundo bem acentua Robert W. McChesney: “o mito do livre mercado 

também sugere que os governos são instituições ineficientes que devem ser 

limitadas para não prejudicar a magia do mercado natural do laissez-faire.”475 

Do ponto de vista da Common Law, no que essa estratégia confia é que 

haja diminuição da rigidez e apego a princípios sedimentados por séculos de 

construção jurisprudencial que, eventualmente, possam vir a impedir a realização de 

negócios, já que o Mercado evolui com muito mais rapidez do que a jurisprudência. 

Assim, como no plano legislativo as mudanças podem ocorrer com maior velocidade, 

melhor equipar também as Instituições Judiciais com mecanismos sincronizados a 

esse ideário. 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. p. 33. 
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 “Os sistemas devem fornecer elementos para que se tenha previsibilidade e para que se possa 
nele confiar”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. p. 33. 
475

 McCHESNEY, Robert W. Introdução escrita para a obra de CHOMSKY, Noam. O lucro ou as 
pessoas. Neoliberalismo e ordem global. Tradução de Pedro Jorgensen Jr. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002. Título original: Profit over People. p. 14. 
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Do ponto de vista da Civil Law (e considerando o caso brasileiro, em 

específico) o problema insinua-se o mesmo, mas parte de uma concepção diversa: a 

extrema liberdade concedida aos Juízes, especialmente os de instâncias iniciais, 

cumulada com uma cultura fortemente direcionada para a defesa dos direitos 

fundamentais (pró-devedor) pode provocar um estado de “instabilidade” já que se 

não houver certo controle, poderão surgir decisões judiciais as mais variadas, não 

oferecendo “Previsibilidade” para que o Mercado possa traçar suas metas e agir de 

acordo com elas.  

Neste caso, o problema não é o de se promover alterações na legislação, 

mas sim o de fazer com que os Juízes a apliquem de maneira uniforme. Afinal de 

contas, de nada adianta a Lei, se o Judiciário não lhe garantir o cumprimento. Daí a 

necessidade de se falar em sistemas de controle da decidibilidade476, a fim de 

estabelecer a “harmonia” necessária para o perfeito funcionamento do Mercado. 

Por esse viés ideológico, o melhor a fazer, então, é “dar aos governos a 

tarefa de proteger a propriedade privada e executar contratos, além de limitar a 

discussão política a questões menores”.477 

O que até o presente momento se chamou de “aproximação” entre as 

famílias do Civil Law e da Common Law pode, então, ser visto como uma tentativa 

de tornar os dois sistemas, na medida do possível, semelhantes, com objetivo de 

criar ambientes mais favoráveis para os negócios, especialmente no que diz respeito 

às disputas comerciais. 

Em verdade, o discurso da “igualdade” pode esconder um objetivo de 

“padronização”, de homogeneização de procedimentos, ou como definiu Boaventura 

de Sousa Santos: um “consenso judicial”478. 

Apresenta-se difícil pensar que a busca de harmonização de  padrões de 

comportamento em ambientes nacionais, não guardaria simetria com padrões 

transnacionais.479 - 480 
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 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, ‘decidibilidade’ é a “capacidade inerente ao Direito para 
decidir conflitos com uso da coerção. Característica primeira da atividade jurisdicional”. MELO, 
Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 27. Verbete: DECIDIBILIDADE. 
477

 McCHESNEY, Robert W. Introdução escrita para a obra de CHOMSKY, Noam. O lucro ou as 
pessoas. Neoliberalismo e ordem global. p. 09. 
478

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. p. 31-32. 



152 
 

No que diz respeito à grande massa da população, o discurso é mais ou 

menos o de que os benefícios também chegariam até ela, desde que ninguém se 

oponha a essa política.481 

Neste ponto, não é inoportuno retornar a Eugenio Raúl Zaffaroni, quando 

afirma que: “os discursos não devem ser interpretados apenas sob a luz do que 

dizem, senão também – e fundamentalmente -  sob a sombra do que calam.”482 

Sob esse contexto, é o mesmo Eugenio Raúl Zaffaroni483 quem adverte 

para o fato de que: 

(...) foram aplicados modelos empresariais na análise da atividade jurisdicional, em 
homenagem a uma ‘modernidade’ insólita, que tende a ‘desjuridicizar’ os juízes para 
transformá-los em técnicos empresariais. A análise em termos de mera ‘produtividade’ 
empresarial passa por alto, obviamente, sobre se existe uma separação de funções reais 
a respeito das funções manifestas, um mero incremento da capacidade operativa nada 
mais faz do que tornar mais aguda a distorção. 

As evidências sugerem que as mudanças não ocorrem por acaso vez que 

os Sistemas Judiciais são essenciais ao consenso hegemônico, garantindo a 

“Certeza”484 e a “Previsibilidade das relações jurídicas”, “clarificando e protegendo os 

_______________________ 
479

 Lembre-se do Acordo de Doação n. TF010771/2012, publicado no DOU de 24.04.2012, em que o 
Banco Mundial financia pesquisa para a realização de um estudo que aponte as assimetrias 
existentes na Justiça estadual brasileira, em termos de gestão, capacitação e informatização, já 
acima referido. 
480

 Segundo afirma Robert W. McChesney: o neoliberalismo “representa uma época em que as forças 
empresariais são maiores, mais agressivas e se defrontam com uma oposição menos organizada do 
que nunca. Nesse ambiente político elas tratam de normatizar o seu poder político em todas as 
frentes possíveis, razão pela qual fica cada vez mais difícil contestá-las, tornando complicada – no 
limite da impossibilidade - a simples existência de forças extra-mercado, não-comerciais e 
democráticas”. McCHESNEY, Robert W. Introdução escrita para a obra de CHOMSKY, Noam. O 
lucro ou as pessoas. Neoliberalismo e ordem global. (p. 9) 
481

 Segundo, ainda, Robert W. McChesney: “As consequências econômicas dessas políticas têm sido 
as mesmas em todos os lugares e são exatamente as que se poderia esperar: um enorme 
crescimento de desigualdade econômica e social, um aumento marcante da pobreza absoluta entre 
as nações e povos mais atrasados do mundo, um meio ambiente global catastrófico, uma economia 
global instável e uma bonança sem precedente para os ricos.” McCHESNEY, Robert W. Introdução 
escrita para a obra de CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas. Neoliberalismo e ordem global. (p. 
08) 
482

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder judiciário. Crise, Acertos e Desacertos. p. 30. 
483

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder judiciário. Crise, Acertos e Desacertos. p. 30. 
484

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, ‘certeza jurídica’ é “um dos objetivos buscados pela 
Dogmática Jurídica, no pressuposto de que seja possível garantir um resultado predizível da decisão 
judicial. Tal possibilidade é negada por todas as correntes críticas do Direito, vez que não admitem 
seja o juiz um mero guardião da lei”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 
20. Verbete: CERTEZA JURÍDICA. 
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direitos de propriedade”, “exigindo o cumprimento das obrigações contratuais”, 

enfim, prestando um serviço “equitativo”, “ágil” e “eficiente”.485 

Igualmente, há que se considerar, no que diz respeito à busca duma 

independência plena dos Poderes Judiciários que, pelo menos na América Latina, 

tradicionalmente, os stablishments têm procurado utilizar-se deles, neutralizando-os 

para que não interfiram no exercício de seu poder. Em que pese constituições 

proclamem a sua independência nenhum governo procurou, efetivamente, realiza-

la.486  

Diante desse quadro, com alta probabilidade de acerto, pode-se dizer que 

a reforma no Regime Recursal Cível brasileiro, tende a alinhar-se com essa política 

que vê como tarefa fundamental do sistema judicial garantir a certeza das relações 

jurídicas e a Previsibilidade das decisões judiciais, a fim de clarificar e proteger os 

direitos de propriedade, e exigir o cumprimento das obrigações contratuais.  

Trata-se, portanto, não de facilitar o acesso ao Poder Judiciário, porque 

isso contraria a própria lógica da Reforma, mas ao “Sistema de Justiça” como um 

todo. Quer dizer, o Poder Judiciário, propriamente dito, ficaria disponível para 
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 Conforme ensina Boaventura de Sousa Santos: “Na atualidade, a expansão do judiciário e o 
primado do direito foram também incorporados no vocabulário do consenso hegemônico neoliberal. O 
modelo de desenvolvimento neoliberal, dada a sua maior dependência dos mercados e do setor 
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partida a ideia de que as sociedades assentam no primado do direito e não funcionam eficazmente 
sem um sistema judicial eficiente, eficaz, justo e independente, o novo padrão de intervenção 
judiciária reconhece que é preciso fazer grandes investimentos para que isso ocorra, seja na 
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Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. p. 31-32. 
486

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder judiciário. Crise, Acertos e Desacertos. p. 27. 



154 
 

resolver de forma mais ágil as disputas comerciais, e demandas de outra natureza, 

seriam encaminhadas para os MARCs. 

Não se trata, as circunstâncias estão a indicar, de uma aproximação 

natural entre as famílias da Common Law e da Civil Law, mas de uma diminuição 

das suas diferenças rumo a um consenso global judicial (Boaventura de Sousa 

Santos). 

 

2.3.3 Repercussões da possível aproximação das famílias da 

Common Law e Civil Law, no direito brasileiro 

 

No Brasil, como já afirmado, passa-se por um momento interessante 

diante das reformas já operadas no Poder Judiciário e de outras que se anuncia, 

ainda serão implantadas. O papel vinculante da jurisprudência (e não apenas sua 

força persuasiva) ameaça desbancar a lei como fonte primeira do direito - ao menos 

no âmbito judicial. Mas parece pouco provável que, no Brasil, se deixará para trás a 

tradição da Civil Law, para assumir uma forma de produção do direito em estilo 

“idêntico” à da Common Law.487 

Em oposição à “Morosidade”, invoca-se a “Celeridade”, como categoria 

que se mostra como o objetivo maior perseguido.488 

A esse respeito, importante tomar em consideração o que diz Boaventura 

de Souza Santos489, quando se refere à “Pirâmide da Litigiosidade”. Aponta o 

sociólogo que uma das grandes causas para o problema do excesso de litigiosidade, 
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 Isso se afirma, também, porque no Brasil, ao que indicam as evidências, além de procurar 
melhorar o ambiente para o Mercado, quer-se com as medidas restritivas a recursos, resolver o 
problema de congestionamento nas Cortes Superiores. Além do que, não foi possível indicar 
elementos que apontassem qualquer tendência de redução no volume de produção legislativa. 
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 Nas exatas palavras do Ministro LUIZ FUX: “Hoje, o ideário que move o processo civil é o da 
celeridade. Em determinado momento da história tivemos a prevalência do valor segurança, tanto 
assim que havia um sistema muito pródigo de recurso e a ação rescisória era interponível num prazo 
bastante longo. Agora, o reclamo da sociedade é pela celeridade da prestação judicial, exatamente 
de acordo com essa nova cláusula da razoável duração do processo.”  Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2010-fev-24/anteprojeto-cpc-preve-recurso-unico-fim-acao-cautelar. Acesso 
em 01.03.2013. 
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talvez, seja a “cultura jurídica” dominante no país, que pode estar mais ou menos 

propensa aos embates judiciais. Conceitua cultura jurídica como “o conjunto de 

orientações a valores e a interesses que configuram um padrão de atitudes face ao 

direito e aos direitos e face às instituições do Estado que produzem, aplicam, 

garantem ou valoram o direito e os direitos”. 

A cultura jurídica poderia muito bem explicar o motivo pelo qual em alguns 

países, há uma forte tendência em resolver as demandas em juízo e, em outros não, 

contudo “níveis baixos de litigiosidade não significam, necessariamente, baixa 

incidência de comportamentos injustamente lesivos”490, sob o ponto de vista 

material. 

Adverte o doutrinador que, muitas vezes, populações com baixa 

compreensão dos assuntos da vida têm dificuldades até em entender que seus 

direitos foram violados, motivo pelo qual, não buscam reparação pela via judicial. 

Também pode ocorrer que, mesmo cientes de terem sido lesadas, devido aos 

entraves postos para que se utilizem do Judiciário (enquanto serviço prestado pelo 

Estado), preferem buscar uma composição através de outra forma (MARC) ou 

mesmo conformar-se com a situação. 

Então, ainda que se chegue a um ponto em que os Tribunais estejam com 

suas pautas perfeitamente em dia, e que não tenha mais sentido falar em 

Morosidade, isso não significará que os comportamentos injustamente lesivos 

tenham deixado de ocorrer. Poderá ter acontecido, apenas, um afastamento do 

jurisdicionado das Cortes, diante dos tamanhos entraves opostos, ou uma espécie 

de “privatização”, pela imposição da utilização dos MARCs, como única forma de 

acesso ao Sistema de Justiça, dessas classes menos avantajadas economicamente. 

Na base da Pirâmide da Litigiosidade, ficariam essas demandas 

reprimidas que não conseguem chegar ao topo (onde estariam as causas resolvidas 

pelo Poder Judiciário), porque as Cortes se enclausuraram e diminuíram a oferta de 

mecanismos de acesso. 
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No Brasil, no plano legislativo federal, a tendência de se estabelecer um 

Modelo Precedentalista na ordem jurídica nacional já vinha sendo desenhada, 

timidamente, pela legislação infraconstitucional, desde a década de 1990, pouco 

antes de iniciar-se a tramitação da PEC 96/92.  

O artigo 38 da Lei 8.038/1990491 previa expressamente que: “o Relator, no 

Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o 

recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou 

recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que 

contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo 

Tribunal”. 

Quer dizer, conferiu-se ao Relator o poder de negar seguimento a 

Recurso Extraordinário ou a Recurso Especial que contrariasse as súmulas dos 

respectivos Tribunais. 

Não se tratava, ainda, de “Efeito Vinculante”, mas de uma espécie de 

“requisito de admissibilidade” dos Recursos Especial e Extraordinário. 

Um gérmen do que viria a acontecer com a promulgação da EC 45/2004, 

surgiu com a EC 03/93, quando se introduziu um § 2º no artigo 102, da Constituição, 

prevendo expressamente que: “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou 

ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”. 

Talvez tenha sido esta a primeira vez que a expressão “Efeito Vinculante” 

apareceu no ordenamento jurídico brasileiro, determinando, por alteração legislativa, 

que todos os órgãos do Poder Judiciário seriam obrigados a seguir a orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de 

constitucionalidade. 
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Mais tarde, em 1995, com a promulgação da Lei 9.139492, de 30.11.1995, 

promoveu-se alteração no artigo 557 do Código de Processo Civil, que passou a 

viger com a seguinte redação: “o relator negará seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do 

respectivo tribunal ou tribunal superior”.493 

Houve aqui, então, uma ampliação, não apenas dos poderes do Relator, 

que poderia, por decisão monocrática, negar seguimento a recursos que 

contrariassem súmulas, mas também, admitiu-se a possibilidade de que estas 

(súmulas) não fossem apenas dos Tribunais Superiores, mas também dos 

Regionais. Quer dizer, elas deixaram de ter força apenas em sentido vertical para o 

terem, também em sentido horizontal. 

Mudança maior, no entanto, viria em 1998, com a promulgação da Lei 

9.756494, que alterou novamente o caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, 

que passou a viger com a seguinte redação: “o relator negará seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 

Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

A mesma lei introduziu o § 1º-A, ao artigo495, que previu: “se a decisão 

recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 

dar provimento ao recurso”. 

As implicações dessa nova ordem legal são importantíssimas, porque 

trazem para o ordenamento jurídico brasileiro algumas ideias até então inexistentes. 

Em primeiro lugar, observe-se que já não se fala mais apenas de “súmulas”, mas 

sim de “jurisprudência dominante”. Em segundo lugar, se permitiu ao relator “julgar 
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 BRASIL. Lei 9.139, de 30 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de 
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9139.htm. 
493

 Veja-se que a redação original do artigo 557 do CPC nada mencionava a esse respeito, tratando 
tão somente de questões relativas ao recurso de agravo: “se o agravo for manifestamente 
improcedente, o relator poderá indeferi-lo por despacho. Também por despacho poderá convertê-lo 
em diligência se estiver insuficientemente instruído”. 
494

 BRASIL. Lei 9.756, de 17 de dezembro de 1998. Dispõe sobre o processamento de recursos no 
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monocraticamente o mérito recursal”. Essas alterações são impressionantes, e até 

nos dias atuais geram dúvidas e perplexidade. 

A categoria “jurisprudência dominante”, ainda não encontrou um conceito 

operacional pacífico, tanto que, de acordo com o documento enviado pela Comissão 

responsável pela reforma do Código de Processo Civil ao presidente do Senado, fica 

retratada a intenção de, mesmo mantendo o artigo 557, substituir-se a expressão 

“jurisprudência dominante” por outros termos “mais fluídos” (conforme consta do 

documento), tais como: “entendimento consoante à súmula dos Tribunais Superiores 

ou a decisão representativa da controvérsia, tomada com base no regime dos atuais 

artigos 543-B e 543-C”.496 

Na sequência, foi promulgada a EC 45/2004 cujo mérito foi o de iniciar 

uma série de mudanças que ficaram conhecidas como a “Reforma do Poder 

Judiciário”. 

Para o que agora interessa, no entanto, a EC 45/2004497, ampliou a ideia 

de Efeito Vinculante, ao alterar o § 2º do artigo 102 da Constituição, que passou a 

viger com a seguinte redação: “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 

declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.  

Agora não apenas as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade, mas também aquelas produzidas nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade; passaram a ter “Efeito Vinculante”. 

Criou ainda, a EC 45/2004, a Repercussão Geral para as decisões do 

Supremo Tribunal Federal, ao prever que: “no recurso extraordinário o recorrente 

deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 
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caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 

somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 

Dierle José Coelho Nunes fala de um “neoliberalismo processual” 498 499  ־ 

para descrever um estado de situações muito semelhante àquele das Reformas 

operadas no Regime Recursal Cível brasileiro, e diz que: “o discurso da intolerância 

contra a ineficiência do Poder Judiciário garante a profusão de reformas na lei 

processual, no enfoque meramente funcional”500. Para esse Autor: 

Poder-se-ia argumentar que seria contraditório intitular esse movimento processual no 
Brasil de neoliberal, uma vez que ele se embasa no aumento do papel judicial – ou seja, 
do Estado no processo. No entanto, ocorre que: a) não se busca (e nem ao menos se 
assegura) uma infraestrutura institucional para o exercício socializador da prática 
decisória, mas somente a produtividade; b) se esvazia o papel formador das decisões, 
técnico e institucional, do processo, relegando sua estrutura problematizante a segundo 
plano; c) se busca uma aplicação massificante e em larga escala de provimentos; d) se 
busca a máxima sumarização da cognição e; e) o papel do juiz é fortalecido para o 
atendimento dos imperativos do mercado. Isso significa dizer que o aumento do poder 

judicial não busca nenhum objetivo socializante.501 

Sobre a questão, Julio Cesar Marcellino Junior possui posicionamento 

bem claro a respeito das relações entre o Judiciário brasileiro e crescimento 

econômico. Para esse Autor, a falta de previsibilidade nos julgamentos poderia ser 

considerada um fator negativo pelo viés neoliberal de Processo502. 

O Judiciário, especialmente no Brasil, é visto como estorvo, como empecilho ao livre 
fluxo do megacapital estrangeiro. Aliás, este é, segundo os neoliberais, o Poder 
responsável pelos altos patamares do Custo-Brasil. Nessa visão, o Judiciário brasileiro, 
nos moldes em que está ainda estabelecido, encarece o país, pois desestimula os 
especuladores estrangeiros diante da alegada ‘insegurança dos contratos’. É que o 
Judiciário, quando atua como garante constitucional do Estado Democrático de Direito e 
faz valer direitos fundamentais sociais, desconsidera o pacta sunt servanda contratual, 
coibindo abusos e excessos, restabelecendo a plausibilidade de relações comerciais. 

Com todas essas alterações, o que se vê é um quadro de reformas cujas 

implicações totais ainda não podem ser percebidas, mas que enseja um 
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redimensionamento completo da forma de raciocinar e de operar o Processo Civil 

brasileiro, especialmente em matéria recursal. O ponto relevante nessas alterações 

certamente é a ideia de Efeito Vinculante para as decisões judicias, tanto em sentido 

horizontal, quanto vertical. 

Assim, se no Brasil está havendo certa aproximação com a Civil Law, o 

que se pode intuir é que seja em vista de exigências econômicas. 

 

2.4 DOS NOVOS VALORES VIGENTES NO REGIME RECURSAL 

CÍVEL BRASILEIRO, A PARTIR DA EC 45/2004 

 

No exposto até aqui se procurou ressaltar que a propalada “Crise da 

Justiça” é caracterizada por, ao menos, duas dimensões bem distintas, mas 

interdependentes: (a) uma crise política e; (b) uma crise funcional e de 

desempenho.503 

As crises são distintas, porque possuem contornos bem definidos e são 

interdependentes, pois assim como a crise política leva para a crise funcional e de 

desempenho, esta contribui para o agravamento da primeira. 

Procurou-se ressaltar, também que a forma adotada pelo legislador 

brasileiro para solucionar essa Crise, encontra muitos pontos de convergência com 

valores recomendados pelo Banco Mundial, para a reforma de Poderes Judiciários, 

em vários locais do mundo. 

Por esse motivo é que se pode compreender que esses ideais por 

referirem-se ao funcionamento do Poder Judiciário como um todo afetam, também, o 

Processo Civil brasileiro e, em especial, o Regime Recursal, por inserir novas formas 

de pensar e de agir nessa área específica. 
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 Conforme também anota ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário: entre a Justiça e a Política. In: 
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Daí, o interesse em se analisar, ainda que rapidamente, cada um deles, 

para se compreender a verdadeira amplitude das alterações propostas. 

Segundo refere Ana Paula Lucena Silva Candeas, “o Banco [Mundial] 

recomenda uma série de valores: acesso à justiça (acessibilidade), credibilidade, 

eficiência, transparência, previsibilidade, proteção à propriedade privada, e respeito 

aos contratos”.504 Assim, cada um desses valores será tratado separadamente. 

 

2.4.1 Valores Acesso à Justiça e Credibilidade  

 

Quando se trata da matéria relativa ao Acesso à Justiça, não se pode 

deixar de mencionar o Projeto de Florença e, mais especificamente, o seu Relatório, 

escrito por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Já na introdução os autores dizem505:  

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para 
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas 
podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado 
que, primeiro deve ser realmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente justos. (...) a justiça social, tal como 
desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. 

O acesso à Justiça, no entanto, por essa nova concepção (neoliberalismo 

processual), não quer dizer que, necessariamente, o jurisdicionado tenha que ter 

acesso a um Juiz togado. 

Na realidade, uma concepção que começou a ganhar força, 

embrionariamente, com a instituição dos Juizados de Pequenas Causas, e depois 

com os Juizados Especiais Cíveis, Estaduais, Federais e, mais recentemente da 

Fazenda Pública, além dos Juizados Especiais Criminais, marcou o início de uma 

nova concepção de acesso ao Sistema de Justiça, que acabou redundando nos 

MARCs. 
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Os Juizados Especiais, como um todo, são regidos pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade; buscando, 

sempre que possível a conciliação ou a transação.506  

No regime jurídico dos Juizados Especiais criou-se a figura dos 

“Conciliadores” e dos “Juízes Leigos”, que por óbvio, diferenciam-se do Magistrado 

togado507. Daí o conceito de Sistema de Justiça, que procura dar a ideia de acesso a 

“alguma forma de solução de conflito”, mas não necessariamente ao Poder 

Judiciário. 

Além disso, dentro de alguns limites, afastou-se a obrigatoriedade da 

presença do advogado, para representar as partes.508 

Outra forma de resolução de conflitos amplamente difundida por essa 

nova concepção é a dos MARC – Meios Alternativos de Resolução de Conflitos 

(também chamados de ADR - Alternative Dispute Resolution se se preferir o termo 

em inglês), tais como a mediação e a arbitragem509. Esses métodos, em seu 

conjunto, estão atrelados à concepção de “Tribunal Multiportas”510. 

A ideia é a de que certas causas sejam resolvidas por outros métodos, 

que não através da intervenção judicial direta. 

Imagina-se que dessa forma, haverá um maior acesso a mecanismos 

oficiais de solução de conflitos sem a necessidade de que tais demandas 

congestionem o fluxo de atividades do Poder Judiciário. Para Eduardo Arruda Alvim 

e William Granado511: 

                                                      
506

 Conforme artigo 2º da Lei 9.099/95. 
507

 Conforme artigo 7º da Lei 9.099/95. 
508

 Conforme artigo 9º da Lei 9.099/95. 
509

 Para Osvaldo Ferreira de Melo, ‘arbitragem’ é o “processo utilizado, na esfera decisória, para 
dirimir uma questão entre pessoas físicas ou jurídicas, tendo a sentença arbitral eficácia plena, 
independentemente de homologação por órgão do poder judiciário”. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 11. Verbete: ARBITRAGEM. 
510

 Para um maior aprofundamento sobre a concepção de Tribunal Multiportas, consultar: ALMEIDA, 
Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (orgs.). Tribunal Multiportas: 
investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2012. 
511

 ALVIM, Eduardo Arruda. Mecanismos alternativos. Disponível em http://oab-
rj.jusbrasil.com.br/noticias/2757980/artigo-mecanismos-alternativos-eduardo-arruda-alvim-e-willian-
granado. Acesso em 10 mar. 2013. 
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Merece destaque, nesse contexto, a Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a política judiciária nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Trata-se 
de ato normativo que visa aperfeiçoar e incentivar os mecanismos consensuais de 
solução de conflitos, evitando-se, dessa maneira, a excessiva judicialização dos conflitos 
de interesses. 

Embora a Resolução n.º 125 de 2010 do CNJ traga algumas disposições a respeito da 
mediação e conciliação, nosso sistema é carente de legislação federal que discipline 
referidos mecanismos. 

No que diz respeito ao acesso à Justiça, já se viu anteriormente, nesta 

Tese, que o PNUD, através do Projeto BRA/12/013, intitulado “Fortalecimento do 

Acesso à Justiça no Brasil”, investe US$ 4.050.000,00 no aprimoramento desse 

ponto específico, lembrando sempre que a concepção de acesso à Justiça 

defendida por instituições internacionais não se relaciona, necessariamente com 

acesso ao Poder Judiciário, de forma que por tais entidades é compreendido que os 

MARCs são parte da solução do problema. 

A Mediação, considerada como MARC, é um dos pontos estratégicos das 

pautas da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e, inclusive, 

já se mencionou, no ano de 2009, foi elaborado um “Manual”, iniciativa essa que faz 

parte de uma política pública permanente, não só de estímulo, mas com diretrizes e 

investimento público na formação e qualificação profissional dos magistrados e 

demais agentes do sistema de Justiça. 

Da mesma forma, programas como “Conciliar é Legal” – já se mencionou 

- contribuem para sugerir o alinhamento/adaptação da ordem jurídica processual a 

esse novo significado do valor Acesso à Justiça. 

No relatório intitulado “Reformas Microeconômicas e Crescimento de 

Longo Prazo”, o Ministério da Fazenda, propõe uma ampla reforma do Poder 

Judiciário, tendo como foco “melhorar o ambiente de negócios no Brasil, sustenta 

que: “a Reforma Constitucional do Judiciário está sendo complementada por um 

conjunto de medidas infraconstitucionais que têm como objetivo promover a 

negociação para resolução de conflitos, (...).”512  

                                                      
512

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo. 
Brasília, 2004. 103 p. p. 10. O Relatório justifica o conjunto de medidas (Reforma Infraconstitucional 
do Judiciário), nos seguintes termos: “Foram adotadas medidas para elevar a eficiência no acesso à 
Justiça, assim como para incentivar o uso de mecanismos alternativos de resolução de conflitos como 
a mediação.  Essas medidas atingem tanto a esfera constitucional do Judiciário  – aumentando o grau 
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Por esse prisma, fica reforçada a compreensão de que as reformas no 

Poder Judiciário brasileiro têm um caráter eminentemente mercadológico e mesmo o 

Acesso à Justiça é compreendido sob esse viés. 

 A credibilidade está relacionada - de acordo com essa nova concepção - 

a outros valores como a previsibilidade, a transparência e a constância do Poder 

Judiciário513. O objetivo é que o Judiciário transmita à população um sentimento de 

estabilidade e idoneidade. 

Por essa renovada concepção, espera-se do Poder Judiciário, ainda, a 

ausência de corrupção, no sentido de que as empresas não dependam desse 

artifício para acelerar o trâmite processual.514 

Um Judiciário que, não inspire credibilidade, elevaria os custos calculados 

pelas empresas, e estes seriam considerados quando da concretização de negócios 

e investimentos.515 

Segundo se depreende do Relatório 32789-BR do Banco Mundial sobre o 

Judiciário brasileiro516 517  ־: 

_______________________ 
de governança da sociedade sobre a qualidade de seu serviço e reforçando o papel jurisprudencial 
das decisões dos tribunais superiores  –  quanto o Código de Processo Civil, combatendo o incentivo 
a manobras protelatórias no processo de execução, aperfeiçoando os meios executórios e 
racionalizando o sistema recursal. Com isso, espera-se reduzir o custo do processo judicial como 
mecanismo de resolução de conflitos, torná-lo mais ágil e célere, e elevar o acesso do cidadão 
comum ao serviço jurisdicional.” p. 71. 
513

 CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Os valores recomendados pelo Banco Mundial para os 
Judiciários nacionais. p. 30. 
514

 CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Os valores recomendados pelo Banco Mundial para os 
Judiciários nacionais. p. 31. 
515

 CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Os valores recomendados pelo Banco Mundial para os 
Judiciários nacionais. p. 31. 
516

 BANCO MUNDIAL. Unidade de Redução da Pobreza e Gestão Econômica América Latina e 
Caribe. Fazendo com que a justiça conte. Medindo e aprimorando o desempenho do Judiciário no 
Brasil. 203 p. p. 23. 
517

 Já, do Relatório do Ministério da Fazenda, Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo 
Prazo, colhe-se o seguinte trecho, que se coaduna com o valor ora analisado: “A Reforma do 
Judiciário, além do seu importante impacto sobre o funcionamento da Justiça e o exercício da 
cidadania, apresenta uma importante contribuição para o desenvolvimento do mercado de crédito, e 
para a expansão da produção e do investimento. Os contratos, por mais completos que sejam, não 
conseguem prever todas as possíveis contingências futuras. Mecanismos eficientes de resolução de 
conflitos garantem que esse processo de complementação contratual ocorra de forma célere e sem 
elevados custos adicionais para ambas as partes. Se os marcos legal e institucional que estruturam 
esses mecanismos sinalizarem um processo moroso, custoso e com incentivos para ação protelatória 
por qualquer uma das partes, o custo esperado das transações econômicas aumenta, sobretudo nos 
mercados de crédito, induzindo um menor nível de investimento, produção e geração de empregos.”  
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Muitos dos problemas de congestionamento, e consequentemente de atraso, e dos 
custos sistêmicos são gerados das práticas oportunistas adotadas por alguns atores 
extremamente poderosos – o governo, os advogados particulares e, em menor escala, 
bancos e concessionárias de serviços públicos. Se essas entidades pudessem ser 
convencidas a controlar o seu oportunismo, os tribunais poderiam concentrar-se na 
solução dos problemas por eles mesmos gerados. 

É bom lembrar, como dito anteriormente nesta Tese, que um dos fatores 

que impulsionou a Reforma do Judiciário foi a crítica a essa instituição pelo então 

Senador Antônio Carlos Magalhães. Acrescente-se a esse fato, outro episódio 

marcante, no mesmo sentido, consubstanciado no discurso do Ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em 22.04.2003, quando criticou a “caixa-preta” do Judiciário, 

defendendo a instalação de um mecanismo de “controle externo” para a 

Instituição.518 

Coincidentemente, ou não, no final do mesmo ano foi promulgada a EC 

45/2004, trazendo entre suas disposições a criação do CNJ e da ENFAM. 

De qualquer sorte, o fato é que a simples disponibilização de Mecanismos 

Alternativos para Resolução de Conflitos, sem que os mesmos estejam estruturados 

e amplamente capacitados para, de fato, resolver as demandas que lhes sejam 

submetidas, nada mais é do que uma forma de desviar a atenção do foco principal 

do problema. 

Transferir para esse tipo de ferramenta uma série de demandas - sem a 

preocupação com a efetividade das soluções que ali lhes sejam atribuída - apenas 

para “desafogar” os meios convencionais, não significa que tenha sido encontrada 

uma alternativa. Nessa perspectiva, Dierle José Coelho Nunes519, afirma que:  

Defende-se, ainda, sempre em perspectiva ideológica socializadora, a profusão de 
técnicas alternativas de resolução de conflitos (ADR – Alternative Dispute Resolution), a 
difusão da cultura da conciliação, como o atual conciliar é legal. Realmente, conciliar 
seria legal e legítimo se tal operação fosse escolhida pelas partes, no exercício de sua 
autonomia privada, devido às peculiaridades de seu caso, e não dimensionada como 
única hipótese de solução rápida de seu caso ou, mesmo, imposta pelo magistrado 
mediante a coação de uma futura decisão desfavorável. 

_______________________ 
BRASIL. Ministério da Fazenda. Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo. 
Brasília, 2004. 103 p. p. 10-11. 
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 SÃO PAULO. Jornal Folha de São Paulo. Presidente endossa frase de Lampião contra 
distorções da Justiça. Edição eletrônica de 23 de abril de 2003. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2304200302.htm. Acesso em 09 fev. 2012. 
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 Nunes, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Uma análise das reformas 
processuais. p. 173. 
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Segue o mesmo Autor afirmando que “todas essas situações não 

guardam nenhuma vinculação com uma efetiva socialização e, nem mesmo, com a 

aqui defendida democratização processual. Somente ajustam uma lógica 

funcionalista e perversa, que, certamente, deve ser problematizada discursiva e 

incessantemente”520. 

Owen Fiss explica que, nos Estados Unidos, por volta de 1983 Derek 

Bok521 enviou relatório para os diretores da Universidade de Harvard, criticando a 

forma de ensino daquela instituição que somente preparava os alunos para o 

“embate jurídico” e não para “práticas amigáveis da conciliação e do acordo”522. 

Iniciava-se, a partir daí, o novo movimento do direito, conhecido por ADR - 

Alternative Dispute Resolution523.  

Critica, no entanto, Owen Fiss524, esse método de solução de conflitos, 

afirmando que: “essa visão da adjudicação e o movimento favorável ao acordo 

baseiam-se em premissas questionáveis. Não acredito que o acordo, como prática 

genérica, seja preferível ao julgamento ou deva ser institucionalizado em uma base 

                                                      
520

 Nunes, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Uma análise das reformas 
processuais. p. 174. 
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 Advogado e educador nos Estados Unidos. 
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 FISS, Owen. Um novo processo civil. Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e 
sociedade. Coordenação de Tradução: Carlos Alberto de Salles. Tradução de: Daniel Porto Godinho 
da Silva e Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. Título original da 
obra: The law as it coud be. p.121. 
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 Explica o mesmo autor, que: “Como esse movimento busca a redução da quantidade de 
processos iniciados, a maioria de suas propostas é dedicada à negociação ou à mediação anteriores 
ao processo judicial. Porém, o interesse pelas chamadas “práticas amigáveis” não tem sido tão 
restrito. Estende-se também aos processos em andamento e os defensores da ADR têm procurado 
novos caminhos para facilitar, ou até mesmo forçar, a celebração de acordos entre as partes em 
casos pendentes. (...) Os defensores da ADR são levados a apoiar tais medias e a exaltar as ideias 
do acordo com maior frequência, porque consideram a adjudicação um processo para solucionar 
controvérsias. Agem como se as cortes tivessem surgido para solucionar conflitos entre vizinhos que 
chegaram a um impasse e voltaram-se a um estranho para ajuda-los. As cortes são vistas como a 
institucionalização desse “estranho” e a adjudicação como o processo pelo qual o “estranho” exerce o 
poder. O próprio fato de os vizinhos procurarem alguém para solucionar a controvérsia significa um 
rompimento de suas relações sociais; os defensores da ADR reconhecem isso, mas, no entanto, 
esperam que os vizinhos sejam capazes de chegar a um entendimento antes da solução da 
controvérsia pelo estranho. Esse entendimento é o acordo. É mais uma trégua do que uma 
verdadeira conciliação, mas parece preferível ao julgamento, pois se baseia no consentimento de 
ambas as partes e evita os custos de um moroso julgamento”. FISS, Owen. Um novo processo civil. 
Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. p. 122-123. 
524

 FISS, Owen. Um novo processo civil. Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e 
sociedade. p. 123. 
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extensa e ilimitada. Deveria ser tratado, ao contrário, como uma técnica altamente 

problemática para simplificação dos dockets525”. 

Kazuo Watanabe é defensor da ideia dos Tribunais Multiportas, 

compreendendo, no entanto, que os meios consensuais de resolução de conflitos 

não podem ser utilizados como simples mecanismos para reduzir o volume de 

processos em tramitação. Para o processualista526:  

(...) os meios consensuais de solução de conflitos não devem ser utilizados com o 
objetivo primordial de se solucionar a crise de morosidade da justiça, com a redução da 
quantidade de processos existentes no judiciário, e sim como uma forma de dar às 
partes uma solução mais adequada e justa aos seus conflitos de interesses, propiciando-
lhes uma forma mais ampla e correta de acesso à justiça. 

No Brasil, como já foi dito, só recentemente, foi criada a Escola Nacional 

de Mediação e Conciliação (ENAM), mas já se pode observar da fala do Secretário 

da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, qual será o objetivo da instituição. Afirma 

ele527:  

Queremos incentivar as Universidades de todo o país para que ensinem as técnicas de 
mediação e conciliação para os estudantes de direito. Hoje os alunos de direito são 
formados para o litígio. Queremos que eles estejam preparados para atuar no mercado e 
adotem o diálogo e as práticas colaborativas como regra. 

Não se pode deixar de observar a semelhança do discurso da autoridade 

brasileira, com o de Derek Bok, reproduzido linhas acima.  

De outro norte, ressalte-se que a ENAM somente surge a partir de ação 

que integra projeto do PNUD e da Secretaria de Reforma do Judiciário, e isso só 
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 Segundo as Notas do Tradutor: “Dockets são os registros dos vários incidentes processuais 
ocorridos durante o desenvolvimento do processo, uma espécie de fichário eletrônico. Além do 
docket, o processo americano utiliza outras duas modalidades de organização da documentação e 
registros produzidos no curso do processo: o file e os records. O primeiro são as pastas nas quais é 
guardado o material escrito. Os records são registros em estenotipia e gravações magnéticas que são 
degravadas quando necessário”. FISS, Owen. Um novo processo civil. Estudos norte-americanos 
sobre jurisdição, constituição e sociedade. NT1. p. 123. 
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 WATANABE, Kasuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In: ALMEIDA, 
Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (orgs.). Tribunal Multiportas: 
investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 87-94. p. 89. 
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 BRASIL. Blog do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça e CNJ organizam I Competição 
Nacional de Mediação. Disponível em: http://blog.justica.gov.br/inicio/tag/escola-nacional-de-
mediacao-e-conciliacao-enam/. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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reforça o emparelhamento das políticas adotadas no Brasil, com aquelas defendidas 

por instituições transnacionais.528 

Há que se lembrar, também, que no mês de maio/2013 foi nomeada uma 

comissão de juristas e encarregada de elaborar um anteprojeto para uma nova Lei 

de Arbitragem e Mediação, sob a presidência do Ministro do STJ, Luis Felipe 

Salomão.  

Não há, ainda, indicativos sobre os rumos dos trabalhos desse grupo; 

contudo, um prognóstico bem realista, com base no ideário das demais alterações 

legislativas já mencionadas, é o de que haverá a criação de algum mecanismo que 

condicione a propositura de novas ações judiciais a uma prévia tentativa de 

conciliação.  

Isso se diz, inclusive, em vista do conteúdo de matéria disponível no site 

do Senado Federal, da qual se colhe que, “para enfrentar o congestionamento da 

Justiça brasileira, que atualmente tem 90 milhões de ações à espera de julgamento, 

duas opções de solução de conflitos devem ser estimuladas em nova lei a ser 

elaborada pelo Senado: a mediação e a arbitragem”529. 

Isso apenas reforça o entendimento de que os MARCs (ADRs) 

aparentemente estão sendo criados com o objetivo de redução do volume de 

processos e por inspiração de pautas defendidas por Instituições multilaterais. 

 

2.4.2 Do Valor Eficiência 

 

No que diz respeito ao valor Eficiência, para o modelo desenhado pelo 

Banco Mundial, os elementos pelos quais se deve analisa-la são: a rapidez, o custo, 
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 PNUD. Brasil terá escola nacional de mediação e resolução de conflitos. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3640. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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 BRASIL. Senado Federal. Jornal do Senado. Juristas vão propor nova Lei de Arbitragem em 
seis meses. Disponível em: http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2013/04/04/juristas-
vao-propor-nova-lei-de-arbitragem-em-seis-meses. Acesso em: 10. jun. 2013. 
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a equidade e o acesso à justiça. A sua definição “também está relacionada com o 

equilíbrio entre esses elementos e a imparcialidade”.530 

Silvane Battaglin Schwengber em Tese de Doutorado apresentada à 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Formação e 

Documentação da Universidade de Brasília, entende que: “nos países desenvolvidos 

os métodos de análise de eficiência já vem sendo amplamente utilizados com o 

objetivo de melhorar o desempenho das organizações públicas, notadamente nas 

áreas da saúde, educação, segurança pública.”531 

No Brasil, no entanto, adverte a mesma pesquisadora: “estamos 

avançando lentamente na incorporação desses critérios para aferir as diferenças no 

desempenho do setor público”532, aí incluído o Poder Judiciário. 

De fato, uma das grandes críticas feitas pelo Banco Mundial ao Judiciário 

brasileiro é, justamente, a falta de indicadores que possam ser usados no cálculo de 

Eficiência desse setor público, dando conta de que, efetivamente, as decisões das 

autoridades constituídas e em especial as responsáveis pelas Reformas que se 

analisa nesta Tese, ainda agem como base no “achismo”.  

No Relatório 32789-BR, o Banco Mundial afirma categoricamente que: 

“considerando-se o fato de que o Brasil é um líder regional na área de automação do 

judiciário, sendo, portanto, potencialmente capaz de congregar dados empíricos 

sobre o desempenho dos tribunais, a fundamentação continuada no “achismo” 

mostra-se especialmente surpreendente”533. 

Conquanto o relatório referido acima seja de 2004 - mesmo ano em que 

foi instalado o programa Justiça em Números (que hoje já conta com 08 edições, 

computando maior número de dados) -, há de se considerar que: (a) primeiramente, 

a EC 45/2004 também é do ano de 2004, levando a inferir, então, que as decisões 
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 CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Juízes para o Mercado? Os valores recomendados pelo 
Banco Mundial para os Judiciários nacionais. p. 31. 
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 SCHWENGBER, Silvane Battaglin. Mensurando a eficiência no sistema Judiciário: Métodos 
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 BANCO MUNDIAL. Unidade de Redução da Pobreza e Gestão Econômica América Latina e 
Caribe. Fazendo com que a justiça conte. Medindo e aprimorando o desempenho do Judiciário no 
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tomadas para sua elaboração não levaram em conta estudos elaborados que 

pudessem amparar as decisões (o mesmo se diga em relação à legislação 

infraconstitucional, inclusive aquela que alterou o Regime Recursal abordado nesta 

Tese), e; (b) em segundo lugar, as bases estatísticas somente fornecem 

informações cruas, sendo necessária uma Ideologia subjacente para transforma-las 

em fonte potencial do processo decisório. 

Efetivamente, sob o ponto de vista da formação de um banco de dados 

empíricos para auxiliar a formação de uma consciência sobre metas a cumprir e 

diretrizes a seguir, somente a partir do ano de 2004 (portanto, após a tomada de 

decisões sobre a Reforma do Judiciário) é que pesquisas começaram a ser 

patrocinadas pelo CNJ534 (ele também criado em 2004), com vistas à coleta de 

elementos de convicção nessa área. 

Conforme noticiado pelo Jornal Folha de São Paulo de 23.04.2004535 

(lembre-se que a EC 45/2004 foi promulgada em dezembro/2004), o “projeto” do 

então Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para a Reforma do Judiciário, 

centrava-se numa metodologia de “tentativa e erro”, valendo-se, naquele momento 

dos dados de pesquisas realizadas pelo BID: 

A reforma pretendida por Bastos ainda não tem formato. A previsão é de que sejam 
criados grupos temáticos para discutir e elaborar sugestões que serão encaminhadas ao 
ministro. 

Ao longo dos primeiros meses, o Ministério deve se guiar por estudos realizados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), especialmente no que se refere à 
informatização do trâmite de processos. A intenção do governo é modernizar um terço 
das varas do país e acompanhar o trabalho durante seis meses. Depois disso, compara-
se o ritmo de trabalho com as varas que não foram modernizadas. 

O fato de as mudanças terem se iniciado mesmo sem que diagnósticos 

precisos tivessem sido elaborados, talvez se deva à recomendação feita pelo próprio 

Banco Mundial aos governantes. Segundo essa entidade536:  

Das economias que mais reformaram nos 3 últimos anos, quase 85% das reformas 
ocorreram nos primeiros 15 meses de um novo governo. A mensagem para um governo 
eleito recentemente (como em Benin e México) ou reeleito (como na Colômbia) é: o 
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momento para levar adiante reformas ousadas é no início do mandato. Nas palavras de 
um reformador: “Reformar é como consertar um carro com o motor funcionando, não há 
tempo para formular estratégias”. 
 

De qualquer forma, um dos mecanismos sugeridos pelo Banco Mundial 

para aumentar a Eficiência do Judiciário é a aplicação de uma regra de Mercado: a 

competição.537  

Pelo estímulo à utilização dos MARCs, entende o organismo que haveria 

uma disputa “por poder” entre setores do Judiciário e instituições que promovam 

esses mecanismos alternativos de resolução de conflitos, redundando isso, numa 

melhor prestação jurisdicional.538 

Adiantando tema que será debatido com maior aprofundamento, mais 

adiante nesta Tese, do relatório Justiça em Números de 2012, colhe-se que o 

método utilizado para medir a Eficiência do Poder Judiciário brasileiro é a Análise 

Envoltória de Dados (DEA)539 centrado, se não exclusivamente, ao menos 

principalmente, na relação entre processos e julgamentos (produtividade). Trata-se 

de critério eminentemente quantitativo.  

E quando se trata de juízo qualitativo de avaliação da Eficiência, a 

solução adotada pelo CNJ foi a de vincular esse conceito (tratando das decisões 

judiciais) à adoção pelo Juiz da jurisprudência das Cortes Superiores, na forma do 

artigo 10, da Resolução 106, já acima referida.  

Lembre-se que a referida norma, determina no artigo 5º, que no 

balanceamento da qualidade das decisões proferidas serão levados em 

consideração o respeito às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores.  Ou seja: o respeito à jurisprudência das Cortes superiores passou a ser 

critério para avaliação da “qualidade” das decisões judiciais. 
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2.4.3 Dos Valores Transparência e Independência 

 

No que diz respeito à transparência, para o Banco Mundial esse valor 

está conectado com a “responsabilidade dos juízes e a necessidade de prestação de 

contas (accountability)”.540 

Ana Paula Lucena e Silva Candeas discorre sobre a compreensão do 

Banco Mundial a respeito da accountability, esclarecendo que: “se, de um lado os 

juízes compõem uma instituição que não emerge das urnas como os parlamentares 

e os titulares dos cargos eletivos do Executivo, por outro, os magistrados são 

obrigados a justificar exaustiva e racionalmente suas decisões de modo muito mais 

rigoroso que os membros dos outros Poderes.”541 

Anna Maria Campos salienta que o conceito de accountability está 

relacionado com os limites dos mecanismos de controle formal gerados no interior 

da burocracia; motivo pelo qual, em primeiro lugar, “o grau de  accountability  de 

uma determinada burocracia é explicado pelas dimensões do macroambiente da 

administração pública: a textura política e institucional da sociedade; os valores e os 

costumes tradicionais partilhados na cultura; a história”; em segundo lugar, “há uma 

relação de causalidade entre desenvolvimento político e a competente vigilância do 

serviço público. Assim, quanto menos amadurecida a sociedade, menos provável 

que se preocupe com a  accountability  do serviço público; e, em terceiro lugar, em 

âmbito nacional, “a falta de  accountability  da nossa burocracia decorre do padrão 

de relacionamento entre Estado e sociedade”.542  

Para a pesquisadora, “a estrutura e a dinâmica do governo têm 

favorecido, na prática, o domínio do Executivo Federal, à custa dos outros níveis de 
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governo, dos Poderes Legislativo e Judiciário e, sobretudo, da qualidade de vida do 

povo”.543 

Ilton Norberto Robl Filho esclarece ser inexistente uma tradução para o 

português do vocábulo accountability (sendo difícil de conceitua-lo também na língua 

inglesa), contudo é possível compreender que: (a) não há espaço para a 

accountability “quando uma pessoa do grupo ou órgão possui pleno controle sobre 

outra”, pois “por mais que existam sanções ao agente, ele pode descumprir os 

comandos postos na legislação e os interesses do principal”. De outro lado (b) 

também se deve reconhecer que “há accountability em níveis hierárquicos na 

medida em que todos os estratos possuem certo poder”.544 

Nesse ponto duas questões devem ser ressaltadas: a primeira diz 

respeito à criação do CNJ, pela EC 45/2004 e sua função institucional, como órgão 

fiscalizador da atividade judiciária, responsável, portanto, pela accountability em 

âmbito nacional; e a segunda, que se relaciona ao modelo precedentalista instalado 

no País, a partir da mesma Emenda Constitucional e da análise que se faz da 

função renovada do Juiz, no que diz respeito à fundamentação ou justificação de 

suas decisões. 

Sobre o valor “Independência”, Richard Allen Posner545 é claro ao 

defender o ponto de vista que: 

A independência do judiciário transforma os juízes em agentes imperfeitos do poder 
legislativo. Isso é tolerável (...) porque um judiciário independente é necessário para a 
solução de litígios comuns de um modo que estimule o comércio, as viagens, a liberdade 
de ação e outras atividades ou condições extremamente valorizadas e reduza o 
desembolso de recursos para se influenciar a ação governamental. 

Há que se tomar em consideração que ao publicar o Relatório Reformas 

Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo, em 2004, o Ministério da Fazenda 

brasileiro deixa bem claro que o objetivo do Governo, para os próximos anos é o de 

recuperar o dinamismo econômico verificado entre 1950-80546. 
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Sob essa perspectiva, entendia o Ministério da Fazenda, então 

capitaneado pelo Ex-Ministro Antônio Palloci Filho, que: “um dos temas dominantes 

nos trabalhos recentes sobre desenvolvimento econômico é a ênfase na importância 

do desenho institucional e legal tanto para o adequado funcionamento dos Mercados 

quanto das políticas públicas”547. 

Tomando esse elemento por premissa, na perspectiva do Ministério da 

Fazenda, na conjuntura então vigente, a economia brasileira possuía “condições 

para iniciar uma nova fase de crescimento sustentado. A escolha adequada de 

políticas públicas e a implementação de reformas institucionais são fundamentais 

para que essa oportunidade de novo ciclo de crescimento possa ser aproveitada”.548 

O Relatório, como define o Ministério, “procura explicar o contexto das 

medidas institucionais e microeconômicas que já foram implementadas, as que 

estão sendo discutidas no Congresso Nacional, e as que estão sendo estudadas 

pelo Governo”549 para consecução dos objetivos acima referidos. 

O alvo explícito é o de mostrar a coerência de várias medidas legislativas 

e administrativas que vinham sendo tomadas para: (a) melhoria da qualidade 

tributária, (b) desenvolvimento do mercado de crédito, (c) redução do custo de 

resolução de conflitos, (d) melhoria do ambiente de negócios e comércio exterior.550 

Especificamente, para o que mais interessa a esta Tese, no aspecto 

“redução do custo de resolução de conflitos” é que entra a Reforma do Poder 

Judiciário, com medidas concertadas visando a diminuição de custos para ambas as 

partes. 

De acordo com o relatório os contratos derivados do aumento das 

transações, “por mais completos que sejam, não conseguem abarcar todas as 

possíveis contingências futuras”; e, em assim sendo, “um bom sistema de registro de 
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propriedade e mecanismos eficientes de resolução de conflitos são fundamentais 

para o bom funcionamento de uma economia de mercado”.551 

Basicamente, essa é a mesma ideia defendida pelo Banco Mundial ao 

sustentar que o crescimento econômico exige um Sistema de Justiça capaz de 

interpretar e executar as leis de uma maneira eficiente e previsível.552 

Isso só será conseguido, segundo o BM, com o Judiciário independente; e 

essa independência pode ser caracterizada por três aspectos distintos: (a) 

independência decisória ou funcional, que garanta tomadas de decisão de acordo 

com a lei e não em vista de fatores externos; (b) independência interna que se 

caracteriza pela não interferência no processo decisório dos magistrados de órgãos 

de instâncias superiores; (c) independência pessoal, que tem a ver com as 

prerrogativas da carreira do Magistrado: inamovibilidade, irredutibilidade de 

vencimentos e vitaliciedade.553 

Outro ponto importante nessa linha de ideias é a calculabilidade e/ou 

Previsibilidade das decisões, que se consubstancia no valor “Segurança”. 

A questão da Segurança, como exigência do Mercado não é nova. 

Conforme Herman Heller554: 

Com o desenvolvimento da divisão do trabalho e das trocas, impõe-se a segurança das 
trocas que no seu todo se identifica com aquilo que o jurista costuma chamar certeza do 
direito. A segurança das trocas ou certeza do direito tornaram-se possíveis em 
decorrência de uma notável calculabilidade e previsibilidade das relações sociais, que se 
tornam realizáveis somente se as relações sobretudo as econômicas, forem reguladas 
de modo crescente por um único ordenamento, ou seja, emanado de um único ponto 
equidistante. O resultado final, ainda que não definitivo, desse processo de 
racionalização social é o moderno Estado de direito, nascido substancialmente de uma 
legislação sempre mais ampla, com a consequente consciente imposição de regras de 
comportamento social que excluem a autotutela em um ambiente sempre mais vasto de 
pessoas e coisas, em opção por uma normatividade e execução centralizadas. 

Richard Allen Posner, assim coloca o tema da relação entre Economia e 

Direito: “a modernização de uma nação economicamente próspera requer, pelo 
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menos, uma modesta estrutura legal centrada na proteção dos direitos de 

propriedade e dos contratos. A reforma legal exigida para criar essa infraestrutura 

pode-se obter pela adoção de um sistema relativamente preciso de normas, ou por 

um investimento pesado na reforma judicial do país”.555 

De tudo quanto foi visto, verifica-se que há evidências do alinhamento do 

“projeto nacional de Reforma do Judiciário” a esse modelo, quando o Relatório do 

Ministério da Fazenda afirma textualmente que as medidas tomadas, e as que ainda 

estavam em fase de elaboração “atingem tanto a esfera constitucional do Judiciário 

– aumentando o grau de governança da sociedade sobre a qualidade de seu serviço 

e reforçando o papel jurisprudencial das decisões dos tribunais superiores (...)”.556 

A lógica da proposta adotada pelo Governo brasileiro encontra explicação 

também em Eros Roberto Grau, que reforça esse entendimento afirmando que “(...) 

os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no 

qual o ganho voltado à acumulação de capital joga um papel preponderante, 

necessitam de uma justiça e de uma administração cujo funcionamento possa ser, 

em princípio, calculado racionalmente”.557 

Finalizando, o que se pode dizer é que a Política Judiciária adotada pelo 

governo brasileiro dá mostras de alinhar-se a certos valores que são defendidos por 

organismos como o Banco Mundial, mas que na realidade não são criação ou 

invenção sua (posto que essa instituição nada mais seja do que uma entidade criada 

para um determinado fim), são valores do próprio Mercado.  

Em verdade, então, o modelo adotado pelo Brasil aparenta possuir, 

também ele, uma lógica centrada no Mercado, que exige, para seu perfeito 

funcionamento, que todos esses valores acima referidos sejam considerados e que 

encontrem eco não apenas na legislação, mas em práticas judiciais que os tornem 
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efetivos. De forma mais simples: a Reforma do Judiciário, nas próprias palavras do 

Ministério da Fazenda, centra-se, inicialmente, “no bom funcionamento de uma 

economia de mercado”558, visando a “melhoria do ambiente de negócios”.559 

As reformas operadas encontravam-se dentro dessa lógica de 

relacionamento com organismos internacionais, tanto que em nota datada de 

28.02.2005, o então Ministro da Fazenda Antônio Palocci Filho, justificando ao 

Presidente da República os motivos pelos quais não havia mais necessidade de 

renovação do Acordo stand by com o Fundo Monetário Internacional, coloca entre as 

razões, reformas institucionais que, à época, estavam em andamento e 

demonstravam que o País promovia avanços expressivos em direção a uma maior 

solidez macroeconômica, bem como iniciava um processo abrangente de reformas 

institucionais que vinham ampliando a eficiência da economia e a eficácia da política 

econômica, criando assim condições para um crescimento mais acelerado e 

equilibrado.560 Na Nota, o Ex-Ministro Antônio Palocci Filho, justifica561: 

15. Também a agenda de reformas institucionais vem sendo ampliada e aperfeiçoada. 
Vários projetos importantes já se encontram em tramitação no Congresso Nacional e 
outros estão prontos para envio e apreciação pelo Legislativo. 

16.  Dentre aqueles que se encontram em tramitação no Congresso, destacam-se os 
projetos de reforma do Código de Processo Civil, que racionaliza o rito processual e inibe 
o uso do Judiciário como forma de procrastinação de obrigações, o novo arcabouço legal 
das agências reguladoras e o que incentiva a formalização do empreendedor de baixa 
renda. Tais projetos se complementam com outros que ainda estão em análise no 
âmbito do Governo, como a reformulação do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, a simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas, a 
quebra do monopólio e abertura do mercado de resseguros e a regulamentação dos 
bancos de dados de proteção ao crédito. 

Nesse contexto e nessa lógica há relevos indicando que o Regime 

Jurídico dos recursos cíveis poderia tornar-se um empecilho para a coerência do 

projeto, como um todo, posto que (entre outros motivos) a certeza e calculabilidade 

exigidas por uma economia de mercado não se coadunam com decisões judiciais 

contingentes proferidas em várias instâncias, e nem com uma variação 
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jurisprudencial tão rápida, a ponto de não permitir Previsibilidade aos projetos e 

ações dos agentes econômicos. 

Talvez as mudanças aqui debatidas estejam removendo obstáculos para 

a fluidez do projeto neoliberal de processo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DIREITO E ECONOMIA: APORTE TEÓRICO MÍNIMO SOBRE AS 

RELAÇÕES ENTRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PODER 

JUDICIÁRIO 

 

 

Nos capítulos anteriores procurou-se ressaltar que a chamada “Reforma 

do Poder Judiciário” somente pode iniciar-se em vista da convergência de vários 

fatores políticos e jurídicos. 

Várias tentativas foram feitas no decorrer da história nacional, mas 

somente a partir de 2004, com a promulgação da Emenda Constitucional 45, é que 

se iniciou um processo de reforma profunda nessa Instituição. 

Embora tenha sido à EC 45/2004 atribuído o mérito de promover a 

“Reforma” no Poder Judiciário brasileiro, grande parte das mudanças ocorreram por 

conta de mudanças infraconstitucionais. 

Como foi possível verificar, o ideário das modificações já implantadas, das 

que estão ocorrendo atualmente, e das as que ainda estão por acontecer no 

Sistema de Justiça brasileiro assemelham-se em muito àquelas propostas feitas por 

organismos internacionais como a USAID, o PNUD, e o próprio Banco Mundial, 

sugerindo as evidências que o modelo que se adota aqui é similar ao proposto por 

essas Instituições. 

Não se pode esquecer que, como dito acima, a Reforma ainda está em 

andamento, e mudanças podem ocorrer, mas as evidências apontam no sentido de 

que os alicerces já estão edificados e as modificações por vir devem gravitar em 

torno deles. 
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Foi visto também que instituições como PNUD e o BM, têm tido 

participação ativa, no processo de Reforma do Judiciário brasileiro, inclusive 

financiando pesquisas relacionadas. 

O viés ideológico da Reforma do Poder Judiciário brasileiro tem foco 

principal na construção de um ambiente favorável para os negócios (disputas 

comerciais), operando a partir de valores tais como acesso à justiça, credibilidade, 

eficiência, transparência e independência; a maioria deles já vigentes no 

microssistema processual civil nacional, mas com renovados significados, a partir 

dessa nova proposta. 

Como já foi visto, mas será mais detalhado a seguir, alguns documentos 

emitidos pelo Ministério da Fazenda, sugerem que as reformas em nível processual 

tiveram o nítido objetivo de adaptar os procedimentos e o próprio Sistema de Justiça 

a essa nova concepção, de forma que parece ser possível falar, também, em 

alinhamento da Reforma do Poder Judiciário à agenda econômica do Governo 

Federal. 

O que se pretende neste capítulo, então, é analisar a evolução doutrinária 

da relação entre Direito e Economia, formando material teórico necessário à 

compreensão dos próximos. 

Quais são os vínculos entre Justiça e desempenho econômico? De que 

maneira a economia de um País pode ser afetada pela atuação do seu Poder 

Judiciário? Que referencial teórico tem sido utilizado para explicar essa relação, se é 

que ela realmente existe?  

Em que pese seja possível uma compreensão das relações entre Direito e 

Economia, através de interferência mútua, começa-se por desenhar um quadro, no 

cenário nacional, em que a segunda - em determinados aspectos - interferiu 

diretamente na instalação do quadro de Crise do Poder Judiciário. 

Não se trata, diretamente, de uma influência recíproca entre Direito e 

Economia, mas demonstra de que forma, quando não forem bem tratadas as 

questões relativas a um e outro ramo do conhecimento, as consequências podem 

ser indesejadas. 
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3.1 RELAÇÕES ENTRE DIREITO E ECONOMIA NO CASO 

BRASILEIRO: AS REFORMAS ECONÔMICAS E A REFORMA DO JUDICIÁRIO 

 

Em que pese mudanças profundas na agenda econômica brasileira 

tenham se desenvolvido desde o Governo do Ex-Presidente Fernando Collor de 

Mello, foi somente a partir do Governo do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

que as alterações, realmente, ganharam corpo e puderam ser implementadas em 

sua plenitude562. 

Esse fato pode ser debitado a várias circunstâncias, mas algumas delas 

podem ser citadas, por terem maior significação política e jurídica. Aqui será 

enfatizado às de caráter econômico em vista dos objetivos acima referidos. 

 

3.1.1 Os vários planos econômicos implantados no Brasil e suas 

consequências na Morosidade na entrega da prestação jurisdicional 

 

Na tentativa de formatação de uma política econômica para o Brasil, 

vários foram os Planos563 dos quais se valeram os Governantes, em diferentes 

épocas564.  
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Tais “Planos Econômicos” contribuíram sobremaneira para a definição do 

quadro atual de congestionamento do Poder Judiciário, eis que grandes batalhas 

judiciais foram, e continuam sendo travadas em vista dos mesmos.565 

Nada obstante a Morosidade e o congestionamento do Poder Judiciário 

sejam um problema histórico, pode-se dizer que o rápido Governo de Fernando 

Collor de Melo (1990-1992) marcou o início do processo de democratização do País, 

sendo ele o primeiro Presidente eleito pelo voto direto, após o fim da ditadura militar. 

O Plano Brasil Novo (que acabou ficando conhecido como Plano Collor) 

foi anunciado em 16.03.1990, um dia depois da posse do novo Presidente da 

República, e tinha entre suas medidas mais significativas, algumas que impactaram 

diretamente no que se convencionou chamar de “Crise do Poder Judiciário”, a saber: 

(a) o congelamento de 80% dos bens privados por um prazo de 12 meses566; (b) a 

abertura da economia para o comércio exterior. 

O congelamento dos ativos fomentou a propositura de um grande número 

de ações judiciais, por conta da tentativa de seu desbloqueio, agravando ainda mais 

o problema da Morosidade. 

A abertura da economia para o comércio exterior demonstrou o franco 

interesse do Governo em atrair os IED (Investimentos Estrangeiros Diretos), aspecto 

esse que terá relevância no período final de tramitação da EC 45/2004. 

Durante o Governo do Ex-Presidente Itamar Franco - mais 

especificamente em 14.06.1993 - iniciou-se o Plano Real567, cujo objetivo era a 

redução da hiperinflação que assolava o País. 
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 Conforme afirma Gustavo H. B. Franco: “A Economia e o Direito são disciplinas cujo diálogo tem 
sido cada vez mais intenso, e já estava mais do que na hora. A era dos tecnocratas e “czares” 
acabou faz tempo, e sua agonia se deu nos “pacotões” que antecederam o Plano Real (Cruzado, 
Bresser, Collor, etc.) nos quais assistimos variadas espécies de agressões não apenas à teoria 
econômica (esta, coitada, apanhada na calada, não tem como reagir), mas também, e mais 
seriamente, ao nosso ordenamento jurídico, com as consequências que se conhece. O tamanho do 
contencioso gerado pelos “planos econômicos” anteriores ao Plano Real oferece uma boa medida do 
indesejável distanciamento entre as disciplinas e respectivos operadores.” FRANCO, Gustavo H. B. 
Celebrando a convergência. Apresentação à 1ª edição. In: TIMM, Luciano Benetti. Direito e 
Economia. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 15-18. p. 15 
566

 A esse respeito ver teor da Lei 8.024/1990, convertida a partir da MPV nº 168/1990. 
567

 Lembre-se que nesse período o Ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso. 
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Com a criação da URV (Unidade Real de Valor)568 houve uma onda de 

ações judiciais, por conta da incerteza que esse evento trouxe para a condução das 

atividades públicas e privadas no País. 

Para que se tenha uma ideia, hoje, quase 20 anos depois da criação da 

URV, ainda existem muitas ações tramitando na Justiça brasileira, tratando de 

matérias relativas à sua implantação e aplicação. Podem-se citar como exemplos, 

dois processos com Repercussão Geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal 

tratando dessa questão: (a) Tema 005, cujo leading case é o RE 561.836, tendo 

como Relator o Ministro Luiz Fux569; (b) Tema 167, cujo leading case é o RE 

595.107, tendo como Relator o Ministro Celso de Mello570. 

Outros dois processos representativos de controvérsia chegaram ao STF, 

mas não tiveram a sua Repercussão Geral reconhecida (o RE 602.324 e o RE 

631.444), mas isso demonstra que a matéria continua gerando controvérsia nos 

Tribunais Pátrios571. 

Outro aspecto interessante, do ponto de vista econômico, foi a queda da 

inflação que, se por um lado veio trazer estabilidade para a economia, de outro, teve 

uma consequência inusitada: como mencionado anteriormente, sendo a 

administração pública (União, Estados e Municípios e suas autarquias) um dos 
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 Criada pela Lei 8.880, de 27.05.1994, que Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e 
o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, por 
conversão da Media Provisória 482, de 28.04.1994. 
569

 Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1º, I e II, 
da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da 
conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base 
subsequente. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=AC&numeroTema=&tx
tTituloTema=urv&acao=acompanhamentoPorTema&botao=. Acesso em 22 fev. 2013. 
570

 Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, II, XXII e LIV, e § 2º; 37, 
caput; 145, § 1º; 150, I, III, a e b, e IV; e 153, III, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou 
não, do art. 38 da Lei nº 8.880/94 (que instituiu o Plano Real), o qual estabelece que o cálculo dos 
índices de correção monetária, no mês em que se verificar a emissão do Real de que trata o art. 3º da 
referida lei, bem como no mês subsequente, tomará por base preços em Real, o equivalente em URV 
dos preços em cruzeiros reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses 
imediatamente anteriores. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=AC&numeroTema=&tx
tTituloTema=urv&acao=acompanhamentoPorTema&botao=. Acesso em 22 fev. 2013. 
571

 Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=AC&numeroTema=&tx
tTituloTema=urv&acao=acompanhamentoPorTema&botao=. Acesso em 22 fev. 2013. 
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principais “usuários” do Sistema de Justiça572 - 573 - 574, com sua diminuição “deixou 

de ser vantajoso para o governo protelar o pagamento de dívidas ou insistir na 

cobrança de impostos indevidos”575, circunstância essa que acelerou o debate sobre  

reformas no Poder Judiciário. 

Alie-se a isso o fato de que, “enquanto a população brasileira cresceu 

cerca de 15%, entre 1989 e 1999, o número de processos movidos contra a União e 

a Administração Pública Federal, no mesmo período, aumentou em 360%”.576 

A sequência de Planos Econômicos e a forma como a legislação a eles 

inerente foi aplicada, apresentam-se como elemento que contribuiu de forma 

significativa para o aumento do número de processos que aportaram no Judiciário 

brasileiro, nesse período.  

Tome-se como exemplo o reflexo negativo de Planos Econômicos sobre o 

rendimento das contas de caderneta de poupança. Basicamente, interferiram na 

forma de seu cálculo o Plano Bresser, o Plano Verão, e o Plano Collor. Em que pese 

não tenha sido possível aquilatar o exato valor envolvido em demandas dessa 

natureza, há notícias de que o montante tenha alcançado R$ 105 bilhões e que 
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 Conforme se colhe de ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição Política Constitucional. p. 28: “No 
caso do STF, um levantamento da Assessoria Judiciária da corte sobre recursos extraordinários e 
agravos de instrumento no período 1991-1997 revelou que a União Federal era parte em 26,9% do 
total desses processos e o INSS aparecia em outros 21,3%. Ou seja, somados, União e INSS foram 
responsáveis por quase metade da movimentação processual do STF – naquelas duas formas 
recursais  - entre 1991 e 1997. O levantamento mostrou ainda que nada menos do que 84% desses 
processos eram sobre causas repetidas, sobre as quais o Supremo já havia se manifestado 
numerosas vezes.” 
573

 Em março de 2011, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um relatório intitulado “Os 100 
Maiores Litigantes”, onde se pode observar que, no ranking nacional, nas cinco primeiras posições 
estão, pela ordem: o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, com 22,33% do montante total de 
ações em tramitação no País; a CEF – Caixa Econômica Federal, com 8,50%; a Fazenda Nacional, 
com 7,45% das ações; a União, com 6,97%; e o Banco do Brasil, com 4,24%. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em 
22 fev. 2013. 
574

 No relatório “Diagnóstico do Poder Judiciário”, elaborado pelo Ministério da Justiça em 2004, na 
Apresentação, o então Secretário de Reforma do Judiciário, Sérgio Rabello Tamm Renault, afirma: 
“deve-se reconhecer com clareza que preocupa a postura do Estado (União, estados, e municípios) 
em relação ao Judiciário. Os dados demonstram que o governo é o maior cliente do Poder Judiciário 
– algo em torno de 80% dos processos e recursos que tramitam nos tribunais superiores tratam de 
interesses do governo”. In: BRASIL. Ministério da Justiça. Diagnóstico do Poder Judiciário. 2004.  
575

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição Política Constitucional. p. 33. 
576

 ARANTES, Rogério Bastos. Jurisdição Política Constitucional. p. 31. 
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tramitaram ou ainda estão tramitando, cerca de 700 mil ações sobre o mesmo 

tema577. 

No âmbito do STF, pendem de julgamento, ainda, vários processos com 

Repercussão Geral reconhecida, tratando sobre a questão dos reflexos dos Planos 

Econômicos sobre os rendimentos da caderneta de Poupança.578 

De igual natureza são ações que discutem as perdas do FGTS, pois da 

mesma forma que em relação aos rendimentos das cadernetas de poupança, entre 

os anos de 1989 e 1990 foram editados Planos Econômicos (Collor I e Verão) que 

expurgaram índices utilizados na correção do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. 

Esses fatos apenas demonstram a forma através da qual tanto o sistema 

financeiro nacional (no caso das cadernetas de poupança), quanto o Governo 

Federal (no caso do FGTS), não apenas contribuíram de forma significativa para o 

aumento da Crise do Poder Judiciário, como também dela se favoreceram; no 

primeiro caso, protelando o pagamento da correção dos rendimentos para os 

poupadores (pelos bancos oficiais) e no outro, deixando de pagar a atualização do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

No caso específico do FGTS, diante da iminente derrota judicial, o 

Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso se antecipou e através da 

atuação do então Advogado Geral da União e hoje Ministro do STF, Gilmar Mendes, 
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 FREITAS, Aiana. STF adia julgamento das perdas da poupança nos planos econômicos. 
Disponível em http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/04/11/stf-julga-hoje-perdas-
da-poupanca-nos-planos-economicos.jhtm. Acesso em 22. Fev. 2013. 
578

 (1) Tema 264, que tem como leading case o RE 626307, de relatoria do Ministro Dias Tófoli. Trata-
se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que 
se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o direito, ou não, a diferenças de 
correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários 
decorrentes dos planos econômicos denominados Bresser e Verão; (2) Tema 284, que tem como 
leading case o RE 631.363, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Trata-se de Agravo de 
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, o direito, ou não, a diferenças de correção monetária 
de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados 
expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico denominado Collor I; (3) Tema 285, que tem 
como leading case o RE 632.212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Trata-se de Agravo de 
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, o 
direito, ou não, a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não 
bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano 
econômico denominado Collor II. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=AC&numeroTema=&tx
tTituloTema=poupan%E7a&acao=acompanhamentoPorTema&botao=. Acesso em 22 fev. 2013. 
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realizou uma operação de proporções gigantescas possibilitando “que 19,2 milhões 

de correntistas do fundo fechassem acordo com a Caixa Econômica Federal para 

obter tal reajuste pela via administrativa, sendo que 700 mil deles desistiram das 

ações que haviam impetrado na Justiça contra a Caixa” 579. 

O acordo foi anunciado como uma “vitória” da Advocacia Geral da União, 

porque o Governo obteve redução da correção do FGTS de 120% para 68%, e uma 

“economia” de R$ 40 bilhões para os cofres públicos.580 O que não se esclareceu, 

no entanto, é que essa “economia para os cofres públicos” significa que esses 19,2 

milhões de trabalhadores tiveram solapado um direito seu, legítimo, de ver 

adequadamente corrigidos os seus depósitos fundiários (os quais, diga-se, já são 

corrigidos por índices diferenciados, menores, inclusive, que os da poupança581). 

Em sua gestão como Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, deu andamento ao projeto que havia iniciado, enquanto Ministro da 

Economia, implantando o Plano Real. Em seu Governo houve desdobramentos 

econômicos importantes para a Reforma do Judiciário, na medida em que, na base 

teórica do Plano Real (Escola do Rio)582 constam, especialmente, dois pontos que 

viriam, posteriormente, a se refletir na promulgação da EC 45/2004: [(a) a abertura 

do mercado nacional para o capital estrangeiro583; (b) as privatizações584], 

diminuindo a intervenção estatal na prestação de certos serviços que, originalmente, 

eram ofertados pelas privatizadas, e dando os primeiros passos rumo a uma 

economia de mercado585. 

No ano de 1995 a AMB encomendou ao Instituto Universitário de 

Pesquisas do Rio de Janeiro um estudo sobre os Magistrados e sobre a estrutura e 
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 BRASIL. Agência Brasil. Gilmar Mendes entrega ao presidente balanço de sua gestão na 
AGU. Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/608815. Acesso em 22. Fev. 2013. 
580

 BRASIL. Agência Brasil. Gilmar Mendes entrega ao presidente balanço de sua gestão na AGU. 
581

 Basicamente, juro anual de 3%, mais a Taxa Referencial (TR). 
582

 Para melhor compreender os desdobramentos da proposta neoliberal do Ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, consultar: ARAÚJO, André. A escola do Rio. Fundamentos políticos da nova 
economia brasileira. São Paulo: Editora Alfa Ômega Ltda, 1998. 
583

 Pela redução gradual de tarifas de importação e facilitação da prestação de serviços 
internacionais. 
584

 Entre os anos de 1990 até 2006, foram privatizadas 41 empresas públicas no Brasil, sendo que 39 
delas o foram durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso. Para ver a relação completa de 
empresas privatizadas, acessar: 
http://www.direitopositivo.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=41.  
585

 A troca na propriedade de grandes empresas brasileiras eliminou a obrigação pública de financiar 
investimentos 
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funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. A pesquisa teve seus resultados 

divulgados no ano de 1997 e, no que diz respeito ao aspecto econômico (que aqui 

se está a enfatizar), chegou à seguinte conclusão: 

(...) uma segunda ideia-força se constitui na percepção que enfatiza o papel do juiz 
singular na mudança social – o herói não é o Judiciário, mas o juiz. O mainstream da 
magistratura, tal como identificado na pesquisa, gravita em torno dessa segunda 
construção, embora, como se vem insinuando, o Judiciário, nisso que virá a ser a 
democracia brasileira, ainda seja uma obra aberta. E completa-la remete a uma outra 
ordem ainda mais complexa de considerações: a das relações entre os Poderes 
republicanos, especialmente nessa hora em que o Executivo, em nome da 
governabilidade, se põe em espírito de missão com a agenda da eficiência 
econômica, diante da qual todas as demais razões devem ceder, inclusive aquelas 
de que os juízes por destinação constitucional, estão investidos como guardiães – 
a ordem racional-legal e os valores fundamentais.

586
 

Observe-se que a pesquisa foi realizada justamente durante os primeiros 

anos do Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas já no auge da 

implantação do Pano Real, solidificando assim o entendimento já exposto em 

capítulos anteriores, no sentido de que as Reformas do Poder Judiciário têm como 

uma de suas fontes motivadoras a criação de um ambiente favorável para o 

Mercado, consubstanciando a “modernização capitalista no País”.587 

 

3.1.2 A Reforma do Poder Judiciário e a recente agenda econômica 

 

Com a chegada ao poder do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não 

houve grandes alterações na agenda econômica. 

Em abril de 2003, poucos meses após ter assumido o Governo, a nova 

equipe à frente do Ministério da Fazenda, capitaneada por Antônio Palocci Filho, 

divulgou o relatório intitulado “Política Econômica e Reformas Estruturais”, com o 

objetivo de apontar os objetivos e a agenda para os próximos anos.  
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 VIANNA, Luiz Werneck; et al. Corpo e alma da magistratura brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 1997. p. 323. Sem grifos no original. 
587

 VIANNA, Luiz Werneck; et al. Corpo e alma da magistratura brasileira. p. 9. 
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Desse documento588 se extrai as ideias centrais que podem ser assim 

resumidas: 

Os objetivos da política econômica do governo foram apresentados durante o processo 
eleitoral. Os documentos básicos que estruturam o projeto de País proposto pelo 
presidente Lula antes das eleições, a Carta ao Povo Brasileiro e o Programa de 
Governo, partiram de três ideias essenciais: i) a necessidade de retomada do 
crescimento sustentável da economia brasileira; ii) a compreensão de que esta retomada 
passa por um período de transição, que inclui um processo de ajuste das condições 
macroeconômicas e a implementação de reformas estruturais; e iii) a opção por um 
projeto de desenvolvimento econômico que tenha a inclusão social como seu eixo 
central, além de, no curto prazo, enfrentar graves problemas, como a subnutrição e a 
extrema pobreza que atingem parcela significativa da nossa população. 

Ainda, do mesmo documento pode-se colher que uma das metas 

econômicas do novo Governo era a de criar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento dos Mercados, motivo pelo qual, algumas Instituições deveriam ser 

fortalecidas para a realização desse desiderato.589 

A Reforma do Poder Judiciário, que tramitava desde 1992, era uma das 

pautas do novo Governo, por uma ação concertada, entre os Ministérios da Fazenda 

e da Justiça, como deixa claro outro trecho do relatório: 

Em todas as dimensões, torna-se crucial a definição de uma estrutura de incentivos 
econômicos adequada, permitindo que as empresas viáveis e os ativos subjacentes 
gerem maior benefício à sociedade, e que os credores recebam com celeridade, sem 
prejuízo da adequada responsabilização aos maus gestores. Portanto, intenta-se 
construir um sistema falimentar eficiente, que seria favorecido também por um 
aprimoramento dos processos judiciais de cobrança e execução falimentar, não tratados 
no Projeto de Lei, mas que poderiam compor alguma iniciativa posterior de reforma no 
âmbito do Judiciário.

590
 

Já, no que diz respeito à abertura da economia para o investimento 

estrangeiro, também se pode colher do documento que esse continuava a ser um 

dos assuntos presentes na nova pauta de valores. Nesse contexto, o Relatório é 

enfático: “o reduzido grau de abertura da economia brasileira implica uma baixa 

elasticidade dos saldos comerciais em relação à taxa real de câmbio e, dessa forma, 

acaba contribuindo também para a elevação da nossa vulnerabilidade externa.”591 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política econômica e reformas estruturais. Disponível em: 
www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2003/r030410.doc. Acesso em 30.01.2013. 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política econômica e reformas estruturais. p. 03-04. 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política econômica e reformas estruturais. p. 89. 
591

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Política econômica e reformas estruturais. p. 28. 
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É em outro Relatório, no entanto, também do Ministério da Fazenda (de 

dezembro de 2004), que a Reforma do Poder Judiciário aparece como um ponto 

fundamental para que as mudanças pretendidas, efetivamente se consolidem. 

Esse relatório recebe o nome de “Reformas Microeconômicas e 

Crescimento de Longo Prazo” e também é assinado pela equipe econômica do 

Governo, capitaneada pelo então Ministro Antônio Palloci Filho, e coloca a Reforma 

do Poder Judiciário dentro do subtítulo “Redução do Custo de Resolução de 

Conflitos”. 

Quer dizer, para a equipe econômica de então, seria necessária uma 

Reforma no Poder Judiciário para que houvesse redução nos custos dos conflitos e 

a criação de um ambiente mais favorável para os negócios e desenvolvimento do 

Mercado.  

A Reforma do Judiciário está colocada como medida necessária, entre 

outras também imprescindíveis, a saber: (a) aperfeiçoamento do mercado de crédito 

e do sistema financeiro nacional; (b) melhoria na qualidade da tributação; (c) 

medidas econômicas para inclusão social; (d) melhoria no ambiente de negócios.592 

Ou seja, todas essas medidas, inclusive a Reforma do Judiciário, 

aparentam fazer parte de um mesmo projeto, que tem como um de seus principais 

objetivos a melhoria no ambiente de negócios. 

Em relação, especificamente, ao Poder Judiciário (Redução do Custo de 

Resolução de Conflitos) alguns pontos são elencados no Relatório, como 

fundamentais para as mudanças ocorrerem; são eles: (a) reforma constitucional; (b) 

aperfeiçoamentos administrativos do Poder Judiciário; (c) reforma processual; (c.1) 

reforma processual dos títulos judiciais; (c.2) reformas processuais dos títulos 

extrajudiciais; (c.3) reforma no Código de Processo Civil; (c.4) reforma processual 

trabalhista; (c.5) reforma no processo de execuções fiscais; (c.6) mecanismos 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas microeconômicas 
e crescimento de longo prazo. Disponível em: 
http://www.fazenda.gov.br/spe/publicacoes/reformasinstitucionais/estudos/Texto_VersaoFinal5.pdf. 
Acesso em 22 fev. 2013. 
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alternativos de resolução de controvérsias – mediação; (d) modificação na lei de 

falências e recuperação de empresas593 594 ־. 

Com base nesse relatório, outro foi escrito pelo Ministério da Justiça, mais 

especificamente pela Secretaria de Reforma do Judiciário, intitulado “Judiciário e 

Economia”, em que se desvela o entendimento deste órgão, no sentido de que, de 

fato, o Poder Judiciário deve estar alinhado à modernização capitalista do País. No 

documento, afirma-se que “um Poder Judiciário moroso acarreta efeitos danosos 

para a economia nacional. Implica na diminuição de investimentos, na restrição ao 

crédito ou no aumento de custos deste crédito”.595 

Em outro trecho, o documento é mais enfático ainda, deixando claro o 

entendimento da Secretaria de Reforma do Judiciário, a respeito da relação entre o 

bom desempenho do Sistema de Justiça e o desenvolvimento econômico, quando 

afirma: “uma reforma microeconômica para desenvolver o ambiente de negócios no 

país exige o aprimoramento do sistema judicial”.596 

                                                      
593

 Lembre-se que de acordo com o Banco Mundial, um dos critérios analisados para a concessão de 
empréstimos é justamente a forma como o país interessado trata das questões sobre falências e 
recuperação judicial de empresas. Do Relatório Doing Business, do ano de 2012, colhe-se a seguinte 
informação: “Metodologia referente à obtenção de crédito. O índice da solidez dos direitos legais 
mensura determinados direitos dos credores e devedores com respeito às operações com garantia. 
Descreve até que ponto as leis sobre garantias e falência facilitam a concessão de empréstimos, 
aferindo 10 aspectos dessas leis. Um dos aspectos da lei sobre garantias que é analisado refere-se à 
possibilidade dos credores com garantia manterem ações individuais na Justiça após um devedor dar 
início a um processo de reorganização judicial ou a possibilidade de estarem sujeitos a uma 
suspensão automática ou a uma moratória. Anteriormente, apenas as economias em que os credores 
com garantias podiam manter ações na Justiça nessas circunstâncias recebiam pontos pelo índice de 
solidez dos direitos legais. Agora, também recebem pontos as economias em que esses credores são 
obrigados a suspender ações individuais, porém mantêm preservados seus direitos por outros meios 
(mais detalhes podem ser encontrados nas notas de dados). Essa mudança alinha a metodologia 
referente a esse indicador com as diretrizes da Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Comercial Internacional (UNCITRAL) e do Banco Mundial.” In: BANCO MUNDIAL. Doing Business 
2012. Fazer negócio em um mundo mais transparente. Publicação conjunta do Bando Mundial e da 
Corporação Financeira Internacional. Disponível em 
http://portugues.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/Foreign/DB12-Portuguese.pdf. Acesso em 22 fev. 2013. p. 23-24. 
594

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas microeconômicas 
e crescimento de longo prazo. p. 4. 
595

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. 
Disponível em http://www.oja.ufpa.br/wp-content/uploads/2009/10/judiciario_economia1.pdf. Acesso 
em 22 fev. 2013. p. 3. 
596

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 3. 
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O documento revela, também, a preocupação da Secretaria no sentido de 

que a Morosidade estaria a contribuir para dificultar a recuperação de crédito, e daí a 

necessidade de se implantar mudanças que dessem mais celeridade ao processo.597 

Citando estudos do Banco Central do Brasil e do Banco Mundial, o 

Relatório da Secretaria de Reforma do Judiciário, assume posicionamento segundo 

o qual a elevação dos spreads bancários598 seria afetada (negativamente) pelo 

Sistema de Justiça, reconhecendo o interesse dessas instituições (Bancos) na 

criação de um sistema mais ágil de cobrança de seus ativos. Afirma o relatório, 

textualmente: “vale ressaltar que os bancos representam 39% dos credores em 

execuções judiciais, o que demonstra uma relação direta entre a eficiência do 

sistema de recuperação de crédito e as taxas de juros praticadas no mercado”.599 

Novamente, com base em dados do Banco Mundial, o Relatório da 

Secretaria de Reforma do Judiciário, demonstra preocupação com o “alto custo do 

Poder Judiciário”, afirmando que: “o excesso de litígios e a Morosidade em sua 

resolução exigem o dispêndio de altos valores para a manutenção do Judiciário 

brasileiro. O Brasil gasta 3,66% de seu orçamento com a manutenção do Sistema de 

Justiça, custo mais alto em comparação a outros 35 países analisados pelo Banco 

Mundial.”600 

A Morosidade é apontada pelo Relatório da Secretaria de Reforma do 

Judiciário como um dos principais problemas da entrega da prestação jurisdicional e 

vários elementos são indicados como responsáveis por essa situação. 

Mais uma vez baseando-se em diagnósticos do Banco Mundial, o 

Relatório faz referência ao processo de execução, apontando-o como “um dos 

gargalos mais significativos, responsável por grande parte da Morosidade da 

justiça”601.  

                                                      
597

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 7. 
598

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 9: 
“De acordo com exercícios econométricos realizados pelo Banco Central, a inadimplência bancária é 
responsável por cerca de 17% do spread”. 
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 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 9. 
600

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 10. 
601

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 13. 
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Segundo o Relatório, ainda com base em estudos do WB, o problema no 

processo de execução não seria somente a Morosidade que traz para o sistema, 

mas o fato das dificuldades em concluí-lo. Afirma: “segundo o Banco Mundial, em 

pesquisa realizada nos órgãos judiciais paulistas, 70% dos processos de execução 

simplesmente desapareceram, uma parte devido a acordos extrajudiciais ou ao 

pagamento, mas a maior parcela porque o credor não encontrou bens e desistiu”.602 

O excesso de causas repetitivas teria sido apontado como outro grande 

problema causador de Morosidade para a entrega da prestação jurisdicional, se bem 

que a análise tenha ficado restrita à situação do Supremo Tribunal Federal, 

concluindo o Relatório que 58% dos processos em tramitação naquela Corte, 

girariam em torno de 45 temas.603 

Passados cerca de oito anos da criação da Súmula Vinculante, e pelo 

menos seis da implantação do instituto da Repercussão Geral, evidências empíricas 

demonstram que, em verdade, muito mais do que 45 temas estariam a envolver os 

processos que chegaram ao STF. É que analisando os dados disponíveis no site do 

STF verifica-se que até o presente momento 632 (seiscentos e trinta e dois) temas 

são elencados entre aqueles analisados pela Corte, onde há discussão sobre a 

existência de Repercussão Geral. 604 605  ־ 

Outro ponto apontado pelo Relatório da Secretaria de Reforma do 

Judiciário foi a “taxa de recorribilidade” considerada alta, motivo pelo qual teria que 

ser reduzida.606 

Observa-se, no entanto, neste ponto específico, que nenhum estudo foi 

apontado para descortinar as causas que levam as partes a recorrer, e nem sequer 
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 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 13. 
603

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 15. 
604

 Conforme dados disponíveis em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=&txtTituloTema=&num
eroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&classeProcesso=&numeroProcesso
=&ministro=&PesquisaEm=on&situacaoRG=TODAS&dataInicialRG=&dataFinalRG=&merito=TODOS
&dataInicialMerito=&dataFinalMerito=&ordenacao=asc&botao=. Acesso em 22 fev. 2013. 
605

 Esclareça-se que mesmo aqueles casos em que não foi reconhecida a existência de repercussão 
geral, representam temas que chegaram à discussão do STF, já que a verificação da presença ou 
não desse verdadeiro requisito de admissibilidade é feito com base na relevância e na transcendência 
da matéria discutida no Recurso Extraordinário. De qualquer forma, mesmo a decisão negativa 
representa uma tomada de posição pela Corte e, então, afinal de contas um tema que foi debatido. 
606

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 16. 
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o número de decisões reformadas foi analisado (para aferir se os recursos eram 

mecanismo de correção judicial ou apenas inconformismo do derrotado). 

607 

A única referência que há no relatório para justificar a tomada de uma 

decisão tão importante em matéria recursal é a citação de conclusões de outro 

Relatório, intitulado “Justiça em Números”, do ano de 2005, que traz alguns 

indicativos, conforme acima. 

Como se observa, sem a mínima referência aos motivos pelos quais as 

partes recorrem e nem ao índice de reforma das decisões, a base estatística está 

carente de informações que possam ajudar a compreender o fenômeno.608 

É que, salvo melhor juízo, o simples levantamento de dados não é 

suficiente para que se possa compreender a dimensão do fenômeno e avaliar quais 

medidas seriam imprescindíveis para a correção do problema, se é que ele 

realmente existe. Isso se diz pelo fato de que o Relatório também não aponta qual 

seria a “situação ideal” perseguida; o objetivo a ser alcançado. Afinal de contas com 

as medidas que foram tomadas, em quantos pontos percentuais se pretende reduzir 

o “índice de recorribilidade”? 

Em relação às soluções apontadas609, o Relatório indica algumas, que no 

seu conjunto, dão a noção do ideário da Reforma: 

                                                      
607

 Quadro colhido de BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário 
e economia. p. 16.  
608

 Afinal de contas, como afirma Mises: “Cualquier cosa puede ser demonstrada por medio de cifras”. 
In: MISES, Richard von. Probabilidad, estatistica y verdad. Tradução de Juan Carlos Grimberg. 
Buenos Aires – México: ESPASA, 1946. Sem indicação do título original da obra. p. 15. 
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a) Junção do processo de conhecimento com o processo de execução, o que dispensa a 
citação do devedor no início do processo de execução, já que ele já foi avisado do início 
do processo de conhecimento. A unificação dos processos permite uma única citação, o 
que agilizará a tramitação dos autos. 

b) Exigência de pagamento da dívida do devedor já no início do processo de execução. 
O devedor não poderá mais oferecer bens à penhora, o que evita as discussões sobre a 
idoneidade dos bens para satisfazer as dívidas. Caso o devedor não pague, a divida 
será acrescida de 10%. 

c) Possibilidade de o credor adjudicar (transferir para seu patrimônio) os bens do 
devedor necessários para a satisfação do débito, ao invés de aguardar a liquidação dos 
bens em leilão. O leilão é um ato complexo, que retarda o processo. Assim, a 
possibilidade de adjudicação confere maior eficácia à solução do conflito. 

d) O problema da multiplicação de causas idênticas pode ser solucionado, em parte pela 
aprovação do PL 4728/04 (Senado Federal), que permite ao juiz, quando já decidiu 
causa idêntica em outros casos e indeferiu os pedidos, julgue de pronto a causa, sem 
notificar o réu. Este projeto evita a citação do réu em causas nas quais ele vencerá, o 
que economiza tempo com sua eventual contestação e dinheiro com eventual 
contratação de advogado. 

e) O PLC 90/05 (aprovado na Câmara em tramitação no Senado) visa reduzir a 
litigiosidade nos tribunais. Propõe o impedimento dos recursos quando a sentença do 
juiz de primeiro grau estiver de acordo com súmula ou entendimento dominante no STF 
ou nos tribunais superiores. Sua aprovação, certamente implicará na redução das taxas 
de recorribilidade apontadas. 

f) O PLC 136/04 (Senado Federal) acaba com o efeito suspensivo da apelação. Desta 
forma, o recurso de apelação não impede a execução provisória da sentença em 
primeiro grau, exceto nos casos em que esta execução possa implicar em danos 
irreparáveis à parte vencida. Desta maneira, fica reforçada a decisão em primeira 
instância e ficam inibidos recursos meramente protelatórios, que serão ineficazes dado 
que a apelação não mais suspende a satisfação da divida. 

g) O PL 4725/04 permite que o divórcio, a separação, o inventário e a partilha, quando 
envolvam maiores, capazes e sejam consensuais (sem litígio) seja feito em cartório 
extrajudicial, ou seja, que não seja mais um procedimento com participação do juiz. A 
retirada destes procedimentos, que não exigem controle judicial, do Poder Judiciário, é 
importante para reduzir o volume de processos e para desonerar as partes, que poderão 
efetivar tais atos em cartório, de maneira simples e célere. 

A conclusão do Relatório da Secretaria de Reforma do Judiciário é capaz 

de dirimir eventual dúvida que ainda pudesse haver sobre o ideário que inspirou as 

medidas acima mencionadas:  

A reforma infraconstitucional é um passo imprescindível para a concretização das 
diretrizes e inovações da Emenda Constitucional 45 (Reforma do Judiciário). Sua 
aprovação, no Congresso Nacional, certamente aprimorará o ambiente de negócios 
no Brasil, e permitirá maior segurança nas relações financeiras, econômicas e 
comerciais, diante da agilidade do Poder Judiciário em solucionar litígios e 
recuperar os créditos oferecidos. 

610
 

_______________________ 
609

 Na realidade, são projetos de Lei que foram elaborados e, posteriormente convertidos em 
legislação que, efetivamente, alterou vários pontos do sistema legal brasileiro. 
610

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Judiciário e economia. p. 19. 
Sem grifo no original. 



195 
 

É certo que na Reforma Infraconstitucional do Processo há proposta de 

alterações em áreas que, aparentemente, não possuem qualquer relação com o 

aprimoramento do ambiente de negócios no Brasil, como é o caso das reformas na 

área Penal (que não é, aqui, objeto de estudo). Isso se explica porque, como dito em 

capítulo anterior, a Reforma do Poder Judiciário é muito ampla e não apenas 

motivações econômicas a orientam (ainda que estas aparentem ser seu principal 

vetor). De qualquer forma, não se pode deixar de pensar em que medida aspectos 

do Direito Penal afetam o desenvolvimento social em geral, e o crescimento 

econômico em particular. 

Há, efetivamente, problemas de ordem estrutural e procedimental que 

aparentam anterioridade à manifestação de interesse dos organismos internacionais 

pelo ambiente de negócios no Brasil611. 

As pequenas diferenças entre o que vem sendo edificado no Brasil e o 

modelo consensual globalmente fomentado por agências multilaterais estariam 

dentro daquilo que o Banco Mundial classifica como “customização”, das soluções612 

e não invalida os apontamentos que se tem feito, porque “raiz e destino” (Eros 

Roberto Grau) são comuns, motivo pelo qual, questões pontuais não podem apagar 

o que as evidências parecem deixar claro. 

No próximo tópico, então, se analisa o perfil econômico do Brasil, a partir 

de avaliações feitas pelo Banco Mundial, e as possíveis repercussões desses juízos 

sobre a Reforma do Poder Judiciário. 

 

3.1.3 O perfil econômico do Brasil, como descrito pelo Banco 

Mundial 

No ano de 2012, o Banco Mundial, através do BIRD, publicou uma edição 

especial do Relatório Doing Business613, dedicada a traçar o perfil econômico do 
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 Por exemplo, quando no Governo de Ernesto Geisel se procurou reformar o Judiciário, não se fez 
qualquer menção à modernização capitalista. 
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 WORLD BANK GROUP. Law, Justice and Development. Disponível em 
http://globalforumljd.org/docs/concept_note/concept_note_portuguese.pdf. Acesso em 02 fev. 2013. 
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 O Doing Business é um relatório anual do Banco Mundial, onde são apontados indicadores 
quantitativos sobre as regulamentações de negócios, e proteção aos direitos de propriedade, em 183 
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Brasil614, efetuando análises a partir da formação de um ranking de 183 países. A 

base de dados são os anos de 2010 e 2011, como afirmado pelo próprio 

Relatório.615 

Comparativamente, do ano de 2011, para 2012, o Brasil caiu, na 

classificação do BM, da 120ª posição para a 126ª, no ranking das 183 nações 

analisadas, conforme quadro abaixo: 

616 

As alternâncias na classificação, explica o BM, podem acontecer por 

várias circunstâncias que vão desde efetiva piora no desenvolvimento da economia 

local, até uma melhora generalizada das condições (pelos critérios do WB – boas 

práticas) dos países utilizados como base para a comparação.617 

_______________________ 
países. Os indicadores são utilizados para analisar resultados econômicos e identificar quais 
reformas funcionaram, onde e por quê. Em suma, é uma cartilha que indica para os Investidores onde 
é o melhor local para fazer negócios. 
614

 WORLD BANK. International Bank for Reconstruction and Development. Doing Business. 
Economy Profile: Brazil. 2012. 
615

 “This economy profile presents the  Doing Business indicators for Brazil. To allow useful 
comparison, it also provides data for other selected economies (comparator economies) for each 
indicator. The data in this report are current as of June 1, 2011 (except for the paying taxes indicators, 
which cover the period January–December 2010).” WORLD BANK. International Bank for 
Reconstruction and Development. Doing Business. Economy Profile: Brazil. p. 4. 
616

 WORLD BANK. International Bank for Reconstruction and Development. Doing Business. 
Economy Profile: Brazil. p. 5. 
617

 “Just as the overall ranking  on the ease of doing business tells only part of the story, so do 
changes in that ranking. Yearly movements in rankings can provide some indication of changes in an 
economy’s regulatory environment for firms, but they are always relative. An economy’s ranking might 
change because of developments in other economies. An economy that implemented business 
regulation reforms may fail to rise in the rankings (or may even drop) if it is passed by others whose 
business regulation reforms had a more significant impact as measured by  Doing Business.” WORLD 
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Nada obstante vários critérios sejam avaliados pelo BM para estabelecer 

o ranking acima referido, dois deles interessam especialmente para os objetivos 

deste capítulo: (a) aquele que trata do tema “cumprimento de contratos”, e; (b) o que 

trata da “resolução de insolvência”, ou na linguagem do Relatório da Secretaria de 

Reforma do Judiciário, acima referido: “recuperação de créditos”. 

Na opinião do Banco Mundial, uma lei de falências eficiente pode se 

constituir em um filtro eficaz para garantir a melhor alocação de recursos. Um 

processo rápido de solução das insolvências pode representar um breve retorno da 

empresa com problemas para suas operações normais, melhorando as expectativas 

de credores e devedores.618 

Velocidade, baixos custos e retomada dos negócios viáveis caracterizam 

as economias de alto desempenho. Nesse aspecto, para o Banco Mundial, a 

situação brasileira apresenta o seguinte quadro: “according to data collected by  

Doing Business, resolving insolvency takes  4.0 years on average and costs 12% of 

the debtor’s estate. The average recovery rate is 17.9 cents on the dollar. Globally,  

Brazil stands at  136 in the ranking of 183 economies on the ease of resolving 

insolvency.” 619 

No que diz respeito à recuperação de créditos, para o Banco Mundial, “a 

well-balanced bankruptcy system distinguishes companies that are financially 

distressed but economically viable from inefficient companies that should be 

liquidated.”620 

_______________________ 
BANK. International Bank for Reconstruction and Development. Doing Business. Economy Profile: 
Brazil. p. 9. 
618

 “A robust bankruptcy system functions as a filter, ensuring the survival of economically efficient 
companies and reallocating the resources of inefficient ones. Fast and cheap insolvency proceedings 
result in the speedy return of businesses to normal operation and increase returns to creditors. By 
improving the expectations of creditors and debtors about the outcome of insolvency proceedings, 
well-functioning insolvency systems can facilitate access to finance, save more viable businesses and 
thereby improve growth and sustainability in the economy overall.”. WORLD BANK. International Bank 
for Reconstruction and Development. Doing Business. Economy Profile: Brazil. p. 95. 
619

 Tradução livre do Autor da Tese. “De acordo com dados coletados pelo Doing Business, a 
resolução de insolvência (falência ou concordata) leva 4,0 anos em média, e custa 12% da 
propriedade do devedor. A taxa média de recuperação é de 17,9 centavos de dólar. Globalmente, o 
Brasil está em 136º lugar no ranking das 183 economias em facilidade de resolver a insolvência.” 
WORLD BANK. International Bank for Reconstruction and Development. Doing Business. Economy 
Profile: Brazil. p. 96. 
620

 Tradução livre do Autor da Tese. um sistema de falência bem equilibrado distingue empresas que 
estão em dificuldades financeiras, mas são economicamente viáveis de empresas ineficientes que 
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Aqui se tem mais um ponto de alinhamento das reformas ocorridas no 

Brasil com o modelo proposto pelo Banco Mundial, tanto que em 09.02.2005, foi 

promulgada a Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 

falência do empresário e da sociedade empresária621. 

Essa legislação, na realidade, nasceu do Projeto de Lei 4.376/93, que 

tramitava durante quase dez anos pelas Casas Legislativas, mas que foi 

“ressuscitado” a partir do Relatório “Reformas Microeconômicas e Crescimento de 

Longo Prazo”, do Ministério da Fazenda, já acima referido. 

A proposta de uma nova lei de Falências e Recuperação de Empresas 

estava dentro do quadro de medidas que pretendiam “reduzir o custo da resolução 

de conflitos”.  Da justificativa constante no Relatório do Ministério da Fazenda, se 

colhe:  

O aperfeiçoamento do processo falimentar pretende oferecer condições efetivas para 
que as empresas viáveis, que estejam passando por dificuldades transitórias, consigam 
se recuperar. A nova Lei de Falências tem por objetivo estimular a recuperação das 
empresas economicamente viáveis ou a alienação de seus ativos produtivos, 
preservando-se a sua capacidade produtiva e os empregos gerados. 

 

Vê-se, então, aí, mais um ponto de convergência entre as políticas 

propostas pelo Banco Mundial e as alterações legislativas que ocorreram no Brasil. 

Em outro Relatório, o Doing Business 2006, em edição dedicada 

especialmente ao Brasil, o BM faz severas críticas ao sistema de garantias aqui 

vigente, afirmando que622: 

O registro de garantias é só uma parte da história. A ausência de direitos legais de 
tomadores de empréstimos e credores introduz outro conjunto de riscos. No Brasil, os 
devedores podem empenhar ativos mantendo-os sob sua posse. Na prática, porém, os 
bancos relutam em usar essas garantias por várias razões. Primeiro, as garantias não 
podem ser descritas em termos gerais no contrato de empréstimo. Cada ativo deve ser 
identificado separadamente, o que cria incerteza quando um ativo é substituído por 
outro. Segundo, os procedimentos para o cumprimento de contratos são demorados e 
complicados. Há poucas possibilidades de fazer cumprir o contrato fora do sistema 

_______________________ 
devem ser liquidadas.” WORLD BANK. International Bank for Reconstruction and Development. 
Doing Business. Economy Profile: Brazil. p. 100. 
621

 BRASIL. Presidência da República. Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. ______. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm. Acesso em 22 fev. 2013. 
622

 BANCO MUNDIAL. Doing Business Brasil. Washington: The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank: 2006. p. 09. 



199 
 

judiciário. Os juízes podem até impedir a execução de determinadas garantias, caso as 
considerem meios básicos de trabalho ou meios de vida, por exemplo, o automóvel de 
um motorista de táxi. 

 

 
Demonstrando que as mudanças sugeridas pelo Banco Mundial são 

relacionadas à melhoria do ambiente para o Mercado, visando estabelecer 

mecanismos que beneficiem a posição do credor no processo, aquela entidade 

financeira arremata623: 

No Brasil, os credores não podem se apossar de garantias e vendê-las sem o 
consentimento do devedor, a menos que entrem com uma ação judicial e o tribunal 
decida a favor do requerente. Ainda que o contrato de garantia sirva como prova 
incontestável de dívida, o credor deverá iniciar uma ação de execução para fazer cumprir 
seu direito de garantia. Uma vez concluído esse procedimento, os ativos são vendidos 
em leilão público. Levando-se em conta os usuais recursos e procedimentos judiciais à 
disposição do devedor pela lei de processos cíveis, pode levar de 4 a 5 anos para se 
cumprir a decisão judicial. Durante esse período, o ativo permanece em poder do 
devedor. 
 

Assim, quando o Banco Mundial se refere à desjudicialização e respeito 

ao contrato, são providências como as acima referidas, que espera que sejam 

adotadas. 

Já, no que diz respeito, especificamente, à redução do número de 

recursos, a recomendação do Banco Mundial é para que isso seja feito, mas 

tomando em consideração as demandas comerciais624. 

Quanto menos os tribunais forem envolvidos, menor será o prazo de cobrança e maior a 
disposição para emprestar dos credores. Teoricamente, a cobrança extrajudicial é 
possível e executada por firmas de cobranças. Isto evita honorários de advogados e 
taxas judiciais. Contudo, a cobrança extrajudicial não funciona sem a concordância do 
devedor. Ainda, o fato da empresa poder descontar os créditos mal parados da base do 
imposto é um incentivo para se iniciar a cobrança judicial. A eficiência poderá ser 
melhorada por alterações nos códigos de procedimentos para acelerar os julgamentos e 
reduzir as possibilidades de adiamentos ou de recursos contra uma decisão, se o caso 
for para a Justiça. 
 

 

Assim, quando o Banco Mundial recomenda alterações nos Códigos de 

Processo e a redução do número de recursos, sugerindo que esses procedimentos 

melhorariam a Eficiência do Poder Judiciário, tem como objetivo a construção de 

uma Ideologia “pró-credor”. 
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Naquela oportunidade, as sugestões do Banco Mundial, para melhorar o 

ambiente de negócios, no que diz respeito ao Poder Judiciário, podem ser 

resumidas em três grandes grupos: (a) introduzir procedimentos sumários; (b) 

encorajar a execução privada de julgamentos; (c) criar tribunais comerciais 

especializados; (d) de forma geral diminuir as formalidades. E, encerra a entidade, 

concluindo que “em toda região, quanto mais complexos são os procedimentos, 

maiores os atrasos e mais alto o custo de execução do contrato. Cria-se assim, 

menos riqueza”625. 

Observa-se, portanto, que a Maximização da Riqueza626 continua sendo, 

para o Banco Mundial um vetor importante que deveria ser seguido para reforma do 

Sistema Judicial. 

De forma genérica, quando o Banco Mundial se refere à Eficiência 

Judicial (isso também em relação ao Brasil), baseia-se em três indicadores, para 

medi-la: (a) o primeiro é o gasto de se passar pelos procedimentos judiciais, 

inclusive os custos e os honorários do advogado; (b) o segundo é uma estimativa, 

em dias, da duração do processo de resolução da disputa; (c) o terceiro é um índice 

do grau de formalismo ou complexidade nos procedimentos para a resolução de 

disputas.627 

Dessa forma, o que se observa não é, ao menos em um primeiro 

momento, ao tratar da Eficiência Judicial, preocupação do BM, com qualquer 

desenvolvimento social, mas apenas com a melhoria das condições para as disputas 

comerciais. 

No Relatório Doing Business de 2007, igualmente o Banco Mundial revela 

preocupação com o Brasil. Este documento é específico para informar aos Governos 

a forma através da qual as mudanças Institucionais (inclusive do Sistema Judicial) 

podem ser feitas para melhorar o ambiente para os negócios. 
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No tópico nominado “o que se mede se faz”, o BM explica o motivo pelo 

qual realiza aferições e as divulga, esclarecendo que “a publicação de dados 

comparativos sobre a facilidade para fazer negócios motiva governos a realizar 

reformas. Desde seu início, em outubro de 2003, o projeto Doing Business inspirou 

ou forneceu dados para 48 reformas em todo o mundo”628. 

Especificamente em relação ao Brasil, o Relatório é enfático: “as 

comparações entre estados ou cidades no mesmo país servem de impulso para 

reformas ainda mais significativas. Recentes estudos em 13 cidades no Brasil e 12 

no México criaram uma feroz concorrência pela criação do melhor ambiente para os 

negócios”629. 

Também há demonstrações nesse Relatório, no sentido de que o Banco 

Mundial está observando de perto as alterações legislativas que estavam, naquela 

oportunidade, sendo feitas no Brasil. A respeito das alterações no processo de 

falência, afirma a entidade630: 

O Brasil introduziu mudanças abrangentes em 2004. Atualmente, o país conta com um 
procedimento de reorganização que ajuda empresas viáveis a permanecer vivas e dá 
aos credores com garantia mais influência sobre o processo. O tempo para o processo 
falimentar caiu de dez para quatro anos. A reforma enfrentou seu primeiro teste em 
2005, quando a Varig entrou com o pedido de falência. Em pouco mais de um ano, os 
ativos da empresa foram vendidos para um novo proprietário e o processo está quase 
concluído. (...) Reformas como essas facilitam a obtenção de crédito pelas pequenas 
empresas, porque leis de falências melhores garantem aos credores que eles não 
perderão seu dinheiro caso a empresa do seu devedor se dê mal. 

 
Já, no Relatório Doing Business de 2008, o Banco Mundial demonstra 

que aprova as medidas que foram tomadas pelo Brasil, alterando o Processo de 

Execução, e o sistema recursal, apontando essas duas modificações como pontos 

positivos para a realização de negócios. Do documento se lê631: 

Na América Latina, o Brasil prosseguiu com seus esforços para tornar mais fácil o 
cumprimento dos resultados dos julgamentos permitindo a venda de ativos através de 
vendas ou leilões privados ao invés de somente em leiloes públicos. Dessa maneira os 
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credores frequentemente podem conseguir preços mais altos. Agora o Brasil também 
obriga os devedores a revelar aos credores onde estão os seus bens. Caso não 
cooperem, eles correm o risco de uma penalidade equivalente a 20% da dívida. 

 
O mesmo relatório aponta, ainda, quais são os pontos do Sistema 

Judicial, que considera relevantes para melhorar o ambiente para os negócios632.  

Doing Business documentou 65 reformas em medidas para forçar o cumprimento de 
contratos desde 2004. Alguns países — Brasil, Burundi, Alemanha, Filipinas, Polônia, 
Portugal, Ruanda e Sérvia — realizaram mais de uma reforma. Cinco reformas parecem 
fazer a maior diferença: 
 
• Introduzir tribunais comerciais especializados. 
• Simplificar mecanismos para recursos. 
• Tornar mais rápida e barata a execução de julgamentos. 
• Introduzir o gerenciamento de processos. 
• Introduzir tribunais eletrônicos. 

A respeito da sistemática de reduzir o número de recursos, o Banco 

Mundial, fornece orientações para os administradores, da forma como devem 

proceder, para melhorar o ambiente para os negócios633: 

Vários países reformaram seus processos de recursos, respeitando o direito fundamental 
de recorrer, mas limitando os abusos. É possível chegar a um equilíbrio excluindo dos 
recursos somente as menores causas e permitindo que os tribunais superiores somente 
aceitem casos que sejam novos e fundamentalmente importantes para o país. Na 
Suécia, é possível entrar com recursos para os casos comerciais, mas no presente o 
tribunal de recursos decide quais casos irá considerar. 

 
Coincidentemente, ou não, a sistemática oferecida como alternativa pelo 

Banco Mundial é exatamente a que foi adotada no Brasil. Um pouco mais adiante, o 

mesmo Relatório volta à carga, novamente, contra os recursos, mas demonstrando 

que sua preocupação está com a recuperação das dívidas: 

Restringir o número de recursos, ou permitir que a recuperação da dívida prossiga 
mesmo quando existe um recurso, é uma maneira simples para tornar mais eficiente o 
processo de falências. Os recursos, quando usados como tática de retardamento, 
reduzem os índices de recuperação, que dependem da rapidez com a qual a empresa ou 
seus ativos são vendidos. 

 
Novamente, por coincidência, ou não, no Brasil, não apenas houve a 

restrição ao número de recursos judiciais (oportunidade de recorrer), como também, 

através da Lei 12.810/2013, fez-se inserção no Código de Processo Civil do artigo 

285-B, prevendo que “nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de 
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empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso”.   O mesmo artigo, em seu parágrafo único, 

passou a determinar que: “o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no 

tempo e modo contratados”; o que representa mais uma perspectiva de melhora da 

situação em juízo, do setor bancário, que além do Processo de Execução, também 

tem em seu favor, agora, a impossibilidade de suspensão do pagamento das 

dívidas. 

É possível observar, então, que o BM recomenda em seus Relatórios, 

inclusive em relação especificamente ao Brasil, uma série de reformas no Sistema 

de Justiça, que guardam grande semelhança com as modificações efetivas que 

acabaram ocorrendo no Regime Recursal Cível. 

De forma geral, todas as considerações acima, aparentam autorizar 

inferir-se que, no Brasil, estreitaram-se as ligações entre Direito e Economia e as 

mudanças operadas no seio da Reforma do Poder Judiciário tomaram-nas em 

consideração. Por esse motivo, parece necessária e oportuna, neste estudo, uma 

análise mais aprofundada sobre as bases teóricas dessa união. 

 

3.2 ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E 

ECONOMIA 

 

Neste tópico se pretende abordar as ligações entre Direito e Economia, 

discorrendo sobre os motivos pelos quais tem sentido, nos dias atuais, falar-se 

dessa relação. Como lembra Armando Castelar Pinheiro634:  

Os sistemas jurídico e legal ocupam um papel de destaque entre as instituições que 
mais influenciam o desempenho econômico das nações, o que explica em parte o 
crescente interesse de advogados e economistas pelos temas cobertos pelo campo do 
direito e economia, como atesta o vertiginoso crescimento na quantidade de associações 
de “Law and Economics”, bem como a existência de um número também crescente de 
professores de economia lecionando em escolas de direito. 
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Não apenas pelo crescimento da Disciplina635, mas também por tudo 

quanto posto acima, parece inegável a necessidade de se buscar um referencial 

teórico capaz de esclarecer essa aproximação entre Direito e Economia. 

Evidente que aqui não seria viável uma revisão de literatura tão completa 

a ponto de atingir todos os enfoques possíveis da amplíssima produção científica 

dos últimos anos nessa área. Então, o que se pretende é, minimamente, clarificar 

alguns pontos que sejam necessários para apoiar as inferências que se pretende 

fazer nos próximos capítulos. 

 

3.2.1 Fundamentos intelectuais do diálogo entre direito e economia 

 

Em obra intitulada El análisis económico del derecho636, logo nas 

primeiras linhas, escreve Richard Allen Posner que: “(...) la economia es una 

herramienta poderosa para el análisis de un gran conjunto de cuestiones legales, 

pero la mayoría de los abogados y los estudiantes de derecho – incluso algunos muy 

brillantes – tienen dificultad para conectar los principios económicos con problemas 

legales concretos”.637 

Foi partindo dessa premissa, que por volta de 1960, começaram a 

aparecer trabalhos sugerindo o emprego de instrumentais teóricos e empíricos 
                                                      
635

 De acordo com Bruno M. Salama: “A ideia de concatenar os estudos de Direito e de Economia é, 
naturalmente, bem mais antiga do que a disciplina de Direito e Economia. É que aqui tomo a 
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da Law and Economics. A expressão “Direito e Economia” é, portanto, tradução ao pé da letra da 
expressão original em inglês, “Law and Economics”. Essa terminologia vigora também na Alemanha 
(onde é comum adotar a expressão Recht und Ökonomik para designar a disciplina) e na Itália (Diritto 
ed Economia). Na Espanha, e também em toda a América hispânica, em geral utiliza-se Análisis 
Económico del Derecho, o que se deu, talvez, por influência da popular obra de Richard Posner, 
Economic Analysis of Law. Da mesma forma, em Portugal adotou-se Análise Económica do Direito. 
Na França, utiliza-se também a expressão “Economia do Direito” (Economie du Droit). SALAMA, 
Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em Direito e Economia? Disponível em: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=bruno_meyerhof_salama. Acesso 
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econômicos e de ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do 

Direito638. 

Em que pese a ligação entre Direito e Economia tenha sido estudada nos 

Estados Unidos desde a década de 50, foi somente a partir dos anos 60/70, que 

passou a ganhar credibilidade e aceitabilidade no mundo acadêmico. 

Três artigos podem ser considerados como os precursores dessa forma 

de raciocinar o Direito: (a) The Problem of Social Cost, escrito por Ronald Coase 

(1960)639; (b) Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, escrito por 

Guido Calabresi (1961)640, e (c) Crime and Punishment. An Economic Approach, de 

Gary Becker (1967)641. 

O primeiro dos artigos foi publicado, inicialmente, no ano de 1960, no 

Journal of Law and Economics, e nele Ronald Coase explica que, por exemplo, em 

um caso concreto em que uma fábrica (A) expele fumaça que causa prejuízo para os 

ocupantes das propriedades vizinhas (B), o raciocínio comum dos economistas para 

situações como essa é de que seria desejável fazer com que o dono da fábrica fosse 

responsabilizadol pelos prejuízos causados àqueles atingidos pela fumaça ou, 

alternativamente, estabelecer um tributo a ser pago pelo dono da fábrica, que 
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639

 Aqui se utiliza a tradução para o português assim referenciada: COASE, Ronald. O problema do 
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variasse de acordo com a quantidade de fumaça produzida e fosse equivalente – 

financeiramente – ao prejuízo causado, ou, ainda, remover a fábrica das áreas 

residenciais (e, presumivelmente, de outras áreas em que a emissão de fumaça teria 

efeitos nocivos para terceiros).  

Para Ronald Coase, em situações como essa, a abordagem tradicional 

tenderia a obscurecer a natureza da escolha que deve ser feita, e a questão 

normalmente seria posta em termos de que A inflige um prejuízo a B, e o que tem 

que ser decidido é: como devemos coibir A?  

Segundo o mesmo Autor, essa forma de raciocinar é equivocada, pois, 

“estamos lidando com um problema de natureza recíproca. Evitar o prejuízo a B 

implicaria causar um prejuízo a A. Assim, a verdadeira questão a ser decidida é: A, 

deveria ser autorizado a causar prejuízo a B, ou deveria B ser autorizado a causar 

um prejuízo a A? O problema é evitar o prejuízo mais grave.”642 

Para Coase, “juízes devem decidir sobre a responsabilização jurídica, 

mas isto não deve confundir economistas sobre a natureza do problema econômico 

envolvido”.643 E segue explicando que:  

As razões utilizadas pelos tribunais na determinação dos direitos vão, frequentemente, 
parecer estranhas para um economista, porque muitos dos aspectos nos quais as 
decisões se baseiam são, do ponto de vista econômico, irrelevantes. Por isso, situações 
que são, para um economista, idênticas, serão tratadas de maneiras diferentes pelos 
tribunais. O problema econômico em todos os casos de efeitos prejudiciais é como 
maximizar o valor de produção.

644
 

No caso da atuação das Cortes - mais especificamente em relação ao 

conteúdo econômico das decisões judiciais - Ronald Coase sugere que seria 

“desejável que elas tivessem o dever de compreender as consequências 

econômicas de suas decisões e, na medida em que isso fosse possível, sem que se 

criasse muita incerteza acerca do próprio comando da ordem jurídica; levar em 

conta tais consequências ao exercerem sua competência decisória.”645 

O problema, para Ronald Coase estava em que as Cortes, ao decidir, não 

tomassem em conta os aspectos econômicos derivados de suas decisões e que, em 
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assim sendo, produzissem “um prejuízo maior” do que aquele causado pelo dano 

em si, ou mesmo distribuindo mal os custos para a sua reparação. Tal fracasso se 

explicaria em vista da abordagem dos problemas da teoria econômica do bem-estar 

(welfare state), sendo necessária uma mudança. 

A variação que defende, implica em que ao “se projetar e escolher entre 

arranjos sociais; deve-se atentar para o efeito total”.646 

Já, para Guido Calabresi647, a questão é posta em termos de uma análise 

sobre a distribuição do risco e, utilizando o exemplo de uma falsificação de cheques, 

explica que se deve analisar o gasto total de uma operação para inibir essa prática, 

dividindo os passivos entre todos os participantes do sistema (divisão de custos). 

Deve-se verificar, contudo, se os montantes despendidos com tal operação não 

seriam maiores que os oriundos da própria operação fraudulenta648. 

Para Guido Calabresi, deve ser sopesado o custo de uma intervenção de 

prevenção de fraudes, por exemplo, e distribuído entre todos os participantes do 

sistema, que, eventualmente, venham a se beneficiar. Para ele, parece não fazer 

sentido a alocação de recursos maiores do que o risco representado pela eventual 

perda (prevenção x compensação).649 

Finalmente, Gary Becker na obra Crime and Punishment. An Economic 

Approach650 sustenta que a decisão de uma pessoa entre (a) cumprir a lei e (b) 

cometer um crime, está relacionada ao tipo de incentivos que ela recebe, como, por 

exemplo, o de ser pega, ou não. 

Esses estímulos variam de pessoa para pessoa, mas podem ser 

resumidos nas seguintes formulações: em primeiro lugar, a obediência à lei não é 
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um dado adquirido, e recursos públicos e privados são geralmente gastos tanto para 

prevenir crimes quanto prender os infratores. Em segundo lugar, a convicção não é 

comumente considerada um castigo suficiente em si mesma; punições adicionais, e 

por vezes graves, são distribuídas para os condenados.651  

E as perguntas que faz são as seguintes: o que determina a quantidade e 

o tipo de recursos e punições utilizadas para impor uma lei? Em particular, por que 

penas tão diferentes entre os díspares tipos de legislação?652 

Em apertado resumo, defende que, em certas circunstâncias, o mal 

causado pelo crime é menor do que a alocação de recursos necessários para a sua 

prevenção e/ou eventual punição, de forma que quando da escolha da política 

preventiva ou pena aplicável, deve-se levar esse elemento em consideração. 

Gary Becker pretendeu “demonstrar que políticas ótimas para combater o 

comportamento ilegal são parte de uma alocação ótima de recursos. Uma vez que a 

economia tem sido utilizada para lidar com aplicação de recursos, uma estrutura 

(lógica) "econômica" se torna aplicável, e ajuda a enriquecer a análise do 

comportamento ilegal”.653 

Com a publicação desses três artigos estavam lançadas as bases 

teóricas de um enfoque que principiaria por aproximar Direito e Economia, 

movimento que desde então veio crescendo e apresentando vários vieses e 

desdobramentos. 

Esse diálogo entre as duas disciplinas, no entanto, não acontece sem 

percalços, pois, como ensina Bruno Meyerhof Salama654:  

                                                      
651

 BECKER, Gary. Crime and Punishment. An Economic Approach. p. 2 
652

 Tradução livre do Autor da Tese. Do original se colhe: “In the first place, obedience to law is not 
taken for granted, and public and private resources are generally spent in order both to prevent 
offenses and to apprehend offenders. In the second place, conviction is not generally considered 
sufficient punishment in itself; additional and sometimes severe punishments are meted out to those 
convicted. What determines the amount and type of resources and punishments used to enforce a 
piece of legislation? In particular, why does enforcement differ so greatly among different kinds of 
legislation?” BECKER, Gary. Crime and Punishment. An Economic Approach. p. 2. 
653

 Tradução livre do Autor da Tese. Do original se colhe: “The main contribution of this essay, as I 
see it, is to demonstrate that optimal policies to combat illegal behavior are part of an optimal 
allocation of resources. Since economics has been developed to handle resource allocation, an 
"economic" framework becomes applicable to, and helps enrich, the analysis of illegal behavior.” 
BECKER, Gary. Crime and Punishment. An Economic Approach. p. 45. 
654

 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 49. 
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Tanto o Direito quanto a Economia lidam com problemas de coordenação, estabilidade e 
eficiência na sociedade. Mas a formação de linhas complementares de análise e 
pesquisa não é simples porque é exclusivamente verbal, a Economia é também 
matemática; enquanto o Direito é marcadamente hermenêutico, a Economia é 
marcadamente empírica; enquanto o Direito aspira ser justo, a Economia aspira ser 
científica; enquanto a crítica econômica se dá pelo custo, a crítica jurídica se dá pela 
legalidade. Isso torna o diálogo entre economistas e juristas inevitavelmente turbulento, e 
geralmente bastante destrutivo. 

Essa turbulência, no entanto, não impediu que nas últimas décadas 

houvesse uma enorme criação doutrinária a respeito desse relacionamento, e nem 

que surgissem variantes da mesma matriz ideológica para explica-la. 

Em verdade, Direito e Economia, enquanto Disciplina, “é tido por muitos 

como o movimento de maior impacto na literatura da segunda metade do século 

passado”655, tendo se espalhado pelo mundo a partir dos Estados Unidos.656 

A Disciplina Direito e Economia, normalmente é apresentada a partir de 

duas dimensões: (a) uma dimensão positiva ou descritiva, e outra (b) dimensão 

normativa ou prescritiva. 

A primeira se identifica com Direito e Economia Positivo (que se ocupa 

das repercussões do Direito sobre o mundo real dos fatos), e a segunda com o 

Direito e Economia Normativo (que se preocupa em estudar se, e como, noções de 

Justiça se comunicam com os conceitos de Eficiência Econômica, Maximização da 

Riqueza e Maximização de Bem Estar).657 

Nos próximos tópicos procura-se elucidar um pouco melhor cada uma das 

dimensões da Disciplina Direito e Economia. 

 

3.2.2  Direito e Economia Positivo 

 

O argumento central em Direito e Economia Positivo é que “os conceitos 

microeconômicos são úteis para análise do Direito”, e possui três versões que 

                                                      
655

 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 50. 
656

 Como afirma Andrés Roemer: “Se ha afirmado que el estudio del derecho y la economía es el 
desarrollo más importante en el campo del derecho en los últimos 50 años”. ROEMER, Andrés. 
Introducción al análisis económico del derecho. Tradução de José Luis Péres Hernandez. México: 
Fondo de Cultura Económica. 1994. Sem indicação do título original da obra. p. 3. 
657

 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 52. 
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merecem destaque: (a) a versão reducionista; (b) a versão explicativa e; (c) a versão 

preditiva.658 

A primeira versão, como o próprio nome indica, tem a pretensão de 

reduzir todo o Direito à Economia, prescrevendo que categorias tradicionais do 

primeiro possam ser substituídas ou inteiramente compreendidas a partir da 

segunda.659 

A segunda versão sugere que a Economia sirva para esclarecer a 

estrutura das normas jurídicas. Dessa forma, ela “seria capaz de prover uma teoria 

explicativa da estrutura das normas jurídicas”, que poderiam ser compreendidas 

como “a resultante da maximização de forma relativamente coordenada de 

preferências das pessoas em um ambiente de escassez”. Aqui surge a importância 

da interdisciplinaridade com a participação de outros ramos do conhecimento como 

a Antropologia, a Psicologia, a História, a Sociologia e a Filosofia.660 

Finalmente, a terceira versão sugere que “a Economia pode ser 

aproveitada para prever as consequências das diversas regras jurídicas”. O que se 

pretende é “modelar o comportamento humano de modo que seja possível ao 

profissional do Direito entender os prováveis efeitos que advirão como consequência 

das diferentes posturas legais”.661 

Em sua contextualização geral, Direito e Economia Positivo emprega 

modelos mentais e ferramentas analíticas típicas da Economia, utilizando-se dos 

conhecimentos de outras Teorias, tais como: Teoria dos Custos de Transação662, 

Teoria do Agente663, Teoria da Escolha Pública664 e, Teoria dos Jogos665. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 52. 
659

 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 52. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 52-53. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 53. 
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 “A teoria dos custos de transação (TCT) busca explicar o desempenho da empresa por meio da 
eficiência nos custos de transação. Os custos de transação, por seu turno, “são os custos 
necessários para negociar, monitorar e controlar as trocas entre organizações, indivíduos e agentes 
econômicos”. MACHADO, André Gustavo Carvalho. et al. Teoria dos custos de transação: um 
estudo multi-casos de empresas integradas verticalmente. Disponível em: 
www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais.../copiar.php?...CUSTOS.... Acesso em: 22 fev. 2013.  
663

 “Jensen e MacKling (1976) inspirados, entre outros, em Coase (1937, 1959 e 1960), Alchian e 
Kessel (1962), Monson e Downs (1965), Demsetz (1967), Alchian e Demsetz (1972), , Silver and 
Auster (1969), e McManus (1975), definem a relação PrincipalAgente como um contrato em que uma 
das partes (o principal) engaja a outra parte (o agente) a desempenhar algum serviço em seu nome, 
e que envolve uma delegação de autoridade para o agente.” CARVALHAL, Raquel Lourenço do; 
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3.2.3  Direito e Economia Normativo 

 

Direito e Economia Normativo - como dito anteriormente - preocupa-se em 

estudar a forma através da qual (se e como) o conceito de Justiça (compreendida 

como “fundamento ético para o Direito”) se comunica com elementos da Economia. 

Parte do pressuposto de que “o desperdício de recursos é, no mínimo, 

indesejável”.666 

A categoria “Eficiência” (que é de extrema relevância para Economia) 

caracterizada como sinônimo de Maximização da Riqueza suscita sérios 

questionamentos sobre sua utilização como “um possível objetivo a ser perseguido, 

a partir de uma visão pragmática do Direito, ou parte de um contexto amplo do 

estudo do moderno Estado de Bem-Estar, em que os institutos jurídicos são vistos 

como instrumentos integrantes de políticas públicas”.667  

_______________________ 
BORDEAUX-REGO, Ricardo. Teoria do Agente, Teoria da Firma e os Mecanismos de 
Governança Corporativa no Brasil. Disponível em 
http://www.producao.uff.br/conteudo/rpep/volume102010/RelPesq_V10_2010_13.pdf. Acesso em 22 
fev. 2013. 
664

 “A teoria da escolha pública foi, ao longo das últimas décadas, a principal crítica teórica de outra 
corrente (essa essencialmente económica) que fundamenta a intervenção do Estado na economia — 
a economia do bem-estar (welfare economics). Enquanto esta se centrava na análise dos «fracassos 
de mercado» que justificavam a intervenção correctora do Estado, a teoria da escolha pública veio 
clarificar os «fracassos do governo» e os limites da intervenção desse mesmo Estado. Naturalmente 
a public choice foi aproveitada ideologicamente por todos aqueles que defendem uma menor 
intervenção do Estado na economia, em particular pelos neoliberais.” PEREIRA, Paulo Tiago. A 
teoria da escolha pública (public choice): uma abordagem neoliberal? Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1221841484T5sAW2pw7Dh10FX8.pdf. Acesso em 22 fev. 
2013. 
665

 “A Teoria dos Jogos como modelo estratégico financeiro estuda decisões em situação interativas, 
analisando os agentes envolvidos, suas decisões individuais e as reações geradas por cada um, 
dessa forma, prevendo o movimento dos outros jogadores, sejam eles concorrentes ou aliados, 
permitindo assim um posicionamento estratégico no jogo (Negócios) que possibilitará que os 
resultados e objetivos previamente determinados sejam atingidos.” SANTOS, Renato Ribeiro dos. 
Modelo estratégico financeiro baseado na teoria dos jogos e no equilíbrio de Nash. Disponível 
em: 
http://www.cpgls.ucg.br/ArquivosUpload/1/File/CPGLS/IV%20MOSTRA/NEGCIO/Modelo%20Estrategi
co%20Financeiro%20Baseado%20va%20Teoria%20Dos%20Jogos%20e%20no%20Equilibrio%20de
%20Nash.pdf. Acesso em 22 fev. 2013. 
666
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Os questionamentos que, por exemplo, se faz são: “até que ponto a 

Maximização da Riqueza se relaciona com a Justiça?” e “até que ponto o Direito, 

enquanto “ciência normativa”, deve integrar cálculos de custo e benefício?”668 

A explicação para a relação entre “Eficiência” e “Justiça” pode ser feita, 

segundo Bruno Meyerhof Salama, a partir de três enfoques diferenciados: (a) um 

fundacional; (b) um pragmático, e: (c) um regulatório.669 

O enfoque fundacional está fincado na perspectiva da Maximização da 

Riqueza como alicerce ético para o Direito e se deve, principalmente, ao 

posicionamento de Richard Allen Posner, trazido a conhecimento durante a década 

de 1970. 

A ideia central desse enfoque é a de que “as instituições jurídico-políticas 

(inclusive as regras jurídicas individualmente tomadas) devam ser avaliadas em 

função do paradigma de Maximização da Riqueza. O Direito como sistema de 

incentivos indutor de condutas, deve promover a maximização da riqueza”.670 

Essa concepção coloca a “Maximização da Riqueza” como critério para 

distinguir regras justas das injustas. 

No que diz respeito ao enfoque pragmático, ele surge da mudança de 

posicionamento do próprio Richard Allen Posner, que ameniza a concepção de 

eficiência (enquanto maximizadora de riqueza) como fundamento ético da validade 

formal das normas, para assumir um posicionamento mais brando, admitindo que o 

Direito seja um instrumento para consecução de fins sociais.671 

A assunção desse novo enfoque dá azo a considerar que mesmo alguém 

fortemente comprometido com a Análise Econômica do Direito e com a concepção 

da Eficiência como maximizadora de riquezas, em certas questões que envolvam, 

por exemplo, trabalho escravo ou exploração de menores, deverá tomar uma 

posição em temas de filosofia política e moral.672 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 57. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 57. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 57. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 58. 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”? p. 58. 
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Assim, do ponto de vista pragmático, Direito e Economia Normativo 

acabará por postular que “ao interpretar e aplicar a lei, o Juiz de Direito deve 

sopesar as prováveis consequências das diversas interpretações que o texto 

permite, atentando ainda para a importância de se defender os valores 

democráticos, a Constituição, a linguagem jurídica como meio de comunicação 

efetiva, e a separação dos poderes”.673 

Finalmente, o terceiro enfoque consiste em ver o Direito como uma “fonte 

de regulação de atividades e, portanto, de concretização de políticas públicas”674 e 

está alinhado com as propostas da Escola de Direito e Economia de New Haven675. 

Para esse enfoque, a questão não é “tanto se eficiência pode ser igualada 

à justiça, mas sim como a construção da justiça pode se beneficiar da discussão de 

prós e contras, custos e benefícios”.676 

Os resultados dessa concepção são: (a) a abertura de uma nova janela 

do pensar, que integra novas metodologias (inclusive levantamentos empíricos e 

estatísticos) ao estudo das instituições jurídico-políticas a fim de que o Direito possa 

responder melhor às necessidades da Sociedade; (b) o enriquecimento da gramática 

do discurso jurídico tradicional, com uma nova terminologia para auxiliar na 

utilização do Direito como instrumento do bem-comum677. 

A partir de tudo quanto foi dito acima, a Disciplina Direito e Economia se 

desenvolveu em vários aspectos e em várias linhas de pesquisa diferenciadas, como 

se procura evidenciar nos tópicos seguintes. 
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214 
 

3.3 ASPECTOS DESTACADOS DAS ESCOLAS678 DE DIREITO E 

ECONOMIA 

 

Com a evolução do pensamento a respeito de Direito e Economia, várias 

perspectivas foram desenvolvidas. Dentre elas destacam-se: (a) Perspectiva 

Tradicional; (b) a Perspectiva Neoinstitucional; (c) a Perspectiva da Escolha Pública 

(Public Choice), e; (d) a Perspectiva da Critical Legal Estudies.679 

Como afirma Ejan Mackaay, em que pese a concepção moderna de 

Direito e Economia tenha surgido a partir dos anos 50, muito antes disso, já havia 

estudos, na Europa, por volta do século XIX com a ambição de mostrar como obter 

uma melhor compreensão da lei usando-se conceitos e métodos econômicos. Oliver 

Wendell Holmes Jr. com seu “Path of the Law”, de 1897, apenas teria dado voz a um 

movimento que já tinha surgido nos Estados Unidos, por volta do ano de 1880 e que 

prosseguiu até o século XX, conhecido como “economia institucional” (institutional 

economics). Mas esta não é a única conexão entre direito e economia antes do 

movimento atual. Na Universidade de Chicago, onde o movimento atual se originou, 

houve, a partir da década de 1940, a introdução de ideias econômicas no Direito, 

associada o nome de Aaron Director.680 

                                                      
678

 De acordo com Ejan Mackaay: “The concept of schools is used to summarise the ideas of thinkers 
who share common premises on how and what to research, and to contrast them with 
those of other schools. It is an expositional convenience and should be used only when the 
differences touch fundamental matters of the field of research. The differences between schools focus 
attention on questions to be resolved by further research. (…) A school of thought in scientific 
endeavour is a group of thinkers who adopt a common approach, including shared theoretical 
premises, on how and what to research in a particular field. The term is also used as shorthand for the 
ideas those thinkers defend. Originally the term school may have designated a major thinker, founder 
of the school, and his or her disciples. In current usage the link to a common intellectual leader is no 
longer essential. The members of a school of thought may, but need not, themselves claim allegiance 
to the school. Members of a school may consider that the adherence to a set of common precepts 
allows them to build on each other’s work and so to attain economies of scale in research not 
available if they worked in isolation.” MACKAAY, Ejan. Schools: General. Encyclopedia of Law and 
Economics. p. 402-415. Disponível em http://encyclo.findlaw.com/0500book.pdf. Acesso em 23 fev. 
2013. 
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 Neste ponto se segue a divisão sugerida por ROEMER, Andrés. Introducción al análisis 
económico del derecho. 
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 Tradução livre do Autor da Tese. Do original se colhe: “This view may overstate the originality of 
the movement. Recent historical research has shown that already in nineteenth century Europe, there 
existed a broad scholarly movement whose ambition was to show how a better understanding of law 
could be gained by using economic concepts and methods (Englard, 1990; Pearson, 1997). Holmes’s 
oft-cited exhortation to legal scholars, in 1897, to turn to economics and statistics: ‘For the rational 
study of the law the black-letter man may be the man of the present, but the man of the future is the 
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De qualquer forma vale à pena atentar para o alerta de Robert C. 

Ellickson, para quem o movimento Law and Economics vem perdendo força nas 

escolas de direito, e que seus adeptos devem prestar mais atenção à psicologia e à 

sociologia a fim de amenizar a rigidez (normative punch) da análise econômica.681  

 

3.3.1 A perspectiva Tradicional da AED 

 

Essa perspectiva tem em Richard Allen Posner um de seus principais 

precursores e possui dois vieses distintos: (a) um que se reporta aos estudos de 

Adam Smith e surgiu com a maturação da Economia como ciência e da expansão da 

sua regulação governamental, estando focada no Mercado e; (b) outro que teria 

origem atribuída a Jeremy Bentham, que utiliza a análise econômica da legislação, 

aplicada a atividades fora do Mercado (non-market), tais como acidentes, 

matrimônio e delitos, entre outros, e vê nas atividades humanas, maximizadoras 

racionais de suas satisfações.682 

A perspectiva de Adam Smith levou à criação de uma legislação 

antimonopolista que propiciou o surgimento de um corpo muito sofisticado de 

Economia do Direito. 

Já, a perspectiva de Jeremy Bentham, inicialmente, interessou mais aos 

penalistas do que aos economistas, em vista da noção que desenvolveu de 

_______________________ 
man of statistics and the master of economics’ (Holmes, 1897, p. 469) may have pulled the American 
branch into the limelight. But if Hovenkamp (1990) is to be believed, Holmes merely gave voice to a 
development which had already reached the United States in the 1880s and continued well into the 
twentieth century. This movement is known - rather too little as Pearson contends (1997, pp. 159-161) 
- as institutional economics (Duxbury; 1995; Pearson, 1997, p. vii; Medema, 1998). But this is not the 
only connection between law and economics prior to the current movement. At the University of 
Chicago, where the current movement originated, there was, from 1940s onwards, an earlier infusion 
of economic ideas into law, associated with the name of Aaron Director.” MACKAAY, Ejan. History of 
Law and Economics. p. 66. 
681

 Tradução livre do Autor. Do original de colhe: “This essay advances two theses: that the law and 
economics movement has been losing its upward trajectory within law schools, and that 
its practitioners should increasingly look to psychology and sociology in order to enrich the explanatory 
power and normative punch of economic analysis.” ELLICKSON, Robert. C. Bringing Culture and 
Human Frailty to Rational Actors. Yale Law School Legal Scholarship Repository. 1989.  
Disponível em: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1460&context=fss_papers. Acesso em 
22 fev. 2013. p. 23-55. p. 23. 
682

 ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. p. 6-7. 
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probabilidade de cometimento de crimes, relacionada com a severidade do castigo. 

Essa teoria, posteriormente, foi resgatada por Gary Becker, sobre a economia do 

crime e da punição - conforme acima já mencionado – estimulando o aparecimento 

de uma literatura sobre a aplicação desta Ciência a procedimentos civis, penais, 

administração da justiça, observância da lei e dos precedentes jurídicos683. 

Como movimento a Análise Econômica do Direito tem suas raízes no 

realismo jurídico norte-americano, que, em apertada síntese, prescrevia que os 

estudiosos do Direito deveriam ocupar-se da lei tal como funciona na prática, 

recorrendo às Ciências Sociais, entre elas a Economia.684 ˉ 685. 

Atualmente, existe uma nova perspectiva batizada de “Law and 

Economics Initiative 2.0”, sendo desenvolvida a partir da University of Chicago Law 

School, cuja perspectiva é expandir o conhecimento e influência do Direito e 

Economia nos Estados Unidos e ampliar seu impacto em todo o mundo686. 

O componente mais importante da Disciplina Direito e Economia não 

consiste em algum conceito econômico específico, mas na forma como se analisa o 

caso concreto.687 Tanto o Direito, quanto a Economia se baseiam em modelos 

comportamentais. A diferença, no entanto, está no fato de que os economistas usam 

tais modelos para predizer reações às mudanças nos custos e nos benefícios 

recebidos, ao passo que os juristas os usam para moldar a conduta humana, ao 

prescrever ou permitir determinadas atividades.688 
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sistemático dessa doutrina: (a) a primeira, originalmente marcada pelos trabalhos de Richard Allen 
Posner; Ronald Coase e Guido Calabresi; (b) a segunda, de consolidação, também chamada de 
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Especialmente p. 11-44. 
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initiative. Acesso em: 20 fev. 2013. 
 
687

 ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. p. 19. 
688

 ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. p. 20. 

http://www.law.uchicago.edu/news/university-chicago-law-school-launches-law-economics-20-initiative
http://www.law.uchicago.edu/news/university-chicago-law-school-launches-law-economics-20-initiative


217 
 

A Disciplina Direito e Economia também propiciaria uma melhora na 

qualidade lógica da argumentação jurídica, começando por modificar as categorias 

conceituais que os juristas usam ao pensar nos problemas legais689, além de 

introduzir rigorismo na formação dos conceitos pela aplicação de uma metodologia 

econométrica a questões jurídicas. 

Neste sentido, Oliver Wendell Holmes Jr. afirma que “para o estudo 

racional da lei, o homem de letras (blackletter) pode ser o homem do presente, mas 

o homem do futuro é o homem das estatísticas e o mestre da Economia”690, para 

demonstrar uma eventual ligação entre Direito e Economia. 

Assim, as técnicas analíticas que envolvem a microeconomia, 

matemática, análise de sistemas, e provas estatísticas permitiriam ao exegeta do 

Direito determinar qual lei e/ou regulamento seria o melhor para a Sociedade.691 

O uso de técnicas analíticas no Direito implica no descobrimento de fatos 

que, ao ocorrerem no mundo, sejam relevantes para determinar como deveria ser 

uma norma legal. Também serviriam para apontar fatos relacionados com a 

avaliação se uma norma legal é aplicável a determinada transação e como o é.692 

Para essa perspectiva de Direito e Economia, são poucas as questões 

jurídicas em que as técnicas analíticas, adequadamente aplicadas, não teriam algo 

de útil a dizer. A metodologia quantitativa seria aplicável não somente às normas 

substantivas ou primárias do direito, mas também às regras secundárias que 

prescrevem como elaborar leis e às normas processuais, que prescrevem como 

aplica-las.693 
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Outra questão importante para esta Perspectiva Tradicional de Direito e 

Economia é aquela que trata da Eficiência, que possui ao menos cinco noções 

diferentes: (a) a eficiência produtiva; (b) o ótimo de Pareto; (c) a superioridade de 

Pareto; (d) a eficiência de Kaldor-Hicks e; (e) a ideia de Maximização de Riqueza de 

Richard Allen Posner. 

No que diz respeito à Eficiência Produtiva, esta significa que todos os 

fatores da produção são distribuídos de tal forma que nenhuma realocação aumente 

o produto final. 

O “ótimo de Pareto” e a “superioridade de Pareto”, por sua vez, teriam 

sido apresentados pela primeira vez por Vilfredo Pareto (1848-1923), e revelam uma 

análise da eficiência baseada no grau de satisfação do indivíduo. Quer dizer, um 

estado de coisas S é superior a outro estado de coisas S’, na medida em que se 

reconhece que a passagem de S’, para S não melhoria a situação de nenhuma 

pessoa, e ninguém preferiria S’ a S. Além disso, em S, pelo menos uma pessoa 

estaria em situação mais vantajosa (superior) do que se estivesse em S’. A mudança 

para beneficiar um indivíduo não pode ser feita sem prejudicar outro ou outros. 

 No que diz respeito à eficiência de Kaldor-Hicks, toma-se por base o 

ótimo ou a superioridade de Pareto, mas levando em consideração certo grupo de 

pessoas ou instituição.   

Enquanto no teorema de Pareto, nenhuma pessoa pode piorar sua 

situação, ao mesmo tempo em que pelo menos uma melhore, haveria um estado de 

eficiência, para Kaldor-Hicks, se houvesse a melhora da grande maioria do grupo; 

essa circunstância favorecida compensaria a piora na situação de um ou de alguns. 

O número de beneficiados justificaria o número de prejudicados.694 

Criticando as concepções Utilitaristas de Pareto e Kaldor-Hicks, Richard 

Posner entende que a maximização da busca pela riqueza está mais de acordo com 

as intuições humanas acerca do comportamento ético do que a busca pela 

utilidade.695 
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Em suma, no que diz respeito à Eficiência, ressaltam duas tendências, 

diferentes, mas relacionadas. 

Uma tendência assume como dada a estrutura das Instituições Jurídicas, 

e estuda como as partes em uma controvérsia legal, respondem às restrições que o 

sistema impõe ao seu comportamento. Analisa o comportamento e decisões das 

partes em conflito, sobre resolver voluntariamente a controvérsia extrajudicialmente, 

ou perante a instituição judiciária.696 

A outra explora a hipótese de que as regras e práticas processuais, 

próprias do sistema jurídico consuetudinário conformam um sistema de direito que 

tende para a eficiência. Esta tendência sustenta que as instituições de direito 

consuetudinário, diferentemente das de direito escrito, se desenvolveram para 

promover a eficiência mediante o fortalecimento das transações do mercado através 

dos contratos e acredita que, dentro da viabilidade administrativa, as regras sobre 

um sistema jurídico voltado para a produção de resultados, produziria concorrência – 

um livre mercado que operaria sem problemas significativos de externalidades, 

monopólios ou informação.697 

Várias teorias tentam explicar como a concorrência teria feito com que as 

decisões judiciais tivessem construído um direito consuetudinário economicamente 

eficiente, inclusive sem que os Juízes tivessem adotado conscientemente essa 

meta. Essas teorias podem ser resumidas da seguinte maneira: (a) as regras 

eficientes são menos questionadas em juízo dos que as regras ineficientes, de forma 

que as segundas tenderiam a desaparecer, sobrevivendo apenas as primeiras; (b) 

os litigantes que se apoiam em uma regras eficientes possuem mais argumentos 

que os que litigam com base em uma regra ineficiente; (c) os Juízes buscam ou 

aplicam critérios que promovem resultados eficientes. As duas primeiras teorias são 

conhecidas como “teoria econômica da evolução do direito consuetudinário” (litígio 

seletivo).698 

Nos países de Common Law (de direito consuetudinário) há uma espécie 

de “evolução natural” dos litígios, de forma que aqueles que se baseiam em regras 
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eficientes ou que promovam a eficiência tendem a construir uma jurisprudência 

também voltada para a eficiência, em que pese os litigantes possam propor uma 

demanda com base em regras ineficientes apostando na obtenção de um resultado 

favorável, pouco se importando com os custos sociais para as outras partes.699 

De regra, o critério de Eficiência não encontra muita resistência em 

relação a questões eminentemente econômicas. O consenso já não é comum, 

quando a Eficiência entre em choque com outros valores como a Equidade e a 

Justiça; tema esse que será debatido mais adiante, nesta Tese. 

 

3.3.2 A Perspectiva Neoinstitucional da AED 

 

Para a Perspectiva Neoinstitucional (Nova Economia Institucional), o 

estudo da AED tem como meta a identificação das variáveis instrumentais e das 

questões e processos que fundamentam a operação de instituições jurídicas de 

significação econômica.700 

Atribui-se o início dos estudos dessa perspectiva a um artigo de Armen 

Alchian, intitulado: “Private Property and the Relative Cost of Tenure”, publicado no 

final da década de 1950.701 

A obra dessa escola volta-se à temática organizacional e pretende 

estender o alcance da perspectiva tradicional, considerando a forma em que a 

estrutura dos direitos de propriedade e os custos das transações afetam os 

incentivos e o comportamento econômico.702 

O surgimento dessa escola não se deveu a um deliberado ataque á 

Perspectiva Neoclássica, mas da compreensão de que essa análise típica é 
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demasiado abstrata e incapaz de resolver muitos dos problemas atuais que 

interessam tanto aos teóricos, quanto aos formuladores de políticas públicas.703 

Do ponto de vista revisionista, a microeconomia falha em situações 

cotidianas em que os custos das transações são maiores que zero, e os direitos de 

propriedade dos recursos assumem formas diferentes do padrão idealizado, cujas 

hipóteses foram formuladas para o capitalismo clássico.704 

Para a concepção teórica desenvolvida pela Perspectiva Institucional, 

então, “as instituições importam”. Compreendem que cada estrutura organizacional 

distinta afeta os incentivos e o comportamento, de tal forma que sua atuação se 

explique e forme parte integral do modelo econômico. 

Em que pese a Perspectiva Institucional aplique em grande parte a 

metodologia geral da Perspectiva Tradicional, inclui algumas mudanças na teoria 

ortodoxa, da produção e das trocas. 

Em primeiro lugar, se dá uma interpretação completamente nova ao papel 

dos indivíduos que decidem dentro de uma organização (Individualismo 

Metodológico), partindo do pressuposto de que a visão de “coletividade” não é mais 

suficiente, sendo necessário explicar o papel que cada membro, individualmente, 

interpreta.705 

Em segundo lugar, ampliam-se as hipóteses de maximização da utilidade 

a todas as opções individuais, ainda quando essa pessoa seja o diretor de um setor 

governamental ou de uma empresa privada, eliminando, assim a dicotomia entre a 

teoria da escolha do consumidor e a da empresa.706 

Sob essa nova perspectiva o diretor tomará todas as decisões baseado 

em critérios pessoais, limitado, no entanto às possibilidades oferecidas pelo sistema 

em que opera. 

Em terceiro lugar, partem do pressuposto que os indivíduos possuem uma 

capacidade limitada para clivar e processar informações (racionalidade limitada). 
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Assim, aqueles que ocupam cargos de direção em determinadas organizações 

públicas ou privadas, não são dotados de uma hiper-racionalidade, que lhes propicie 

tomar decisões com base em “todos” os elementos contingentes e nem de prever 

“todas” as consequências dessas mesmas deliberações (informações assimétricas), 

necessitando adaptar-se, então, ao imprevisto.707    

Em quarto lugar, tendo em vista que essa racionalidade limitada impede a 

celebração de contratos completos (no sentido de prever todas as possibilidades 

derivadas da transação), poderia haver uma confiança geral mesmo sobre os 

incompletos, se as Instituições fossem capazes de garantir-lhes o cumprimento.  

Para que isso aconteça, no entanto, faz-se necessária uma confiança nos 

agentes econômicos - os quais (diretores ou agentes) não deveriam atuar visando 

interesses particulares (comportamento oportunista). 

Diante da dificuldade de se identificar, ex ante, quais são os 

administradores que agiriam dessa maneira, a celebração de contratos globalizantes 

ou de cobertura plena correria sério risco, e ante as peculiaridades da racionalidade 

limitada, haveria ameaça a todo o sistema econômico que poderia ir a pique.708 

Para Richard Allen Posner, no entanto essa abordagem sobre o 

oportunismo e a informação assimétrica não é exatamente nova, pois se refere a 

antigos problemas da economia e da Teoria dos Jogos.709 

Outra questão fundamental para a Perspectiva Institucionalista é a 

amplitude que se dá para a compreensão dos direitos de propriedade (e, 

consequentemente, para as patentes). 

É que para essa Escola, as alocações de propriedade especificam as 

normas de comportamento das pessoas enquanto interagem com outros (respeito 

ao direito de propriedade), ou as consequências do não cumprimento dessas 

condutas. Disso se conclui que: “los derechos de propriedad poseen un valor 
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económico y deben ser respetados en forma socialmente reconocida”.710 Afinal de 

contas, “el sistema de derechos de propriedad adoptados dentro de una sociedad, 

oferece un mecanismo para asignar a individuos especificos la autoridad para decidir 

cómo  pueden ser usados los recursos en  cuestión.”711 

Para Douglass North, “institutions are the rules of the game in a society, 

more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction”.712 

Para referido Autor, as instituições são responsáveis por estruturar 

incentivos nas trocas humanas, sejam sociais, políticas ou econômicas713. 

Nessa linha de raciocínio, as Instituições são importantíssimas para a 

AED, pois regulam o comportamento social e individual das pessoas, procurando 

aperfeiçoa-lo. 

Arranjos institucionais alternativos compreendem diferentes estruturas de 

direitos de propriedade, criando diferentes espécies de restrições. As diferenças 

resultantes em custos e recompensas afetam as opções de forma sistemática e 

predizível. 

Assim, a Perspectiva Institucional sugere que as empresas existem para 

reduzir o comportamento oportunista pós-contratual, mediante o abatimento do custo 

de monitorar o intercâmbio e dirigir a alocação de unidades conjuntas.714 

A ideia central para a Escola Neoinstitucional é a de que as 

características da estrutura institucional (e dos direitos de propriedade) afetam 

fortemente o nível dos custos de qualquer negociação; sendo esta a forma de se 

avaliar como funcionam relações de mercado e de “não-mercado”.715 

Consequentemente, uma importante vinculação entre os conceitos de 

direitos de propriedade, instituições e custos das transações é que, dado o custo da 
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produção e o conhecimento organizacional, os governos que procuram ser eficientes 

devem promover instituições que minimizem os custos de transação.716 

Para Douglass North: “the costliness of information is the key to the costs 

of transacting, which consist of the costs of measuring the valuable attributes of what 

is being exchanged and the costs of protecting rights and policing and enforcing 

agreements. These measurement and enforcement costs are the sources of social, 

political, and economic institutions”.717 

A ideia de Eficiência para esta Escola não está mais na Maximização da 

Riqueza, mas na escolha de instituições que consigam promover um melhor arranjo 

jurídico para a proteção da propriedade, cumprimento de contratos e diminuição dos 

custos das transações. 

 

3.3.3 As Perspectivas das Escolas da Escolha Pública (Public 

Choice), e da Crítica Jurídica (Critical Legal Studies) 

 

Basicamente, se pode compreender que a perspectiva da Escolha 

Pública, parte da aplicação da Economia à Ciência Política. 

Segundo Denis Mueller: “Escolha pública pode ser definida como o 

estudo econômico de nonmarket de tomada de decisões, ou, simplesmente a 

aplicação da economia à ciência política.”.718  
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Dois trabalhos podem ser citados como os precursores dessa Escola; 

são: An Economic Theory of Democracy, de 1957, atribuído a Anthony Down719 e; 

The Theory of Committees and Elections, de 1958, atribuído a Duncan Black720.  

O postulado básico da Escolha Pública, também conhecida como Escola 

de Virgínia, sobre comportamento, igualmente à Economia,  parte do pressuposto de 

que o homem é um ser egoísta, racional e maximizador de utilidade.721  

Da mesma forma que na Escola Clássica, a Escola da Escolha Pública 

possui duas dimensões: (a) uma normativa e; (b) uma positiva. 

A dimensão normativa procura explicar como as entidades políticas e 

burocráticas se comportam realmente, partindo do pressuposto de que os agentes 

políticos são maximizadores de seu próprio interesse em relação a algo (votos, 

benefícios, utilidade, etc.)722.  

Sob essa perspectiva, a literatura da Public Choice centrou-se em três 

aspectos, que são: (a) o comportamento dos representantes e dos partidos políticos, 

tanto durante a campanha como quando depois da eleição; (b) o comportamento 

dos eleitores, na escolha de seus representantes; (c) os resultados obtidos em uma 

democracia representativa comparados aos de uma democracia direta.723 

No que diz respeito à teoria normativa, especifica as características dos 

procedimentos de escolha coletiva que possuem força deontológica, com o fim de 

que o investigador explore os processos decisórios que satisfaçam essas 

condições.724 

Então, enquanto a teoria positiva da Public Choice pretende descrever os 

resultados políticos de uma democracia direta e representativa, a teoria normativa 

pretende descobrir quais instituições políticas deveriam ser adotadas. 
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O objetivo geral dessa Escola é o de desenvolver pressupostos que 

possam melhorar as instituições políticas.  

Para tanto, alguns modelos de Escolha Pública manejam o processo 

legislativo como um sistema microeconômico em que as eleições se determinam 

segundo os esforços de indivíduos e grupos para promover seus próprios interesses. 

Estes esforços são conhecidos como “busca de rendas” (rent seekings). Assim os 

incentivos (impostos, subsídios e outros instrumentos políticos) são utilizados para 

aumentar o bem-estar dos grupos de pressão mais influentes.725 

Para essa vertente, não se concebe que os legisladores conduzam suas 

posições em vista da promoção do interesse público, mas sim que legislem em 

interesse próprio, tomando em consideração a possibilidade de sua reeleição.726 A 

questão ficaria restrita, então, em saber o que o legislador precisaria fazer para ser 

reconduzido ao cargo. 

Dependendo da forma como essa questão é respondida, dois grupos 

podem ser reconhecidos.  

O primeiro supõe que os legisladores procuram parecer mais atrativos 

para os eleitores, pois estes os escolhem, também, por interesses próprios. 

Portanto, os políticos deveriam ser previsíveis ao extremo sobre a base de atração 

econômica dos eleitores.  

Já, o segundo enfatiza o papel dos grupos de poder, tendo em vista que o 

eleitor, individualmente, não tem condições de conhecer todos os detalhes sobre a 

vida dos candidatos (circunstância que, se presente, lhe permitiria efetuar uma 

escolha), e assim os grupos de interesse, organizados, podem dar uma contribuição. 

Essa forma de raciocinar pode ser relacionada com a Teoria dos Grupos 

Sociais e das Organizações, de Mancur Olson727. Para este Autor, não há qualquer 

sentido na formação de uma organização quando uma ação individual independente 

pode servir ao interesse próprio, de forma melhor ou igual que a entidade coletiva; a 
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participação só terá lugar quando certo número de pessoas compartilham um 

objetivo ou propósito e não têm condições de realiza-lo sozinhos.  

Então, as organizações podem desempenhar uma função importante 

quando há interesses comuns ou grupais a serem defendidos e, “embora elas 

frequentemente também sirvam a interesses puramente pessoais ou individuais, sua 

função e característica básica é a faculdade de promover interesses comuns de 

grupos de indivíduos”.728 

Afirma Mancur Olson, no entanto, que grupos muito grandes têm 

dificuldades em seus processos decisórios e que, em assim sendo, grupos 

pequenos (grupos privilegiados e intermediários) são mais eficientes.729 

O que faz as pessoas se unirem são benefícios (individuais), econômicos, 

ou sociais (socioeconômicos ou mesmo sócio emocionais), mas sempre incentivos 

pessoais.730 

O que se pode inferir da teoria de Mancur Olson, é que os resultados 

políticos são sempre derivados da soma de objetivos pessoais concretizados pela 

atuação das organizações, seja através dos grandes ou dos pequenos grupos. 

A Ideologia dos grupos destinados a fazer lobby, é um elemento 

secundário, porque, segundo Mancur Olson, “as únicas organizações que têm 

“incentivos seletivos” disponíveis são aquelas com autoridade e capacidade para 

serem coercitivas, ou que dotadas de uma fonte de incentivos positivos que podem 

oferecer aos indivíduos de um grupo latente”.731 

De outro lado, ainda para Mancur Olson, “uma organização que não 

fizesse nada além de lobby para obter um benefício coletivo para algum grande 
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grupo não teria uma fonte de gratificações ou incentivos seletivos positivos que 

pudesse oferecer a membros em potencial”.732 

Assim sendo, a essência desse enfoque é o de que o interesse próprio é 

a causa exclusiva da política.733 

Outra vertente da Public Choice sugere que a legislação é arbitrária e 

aleatória e, assim, diante de circunstâncias plausíveis uma maioria pode ser levada 

a adotar absolutamente qualquer decisão possível.734  

Os que defendem esse posicionamento mostram-se desencantados em 

relação à viabilidade da regra da votação majoritária, na legislatura ou em qualquer 

outra instância e estão envolvidos com o “paradoxo de Arrow” (ou teorema de 

Arrow), fruto de sua tese de doutorado, que acabou se convertendo na obra: Social 

Choice and Individual Values, de 1951. 

Keneth Arrow tentou demonstrar que é muito difícil a uma instituição 

somar as preferências dos indivíduos de forma consistente com um conjunto de 

condições razoáveis. O teorema afirma que, nas restrições ausentes em 

preferências individuais ou de neutralidade da constituição de alternativas viáveis, 

não existe nenhuma regra de escolha social que satisfaça um conjunto de requisitos 

plausíveis. O resultado generaliza o paradoxo de votação, o que mostra que a 

maioria pode não produzir um resultado estável.735 

Então, um enfoque importante da teoria da Escolha Pública se refere à 

formulação de agendas, estrutura e decisões e resultados arbitrários.736 

Metodologicamente, a Escola da Escolha Pública se assemelha à Escola 

Tradicional, com alguns aportes diferenciais. 

Em primeiro lugar, a percepção da Public Choice é mais aberta que a da 

economia neoclássica, pois inclui em sua base de dados circunstâncias como a 
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política partidária, a eleição, e os resultados em democracias representativas e 

diretas.  

Enquanto que para a economia neoclássica aqueles que tomam decisões 

políticas são vistos como agentes exógenos à atividade econômica, na Public 

Choice, são endógenos.737 

Em segundo lugar, a Escola da Public Choice compreende que nenhuma 

opção social ocorre desvinculada das individuais (individualismo metodológico). 

Escolhas individuais oferecem o único guia econômico para avaliar a escolha 

coletiva. 

Em terceiro lugar, os partidários desta Escola adotam como paradigma 

social, a ideia de “consenso unânime”, centrada na regra proposta por Pareto-

Wicksell (muito semelhante com o princípio Kaldor-Hicks, já acima referido) para 

decisões de grupos, segundo a qual, uma mudança nos direitos e normas 

relacionadas com políticas públicas específicas, seria adotado, somente se 

houvesse um consenso unânime. Para o caso de algumas pessoas terem sua 

situação piorada com as alterações promovidas e, por isso, serem contra as 

modificações, os adeptos da Escola adotam o conceito de “compensação”, 

pressupondo que os ganhos obtidos pela maioria compensariam as perdas sofridas 

pela minoria.738 

Em quarto lugar, o enfoque normativo desta Escola se centra no processo 

de intercâmbio e desvia a atenção da escolha que é preocupação usual da 

perspectiva tradicional da AED. Consequentemente, em sua análise normativa 

(assim como em sua análise positiva) dá-se ênfase ao intercâmbio na esfera política, 

sob a regra do consenso unânime e dos critérios de compensação.739 

Em quinto lugar, outro ponto importante que cabe destacar da relação 

entre as abordagens da Escolha Pública e da Perspectiva Tradicional diz respeito à 

forma como cada uma das Escolas se posiciona diante da participação do Poder 

Judiciário. 
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Enquanto a Perspectiva Tradicional, de regra, vê o Sistema de Justiça 

como livre de qualquer pressão, e tem na ideia de separação dos Poderes, um 

marco fundamental na elaboração de seu cabedal teórico,740 do ponto de vista da 

Escolha Pública, são equacionadas sérias dúvidas a respeito da independência dos 

juízes. Sob a ótica da Escolha Pública, as mesmas pressões do Mercado e da 

Política que afetam o Executivo e o Legislativo, atingem, também, o Judiciário.741 

Finalmente, em sexto lugar, a Eficiência Econômica é compreendida de 

forma completamente diferente numa e noutra perspectiva.  

A eficiência para a Perspectiva Tradicional é analisada fazendo referência 

a resultados específicos finais, dada uma distribuição original dos direitos. Considera 

os observadores externos capazes de efetivar uma avaliação objetiva da eficiência 

ou de arranjos institucionais específicos. Já, para a Escola de Virgínia, é um 

conceito completamente diferente, contratualista, subjetivo e orientado ao processo, 

pois se a única avaliação pertinente é a escolha, que influi no custo enfrentado 

subjetivamente pelas partes diante da mudança real ou potencial, os observadores 

externos não podem determinar se os intercâmbios ficam abaixo ou superam o 

padrão alcançável.742 

No que diz respeito à Perspectiva da Critical Legal Studies, pode-se aferir 

que, paralelamente, ao surgir a AED, um movimento concorrente começou a chamar 

a atenção dos estudiosos. 

Esse movimento aparece com a pretensão de criticar não apenas a 

postura tradicional, como também a novel aplicação de princípios econômicos à 

interpretação do Direito. 
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Tal movimento teve por volta de 1977, como um de seus precursores, 

Mark Tushnet e um Comité Organizador formado por estudantes de direito.743 

Entre os pensadores que se alinham a essa Escola, encontra-se o 

brasileiro Roberto Mangabeira Unger744. 

Ambas, a Perspectiva Tradicional e a Critical Legal Studies, têm como 

base o realismo jurídico norte-americano, mas redundam em abordagens diferentes. 

Apesar de sua variedade, os estudiosos da CLS comumente745: 

Despite their variety, CLS scholars commonly: seek to demonstrate the indeterminacy of 
legal doctrine and show how any given set of legal principles can be used to yield 
competing or contradictory results; undertake historical, socioeconomic and psychological 
analyses to identify how particular groups and institutions benefit from legal decisions 
despite the indeterminacy of legal doctrines; expose how legal analysis and legal culture 
mystify outsiders and work to make legal results seem legitimate; and elucidate new or 
previously disfavored social visions and argue for their realization in legal and political 
practices in part by making them part of legal strategies. 

A Critical Legal Studies tem raízes nas tradições Marxistas e Weberianas, 

nas quais as estruturas formais das doutrinas jurídicas se veem submetidas a uma 

crítica desmistificadora destinada a revelar a sua função social latente.746 

O direito é visto como um instrumento de domínio social, econômico e 

político, que tanto serve para apoiar os interesses concretos dos dominadores como 

de legitimar a ordem social existente. 

Pra esta Escola, o formalismo e o legalismo não são mais do que um 

mecanismo disfarçado para a opressão dos mais fracos, pelos poderosos, motivo 

pelo qual faz um ataque a quaisquer dessas formas.747 
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A Escola é neomarxista, pois trata de atacar o “liberalismo” que considera 

como status quo, e como uma máscara para a exploração da injustiça. Por 

considerar que o “Direito é Política”, ao seu modo de ver, ele serve a um propósito 

ideológico ao mascarar a exploração com uma Justiça apenas aparente, induzindo 

os oprimidos a apoiarem o sistema e, consequentemente, sua própria carga. O 

Direito legitimaria a estrutura de classes.748 

Essa Escola se preocupa em desenvolver uma análise histórica e 

socioeconômica para identificar como os grupos de interesse, classes sociais ou 

instituições econômicas se aproveitam das decisões jurídicas apesar da 

indeterminação das doutrinas legais.749 

No que diz respeito à Eficiência, a Perspectiva Tradicional e a Critical 

Legal Studies, possuem formas bem diferentes de compreendê-la. Enquanto que 

para a primeira, o ser humano é compreendido como uma criatura extremamente 

racional que rege seu comportamento com o objetivo de maximização de seus 

interesses próprios, tendo a lei, a função de premiar as condutas eficientes e punir 

as ineficientes; para a segunda, o conceito econômico de comportamento racional 

depende de uma perspectiva ideológica, que trata de explicar a desvantagem e o 

privilégio como consequências de uma escolha racional privada. Assim, o 

comportamento seria racional apenas porque se alinha com uma Ideologia política 

específica.750 

Também, em relação ao papel do Direito na Sociedade, divergem as 

análises feitas pela Perspectiva Tradicional, daquelas da Critical Legal Studies. 

Enquanto para a primeira, o pensamento jurídico tradicional deve ir além e 

preocupar-se em promover o desenvolvimento econômico; para a segunda, as 

questões entre a regulação e o Mercado podem resolver-se através de regras 

elaboradas por juízes que efetuem distinções precisas entre alocação e distribuição, 

adotando pressupostos de comportamento que presumam a racionalidade, e 
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incentivando-os a ignorar preocupações Utilitaristas em favor das preferências 

distributivas.751 

Para finalizar, pode-se dizer que a AED, em sua abordagem tradicional e 

a Critical Legal Studies são Escolas interdisciplinares que se orientam por 

metodologias fundamentalmente diferentes, contudo, enquanto a primeira se utiliza 

dos métodos formais da Economia, a segunda possui uma base mais eclética, 

formando o seu cabedal teórico com a contribuição de Disciplinas como a Teoria 

Crítica, o Criticismo Literário, o Feminismo e o Estruturalismo. De qualquer forma, o 

que há de comum entre ambas é a contribuição que deram e dão para a o 

pensamento legal tradicional, injetando uma nova forma de saber jurídico.752 

Cada uma das Escolas, sob sua ótica tenta contribuir para ampliar o 

espectro da interpretação tradicional do Direito, a fim de tomar em conta o profundo 

conflito existente em um mundo marcado por agudas diferenças políticas e 

econômicas, um mundo de escassez, de privilégios e desvantagens.753 

 

3.4 ANÁLISE ECONÔMICA DA LITIGÂNCIA 

 

Outro ponto que diz respeito às relações entre Direito e Economia e que 

interessa aos objetivos desta Tese, é a Análise Econômica da Litigância. 

A Análise Econômica da Litigância pode ser entendia como ramo do 

Direito Processual que se ocupa em verificar tanto os motivos pelos quais os 

jurisdicionados buscam (ou não) a tutela judicial, bem como os custos relacionados 

à opção feita. 

No que diz respeito aos motivos, são tomados em consideração tanto os 

objetivos individuais quanto os sociais (aspectos macroeconômicos) e, no que se 

refere aos custos, os mesmos aludem não apenas ao valor monetário suportado 

pelas partes em uma demanda (aspectos microeconômicos), mas também são 
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considerados os eventuais preços sofridos pela Sociedade, dados os 

posicionamentos assumidos pelos litigantes. 

Basicamente, o que pretendem os que se dedicam a esse campo de 

estudo é a demonstração de que a Litigância obedece a critérios de racionalidade, e 

que esses juízos podem ser mais bem compreendidos a partir de análises 

econômicas e estatísticas; pois se tratam de perspectivas mais eficientes para 

determinar o caráter tendencial ou probabilístico do comportamento humano, 

podendo até antever a consequência de determinadas medidas.754 

Nesse sentido, um dos mais básicos critérios tomados em consideração é 

o da relação custo-benefício, ponderado por aqueles que se envolvem em uma 

demanda judicial, tanto no que diz respeito à decisão sobre propor, ou não, uma 

ação, quanto a celebrar, ou não, um acordo, para equacionar disputa. 

Do ponto de vista da relação custo-benefício, dois tipos de análise 

poderiam ser feitas, a priori: (a) uma microanálise, realizada por cada um dos que 

intervêm na relação jurídico-processual (Juiz, servidores, advogados, partes, etc.) 

para medir o ganho pessoal que terá (maximização dos resultados pessoais), e; (b) 

uma macroanálise, cujo objetivo é aferir se as decisões proferidas produzirão, ou 

não, resultados socialmente benéficos (escolha desejável à luz do ótimo social).755  

Três trabalhos são normalmente associados à origem da Análise 

Econômica da Litigância, a saber: 

a) o artigo de William Landes, intitulado: “An economics Analysis of the 

courts”, publicado inicialmente em 1974756; 

b) O artigo de John Gould, intitulado: “The economics of legal conflicts”, 

publicado inicialmente, em 1973757; 
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c) o artigo de Richard Allen Posner, intitulado: “An economic approach to 

legal procedure and judicial administration”, publicado inicialmente, em 1973758. 

O trabalho de William Landes destinava-se, originalmente, a estudar os 

motivos pelos quais processos criminais vão, ou não, a julgamento. E, nessa 

perspectiva, o Autor fez, entre outros, os seguintes questionamentos: What factors 

deter- mine the choice between a pretrial settlement and a trial? What accounts for 

the large proportion of settlements compared to trials? How are certain aspects of the 

criminal justice process such as the bail system and court delay related to the 

decision to settle or to go to trial?759 

William Landes procurou responder a esses e a outros questionamentos 

relacionados com a Litigância a partir de uma análise teórica e empírica do sistema 

de justiça criminal utilizando padrão e ferramentas da teoria econômica e das 

estatísticas. 

As conclusões a que chegou, resumidamente, são as de que tanto o 

órgão acusador quanto o acusado, modelam suas expectativas e comportamento a 

partir de ponderações que levam em consideração o custo-benefício sopesando as 

seguintes variáveis: “A settlement is more likely to take place (a) the smaller the 

sentence if convicted by trial, (b) the greater the resource costs of a trial compared to 

a settlement, (c) the greater the defendant's aversion to risk, and (d) the greater the 

defendant's estimate of the probability of conviction by trial relative to the 

prosecutor's estimate.”760 

_______________________ 
757

 GOULD, John P. The economics of legal conflicts. Disponível em 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/724054?uid=3737664&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21
101980117497. Acesso em 02 mar. 2013. 
758

 POSNER, Richard. A. An economic approach to legal procedure and judicial administration. 
Disponível em 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/724058?uid=3737664&uid=2134&uid=4579464217&uid=457946
4207&uid=2&uid=70&uid=3&uid=60&purchase-
type=article&accessType=none&sid=21101980117497&showMyJstorPss=false&seq=2&showAccess
=false. Acesso em 02 mar. 2013. 
759

 Tradução livre do Autor. “Quais os fatores que determinam a escolha entre uma solução 
preventiva e um julgamento? Qual a explicação para a grande desproporção entre resoluções 
extrajudiciais (acordos) em comparação com julgamentos (casos julgados)? Como determinados 
aspectos do Processo Penal, tais como o sistema de fiança e demora do tribunal estão relacionados 
com a decisão de fazer acordo ou ir a julgamento?” 
760

 LANDES, William M. An economic analysis of courts. p. 205. Tradução livre do Autor da Tese. 
(a) o montante da pena; (b) o custo dos recursos, se comparado a um acordo; (c) a maior aversão do 
réu ao risco; (d) a maior estimativa do réu em obter uma condenação do que a do acusador. 



236 
 

Outros fatores influenciariam, também, na decisão em celebrar um 

acordo, ou preferir ir a julgamento: (a) a capacidade financeira do réu para pagar 

uma fiança ou mesmo de custear o processo; (b) a demora no julgamento (court 

delay) estando o réu preso ou solto sob fiança (considerada aqui, também a sua 

capacidade financeira).761 

Enfim, o que procurou demonstrar William Landes foi que não apenas 

questões relacionadas com a justiça do caso são relevantes na tomada de decisões 

por parte dos contendores, mas também questões econômicas são consideradas e 

não podem ser relevadas, pois têm implicância com o destino final de uma 

demanda. 

Diante dessa perspectiva, pode-se inferir que um Estado que esteja 

preocupado com a adoção de determinada política pública (de redução do número 

de processos, por exemplo), tem a possibilidade de aumentar o valor dos custos, ou 

mesmo diminuir as oportunidades de recurso, para forçar os contendores judiciais a 

partirem para um acordo, ou mesmo, no caso do queixoso, deixar de propor uma 

demanda, consideradas as vantagens/prejuízos que pode vir a ter com essa 

decisão. 

Mais ou menos no mesmo sentido são os trabalhos de John Gould e 

Richard Allen Posner, prescrevendo, ambos, que um Processo Judicial implica em 

custos, e que a minimização desses, a par da maximização das expectativas das 

partes, pode indicar o caminho adotado pelos contendores, na resolução do conflito 

(pré-Litigância, Litigância, negociação judicial e extrajudicial). 
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Diante da evidente impossibilidade de se analisar todos os aspectos 

relativos à Análise Econômica da Litigância selecionaram-se alguns tópicos 

considerados de maior relevância para o estudo que aqui está sendo levado a efeito, 

e se os esclarece abaixo. 

 

3.4.1 A Litigância frívola e a decisão por uma negociação judicial ou 

extrajudicial 

 

A questão da Litigância frívola, normalmente é relacionada com as 

expectativas criadas pelos litigantes, que analisam a relação custo-benefício, 

estabelecida entre (a) aquilo que esperam receber com a demanda e; (b) os custos 

com o litígio. 

Segundo Miguel Carlos Teixeira Patrício, “a litigância frívola pode ser 

definida como a litigância com baixa probabilidade de êxito provocada pelo 

queixoso. Este - tal qual improbus litigator - decide levar a questão ao Tribunal 

mesmo apercebendo-se de que o valor que irá obter é inferior aos custos que terá 

que suportar”.762 

Nesse ponto, a teoria econômica desenvolveu o conceito NEVS (negative 

expected-value suits), para significar a situação em que o litigante espera que os 

custos com o litígio superem os benefícios que irá obter com o julgamento da 

demanda.763 
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Essa situação é contraposta à PEVS (positive-expected value suits) que 

significa exatamente o oposto: que é o caso em que o litigante espera obter com o 

litígio um benefício maior que os custos que tiver com a demanda. 

Ainda para Miguel Carlos Teixeira Patrício, a existência de litigantes 

frívolos - que do ponto de vista dos benefícios privados, parece ilógica -, somente se 

justifica, por alguma dessas explicações764: 

(...) 1) uma prende-se com a assimetria informativa; 2) outra prende-se com o facto de o 
queixoso (frívolo) iniciar a litigância com um custo reduzido e saber que irá “ganhar” algo 
em acordo, a não ser que o “infractor” realize um esforço assinalável para a sua defesa; 
3) outra pende-se com as diversas percepções das partes quanto ao resultado em 
julgamento, o que poderá beneficiar o litigante frívolo; 4) outra ainda, prende-se com a 
possibilidade de ocorrência de erros judiciais de tipo-2 (erro na condenação). 

De seu turno, Lucian Bebchuk e Alon Klement, afirmam que mesmo um 

litigante com expectativa NEV tem chances de obter um acordo em juízo e, portanto, 

conseguir uma vantagem; circunstância essa que somente não advirá diante da 

ocorrência de uma dessas circunstâncias:  

(…) a plaintiff with an NEV suit will not be able to extract a settlement offer only if the 
following assumptions are satisfied: (1) There is no asymmetry of information between 
the parties; (2) The plaintiff's litigation costs are not divisible; (3) The defendant does not 
have to incur some upfront costs before the plaintiff incurs any costs; (4) The expected 
value of the judgment is expected to remain below total litigation costs throughout the 
litigation; (5) The plaintiff does not have a reputation that enables it to bind itself to going 
to trial if the defendant refuses to settle; and (6) The plaintiff does not employ some 

special contractual arrangements with the plaintiff's lawyer.
765 

A assimetria de informações funcionaria como um estimulador de 

acordos, especialmente se quem detém menos informações é o réu. Nesse caso, 

ele poderia adotar pelo menos dois comportamentos: (a) imaginar que a pretensão 

do autor possui característica NEV e, não fazer qualquer oferta, porque seria um 

desperdício, ou; (b) supor que a expectativa do autor seja do tipo PEV, caso em que 

uma oferta poderia ser vantajosa, além de evitar um litígio. 
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 Conforme BEBCHUK, Lucian A. e KLEMENT, Alon. Negative expected-value suits. p. 1-2. 
Tradução livre do Autor da Tese. “(1) Não há assimetria de informação entre as partes; (2) Os custos 
dos querelantes em litígio não são divisíveis; (3) O arguido não tem de incorrer em alguns custos 
iniciais antes de o autor incorrer em qualquer custo (é que se só o réu tiver que pagar despesas com 
o contencioso, a chance de um acordo aumenta); (4) O valor esperado do julgamento deverá manter-
se abaixo dos custos totais de todo o litígio; (5) O requerente não tem a reputação de a ir a 
julgamento se o réu se recusa a resolver, e (6) O autor não faz alguns arranjos especiais contratuais 
com seu advogado”. 
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No que diz respeito á divisão dos custos processuais, há que se 

considerar, em primeiro lugar, a existência de vários modelos, com composições 

solucionais diversas766. 

Assim, há que se considerar as características de cada um dos modelos 

conhecidos: (a) regra inglesa; (b) regra americana; (c) sistema continental; (d) 

sistema Marshall; (e) sistema Quayle; (f) sistema Mathew; (g) regra pró-queixoso; e; 

(h) regra pró-infrator. Nesses vários sistemas, a gradação vai desde aquela em que 

ao perdedor da demanda sejam imputadas todas as custas processuais e, 

eventualmente, alguma multa, até o caso em que o perdedor não necessita pagar 

absolutamente nada. 

De qualquer forma, basicamente, se pode dizer que naqueles casos em 

que ao autor não será imputado qualquer custo, mesmo que venha a perder a 

demanda, a chance da ocorrência de litigância frívola é maior do que naqueles 

sistemas em que a ele se imputa o montante total dos custos processuais e, 

inclusive, alguma multa, para o caso de derrota. Dessa forma, os custos processuais 

podem funcionar como um eficiente moderador da litigância frívola. 

Dada a distribuição dos custos do processo, tanto poderá o réu fazer uma 

oferta maior ou menor, ou mesmo nada ofertar, dependendo da sua expectativa de 

vitória em relação ao litígio. Assim, quanto maior for a sua expectativa (real) de 

vitória, em contrapartida com o menor valor de custas que terá de pagar para o caso 

de derrota, menor será o valor proposto para acordo, e, consequentemente, 

menores as chances de ocorrer uma composição. 

Outra circunstância que pode interferir na celebração de um acordo, é a 

que diz respeito à possibilidade de uma das partes, durante o litígio, obter alguma 

informação que não possuía ao início. Mesmo um litigante frívolo pode ter 

aumentadas suas chances de obter um acordo mais favorável se, no curso do 

processo, obtiver esse tipo de vantagem, fazendo assim com que a sua expectativa 

(NEV) aumente durante a tramitação (PEV). 
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 Para uma melhor compreensão sobre os sistemas de custas, ver PATRÍCIO, Miguel Carlos 
Teixeira. Análise económica da litigância. p. 85 e ss. 
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Do ponto de vista do réu, se inicialmente a impressão que tinha era a de 

que o autor estava em situação mais favorável (PEV), mas vem a descobrir que a 

sua (do autor) na realidade é menos vantajosa (NEV), certamente diminuirá o valor 

de sua proposta ou, talvez, nem a faça, caso a informação obtida seja de tamanha 

grandeza que aumente em muito as suas (do réu) expectativas de vitória na 

demanda. 

A questão da reputação das partes em relação a fazer ou não fazer 

acordos, é outro fator que pode ser analisado economicamente, para prever as 

possibilidades de que uma composição seja feita no curso da demanda. 

Diante das demonstrações que as partes deem de estarem propensas, ou 

não, à realização de uma composição aliada às expectativas que o adversário 

possui (NEV ou PEV), pode implicar tanto no valor dos acordos, como na sua 

própria realização. 

Finalmente, os arranjos contratuais do litigante (frívolo) com seu 

advogado podem consubstanciar-se em facilitadores ou dificultadores da celebração 

de um acordo, dado ao fato de que o valor dos honorários também pode ser 

compreendido pela parte como componente dos gastos do litígio e, 

consequentemente, interferir na ponderação custo-benefício que venha a fazer, para 

decidir pela propositura da ação ou pela aceitação de uma composição. 

Basicamente, a forma de arranjos contratuais relativos aos honorários, 

pode levar a dois tipos de acordo: (a) por taxa fixa (hourly fees); (b) por quota litis, 

palmario ou redemptio (contingent fee). 

No primeiro caso, sendo a cobrança fixa, pouca interferência terão os 

honorários advocatícios nas possibilidades de celebração de um acordo, posto que 

os valores, normalmente, estão previamente definidos e o litigante já tem 

conhecimento deles antes da propositura da ação, podendo então, levar esse 

montante em consideração até mesmo para decidir se propõe ou não a demanda. 

Já, quando os honorários são fixados apenas por contingência, a chance 

de o advogado tentar interferir na elevação dos montantes de acordo para, também 

ele obter uma vantagem adicional, são maiores. 
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Outra questão relevante, que diz respeito aos honorários advocatícios 

como estimulantes ou inibidores da celebração de acordos, diz respeito à 

quantidade de advogados disponíveis. 

O raciocínio é simples, e feito a partir da “lei da oferta e da procura” 

levando para situação, no mínimo, paradoxal. É que um quadro com duas 

configurações pode se apresentar: (a) existem poucos advogados disponíveis ou 

poucos especializados, o que faz elevar o valor dos honorários, e 

consequentemente, pode interferir no número de ações propostas, diminuindo, 

assim, a litigância frívola, ou; (b) o número de advogados é elevado, o que faz 

diminuir o valor médio dos honorários, aumentando, no entanto, a probabilidade do 

surgimento de ações de baixa expectativa (NEV). 

De posse dessas informações o Estado que tiver interesse na 

implantação de alguma política pública que tenha por meta a diminuição da litigância 

frívola, poderá, por exemplo: (a) disciplinar de forma diferenciada o regime de 

pagamento de custas processuais; (b) criar mecanismos para punição dos que 

considerar litigantes frívolos; (c) regulamentar os arranjos contratuais entre os 

clientes e seus defensores; (d) criar mecanismos para dificultar o ingresso no 

mercado, de muitos advogados, ou através da criação de órgãos especializados que 

prestem assistência judiciária, monopolizando a prestação dessa atividade. 

 

3.4.2  O erro judiciário767 e suas implicações na dinâmica dos custos 

econômico-processuais da Litigância 

 

Outra questão que tem a ver com a litigância frívola, e com o consequente 

aumento, ou não, da probabilidade de acordo diz respeito ao erro judiciário. 

Compreende-se que o erro judiciário pode interferir, naturalmente, nos 

mecanismos de sinalização relativos à prática de certos comportamentos.768 
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 Observar que para este tópico, “erro judiciário” difere de  “erro judicial”. 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 74. 
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Para Miguel Carlos Teixeira Patrício, a esquematização das 

consequências possíveis a partir da ocorrência do erro judiciário pode ser resumida 

da seguinte maneira769: 

1) o erro existe e não foi reconhecido, nem sequer pelos destinatários (erro oculto); 2) o 
erro existe e foi reconhecido pelas partes (erro revelado e não amplificado); 3) o erro 
existe e foi percepcionado pela comunidade (erro revelado e amplificado). Numa 
categoria auxiliar, assinalem-se ainda casos em que: 4) o erro pode existir e prejudicar 
uma ou outra das partes indistintamente (‘unbiased error’); 5) o erro pode existir mas 
tende a prejudicar apenas uma das partes (‘biased error’). 

Na perspectiva da AEL, o erro judiciário é uma variável que pode e deve 

ser levada em consideração com vistas a adoção de critérios racionais na Litigância, 

tanto para a aferição perfeita do montante dos custos relativos a determinada 

demanda, quanto no dimensionamento mais preciso das decisões que, a partir daí, 

podem/devem ser tomadas. 

A questão é a da busca o ótimo social, pois os dispêndios adicionais 

derivados do erro judiciário podem vir a ser equacionados na busca do reequilíbrio 

abalado pelo desvio na prestação da atividade jurisdicional. 

Novamente, de acordo com Miguel Carlos Teixeira Patrício: “os litigantes 

agem, naturalmente, de acordo com o erro que detectam ou mesmo preveem, 

podendo até ‘calcular médias’ daquilo que são os resultados habituais nos Tribunais 

e agir de acordo com essas observações”.770 

O erro judicial pode estimular reações que vão desde o aumento da 

litigância frívola [quando o litigante (NEV) vê a possibilidade de auferir alguma 

vantagem com a forma inadequada da prestação jurisdicional], passando pelo 

aumento de custos inerentes ao processo, em vista da necessidade das partes 

buscarem o realinhamento da decisão em instâncias superiores, mediante recursos; 

até elevação do custo social provocada pela má qualidade da prestação jurisdicional 

(considerada como um serviço, oferecido pelo Estado, à Sociedade). 

Diante dessas colocações duas linhas de raciocínio podem ser 

inauguradas em vista das implicações com os custos do processo: (a) o erro 

judiciário é previsível e até esperado pelas partes; (b) o erro judiciário não é 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 75. 
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previsível.771 Em uma e em outra situação há que se considerar a posição tanto do 

litigante frívolo, quanto do litigante legítimo (que não é frívolo). 

Para perfeita compreensão (se não de todas, ao menos da maioria) das 

consequências derivadas do erro judicial, analisadas sob a perspectiva da Análise 

Econômica da Litigância, há que se ampliar o espectro do erro judicial, para leva-lo a 

uma abrangência que ultrapasse os limites estreitos da má interpretação do direito 

pelo Juiz, e da prolação de uma decisão desconforme com o ordenamento jurídico 

vigente. 

A fim de que o fenômeno possa ser entendido de forma mais ampla deve-

se considerar o “erro judicial” como toda a situação que destoe de um ótimo 

desejável, relacionada à completude do Sistema de Justiça.  

Assim, não apenas as decisões sujeitas a recurso comporiam o rol de 

“erros judiciários”, mas também os cometidos pelos demais serventuários da justiça, 

pelos auxiliares do Juiz, e daqueles que, de forma ou de outra, estejam envolvidos 

com o andamento do processo. Excluem-se desse rol, por óbvio, as partes, vez que 

a análise que se faz é da ótica do jurisdicionado. Aqui, então, propõe-se um acordo 

semântico, no sentido de que “erro judicial” é aquele cometido pelo Juiz na prolação 

de uma decisão, sendo mera espécie do “erro judiciário”, que possui espectro mais 

amplo. 

Questão diferente é aquela em que a parte age positivamente, visando 

obter um desvio na tramitação normal do feito, buscando com isso a maximização 

do resultado favorável que almeja, porque nesse caso, o erro judiciário seria apenas 

o de não ter detectado e reprimido esse tipo de comportamento. 

De qualquer forma partindo-se da primeira linha de raciocínio (o erro 

judiciário é previsível e até esperado pelas partes), e de acordo com os 

pressupostos da AEL pode-se inferir a existência dos seguintes comportamentos 

possíveis. 
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Primeiramente, o litigante frívolo pode se aproveitar desse mau 

funcionamento do sistema para melhorar as suas chances de obter uma vantagem 

com o processo (PEV). 

Isso se dá pela suposição de que o litigante frívolo, naturalmente, parte de 

uma expectativa muito baixa em relação às suas possibilidades de êxito na 

demanda (NEV), e a ocorrência de qualquer fato diferente daquilo que seria o 

esperado (o rechaço de sua pretensão) pode levar ao aumento de suas 

probabilidades, se não de vitória, ao menos de obter um resultado melhor em um 

acordo, por exemplo. 

Já, do ponto do litigante legítimo, pode-se dizer que o erro judiciário, 

considerado como “mau funcionamento do sistema”, pode implicar em uma 

diminuição das chances de realização de suas expectativas (o rechaço da pretensão 

do litigante frívolo que contra si demanda), porque cria um “véu de insegurança” 

sobre a forma como o processo será conduzido, transformando o ato de estar em 

juízo, em uma loteria, atraindo elementos metafísicos (como a sorte) para a 

composição do resultado final da demanda. 

Ocorre que em um sistema que imponha ao derrotado o pagamento dos 

custos do processo, o litigante frívolo também poderia raciocinar no sentido de que a 

instabilidade judiciária, ao invés de aumentar a sua probabilidade de êxito, poderia 

implicar em anulação completa de suas chances e, então, só lhe restaria o 

pagamento da sucumbência. 

Tanto para o litigante frívolo, quanto para o litigante legítimo, e para o 

grupo de jurisdicionados como um todo, o erro judiciário previsível e esperado é 

capaz de, simbolicamente, implicar, além dos gastos financeiros pelo retardo e pelo 

aumento das fases processuais772, um custo social elevado, pois pode afetar, 

inclusive, a própria crença no funcionamento da Justiça. 

Nessa condição, há de se observar que, se de um lado haveria o aumento 

da litigância frívola, de outro, o litigante legítimo tenderia a resistir menos, estando 

mais propenso a um acordo de condições controladas (sabe exatamente de que 
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monta será o seu desembolso), do que resistir enquanto houver mecanismos 

processuais possíveis de utilização e obter um resultado final de custo mais elevado 

do que aquele que obteria na transação. 

Já, em relação à segunda linha de raciocínio (o erro judiciário não é 

previsível e não é esperado pelas partes), ainda sob a perspectiva da AEL, pode-se 

dizer que nessas condições, possivelmente, haveria uma diminuição no nível de 

litigância frívola, contudo, o litigante legítimo, tenderia a resistir mais, na expectativa 

da correção do erro, em uma instância superior. 

O paradoxal, então, é que numa situação de erro judiciário previsível e até 

esperado, a tendência seria a do aumento de processos, mas também do aumento 

de acordos, e, consequentemente, eliminação de feitos com maior rapidez. 

Já, numa situação onde o erro judiciário é a excepcionalidade, ao passo 

que a tendência seja redução no número de ações de baixa probabilidade de êxito, 

diminuem as oportunidades de acordo, justamente porque o que se espera do 

litigante legítimo é que não abra mão de direito autêntico, seu773. 

Há que se observar, no entanto, que em uma situação de erro judiciário 

imprevisível, não há garantia da diminuição do número de processos, pois o litigante 

frívolo também pode se beneficiar dessa situação de baixo risco e de ganho 

elevado. Segundo afirma Miguel Carlos Teixeira Patrício774: 

Em caso de erro imprevisível, o litigante frívolo apenas deixará de colocar o processo em 
Tribunal: 1) se os custos do processo forem muito elevados; 2) se o outro litigante for 
também frívolo; 3) se o Tribunal utilizar um qualquer meio de pressão sobre litigantes 
frívolos; 4) se o Tribunal baixar o valor atribuído a um mínimo (o que desincentiva 
litigantes frívolos, mas também litigantes legítimos...). Paralelamente a essas duas 
últimas medidas, o Tribunal pode ainda, procurar (eventualmente com um custo 
suportado pelas partes – e só suportará sem hesitações quem estiver interessado na 
detecção e correção do erro) obter o máximo de informação sobre o erro que terá sido 
detectado/configurado pelas partes e ajustar a sua actuação em função dessa 
informação. 
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 Nesse sentido, afirma Rudolf Von Ihering: “não se trata de mero interesse monetário, mas da dor 
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apenas recuperar o objeto do litígio. Talvez, como muitas vezes acontece, ele pode, 
antecipadamente, tê-lo até destinado a alguma instituição de caridade, para ressaltar a verdadeira 
razão do processo. O que pretende é fazer valer o seu direito.” In: IHERING, Rudolf Von. A luta pelo 
direito. 2. ed. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2001. p. 41. Título Original 
da obra: Der Kampf um’s Recht.  
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Em resumo, em uma situação de erro previsível, pode, ou não, haver 

redução do número de processos frívolos, assim como em uma situação onde essa 

circunstância não é previsível, pode ou não, haver aumento no número de acordos, 

de forma que somente se pode concluir que “a certeza quanto ao próprio erro judicial 

é necessária para a boa gestão da Justiça”775, mas a detecção e a correção do erro 

somente podem ser feitas a um custo elevado. “Nestas circunstâncias, a importância 

dos mecanismos de sinalização é óbvia e forte, mas respostas que dela se obtêm 

podem não ser claras e mesmo induzir em erro”.776 

Então, o que se observa é que se um Estado quiser implantar uma 

política pública que tenha por objetivo a redução do erro judiciário assim como a 

minimização de suas consequências, à pena de não obter o resultado desejado, terá 

que implantar medidas de amplo espectro, que não ataquem somente um dos vieses 

do problema, mas que atinjam também outros flancos, tendo em vista que, 

economicamente falando, medidas isoladas não serão capazes de inibir a Litigância 

de baixa probabilidade. 

Outra questão que surge, sob a ótica da AEL, quando se discute sobre o 

erro judicial, é a dos precedentes (stare decisis). 

Para Miguel Carlos Teixeira Patrício, “entre as vantagens apontadas a 

essa doutrina típica dos Estados da Common Law estão as garantias de certeza, 

estabilidade e consistência técnica das decisões judiciais, aspectos que parecem 

contribuir para a minimização do erro, e assim, para o desincentivo da litigância 

frívola”.777 

O que resta saber é se essas medidas de verticalização do entendimento 

jurisprudencial serão capazes de, por si sós, reduzir a Litigância de baixa 

probabilidade. 

Como já ficou visto acima, para a AED em sua versão Tradicional, no 

embate entre as regras eficazes e as ineficazes, opera-se uma espécie de seleção 

natural, através da qual, as primeiras geram comportamentos idênticos dos Juízes, e 

as segundas também. 
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Isso quer dizer que, especialmente em países de Common Law, onde o 

Juiz funciona como órgão para-legislativo, e tem a possibilidade de criar regras que 

regulem o Mercado, as decisões ineficientes, acabam sendo objeto de recursos, até 

desparecerem do sistema, quando reformadas pelas Cortes Superiores. 

O contrário acontece com as decisões que criam regras eficientes, pois 

em relação a essas não haverá recurso, ou se houver, provavelmente, os Tribunais 

não as modificarão, porque “a toda evidência” traria um ganho para a Sociedade. 

Essa forma de raciocinar gera um novo paradoxo, e para compreendê-lo 

há que se considerar o seguinte: partindo-se do pressuposto de que o objetivo da 

criação de uma doutrina de stare decisis é a diminuição do volume de processos778, 

dotando o sistema de certeza, estabilidade e consistência técnica das decisões 

judiciais, a consequência pode ser a de estagnação completa do aparelho, pois se 

aos Juízes somente é dado, pelo princípio do dispositivo, conhecer de causas que 

as partes lhe tragam, fica extremamente dificultada a identificação de uma nova 

demanda, como “frívola” ou “inovadora”. 

Sim, porque, a partir dessa concepção, a linha que separa a causa 

“aventureira”, daquela que se propõe a um “melhoramento genético” da 

interpretação judicial passa a ser muito tênue. É que em ambos os casos, as duas 

podem possuir pouca base legal e, certamente, nenhum apoio jurisprudencial. 

Dessa forma, analisando economicamente a criação da doutrina do stare 

decisis, provavelmente contribui para a diminuição do número de processos, mas 
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 Classificando como “de baixa probabilidade” aqueles que se posicionem contrariamente ao 
entendimento já formado pelas Cortes. 
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apenas de forma especulativa se pode dizer que coopera para com a diminuição da 

litigância frívola. 

 

3.4.3 Análise econômica dos Meios Alternativos de Resolução de 
Conflitos 

 

Já se falou muitas vezes nesta Tese, a respeito dos MARC, que é uma 

proposta da AED, para descongestionamento do Poder Judiciário, pela transferência 

de muitos processos, para esferas parajudiciais de solução de conflitos. 

A questão dos MARC está intimamente relacionada com uma forma 

gerencial de administração da Justiça (gerenciamento de processos), prática típica 

dos domínios AED, no âmbito da Common Law. 

Osvaldo Agripino de Castro Junior faz uma explanação ampla779 a 

respeito da classificação780 e do funcionamento desses métodos alternativos de 

resolução de conflitos, afirmando que “nos Estados Unidos, as evidências mostram 

que a maioria dos conflitos são resolvidos fora da esfera judiciária”.781 
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 Segundo esse Autor. “Tais métodos possibilitam as condições necessárias para: 1) o aumento do 
controle das partes sobre a solução do conflito; 2) melhoria da eficiência da resolução dos conflitos; 
3) acréscimo do acesso à justiça; 4) redução da discricionariedade das cortes; 5) quebra do 
monopólio da prestação jurisdicional; 6) redução da corrupção (propina, “preparo”, etc.); 7) aumento 
da legitimidade do sistema judicial com a melhoria do grau de confiança da população no mesmo”. 
CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 89. 
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 Segundo o mesmo Autor: “Os métodos alternativos de resolução de conflitos são chamados nos 
Estados Unidos de Alternative Dispute Resolution (ADR) e designam todos os processos de 
resolução de disputas sem intervenção judicial, tido como último recurso não violento para resolver 
uma disputa. (...) há mais de quarenta formas alternativas de resolução de conflitos, sendo divididas 
em processos primários: 1) negociação; 2) conciliação; 3) mediação; 4) fact finding; 5) ombudsman; 
6) arbitragem; e processos secundários ou híbridos: 1) mini trial; que é o método alternativo mais 
comum adotado pelas disputas entre empresas; 2) summary jury trial; 3) rente a judge; 4) 
adjudicação. Podem ser acrescentados os painéis comunitários, formados de prestigiados voluntários 
da comunidade para promoverem a mediação e a negociação aos membros da comunidade; a 
mediação anexada à corte, que já funciona na Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Quênia, 
Uganda e Cingapura, dentre vários países; a arbitragem anexada à corte, muito comum nos Estados 
Unidos, ressaltando-se que os dois últimos métodos são os mecanismos alternativos mais anexados 
às cortes, além da comissão de conciliação prévia.” CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. 
Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo comparado para a reforma do sistema 
judicial. p. 89-90. 
781

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 91.  
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Para o economista Issac Katz, “(...) no todos os litigios necesariamente 

deben llegar a la jurisdicción de um juez ya que cuando la impartición formal de 

justicia es predecible y acessible, el sistema legal formal provee la base para 

determinar lo que las partes en litigio pueden obtener en un sistema alternativo para 

la resolución de disputas.”782 

E segue o mesmo Autor afirmando que “si estos métodos son efectivos, 

habrá menos casos que efetivamente lleguen a los juizados y, por lo mismo, más 

rápido será el juicio.”783 

Nicolás María Lopes Calera entende esse movimento com uma espécie 

de “privatização jurídica”, e o vê como um fenômeno correspondente à “reacción 

neoliberal a favor de la ‘desregulación’ o ‘desrreglamentación’ jurídica”, contra um 

movimento em sentido oposto que implicaria na modificação, através do aparelho 

judicial, do modelo socioeconômico.784 

Dessa forma, desregulamentando e privatizando a Justiça, tirar-se-ia da 

esfera Judiciária a possibilidade de provocar mudanças na ordem econômica, a 

partir de correntes ideológicas inspiradas no Estado de Direito ou Estado de Bem-

Estar. O objetivo dessa estratégia é a de que o Sistema Judicial não interfira e 

também não permita que alguém (o Legislador, por exemplo) intervenha no delicado 

equilíbrio do Mercado, assentado, afinal de contas, no respeito aos contratos. O Juiz 

deveria estar ciente das consequências econômicas de suas decisões e no âmbito 

das soluções consensuais, impera a liberdade de contratação. 

Nessa configuração o preço dos bens é estabelecido pelo que as partes 

estão dispostas a pagar por eles, e não por uma decisão judicial. 
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 KATZ, Isaac. Eficiencia judicial y desarollo económico: el caso de los juicios mercantiles. The 
Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies. Volume 3, Issue I, 2008. Disponível em: 
http://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=lacjls. Acesso em 01 mar. 
2013. p. 17. 
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 KATZ, Isaac. Eficiencia judicial y desarollo económico: el caso de los juicios mercantiles. p. 17. 
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 A frase completa é a seguinte: “la ineficacia del derecho puede ser debida a un escondido interés 
del mismo sistema socio-económico que evita la solución de los grandes problemas de la justicia por 
medio del derecho, porque tal vez la resolución de esos problemas significaria el cambio de sistema o 
de modelo sócio-económico. (...) hai um fenómeno paralelo a esse desencanto y desencantamento 
del derecho. Se trata de ‘la reacción neoliberal a favor de la ‘desregulación’ o ‘desrregulamentación’ 
jurídica.” CALERA, Nicolás María Lopez. Filosofía del derecho. Granada: Editorial Comares, 1997. 
p. 51. 
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Para Nicolás María Lopez Calera, esse movimento de desregulamentação 

surge em vista de uma necessidade neoliberal de “saneamento jurídico” (pela 

privatização da jurisdição) da Sociedade, com o fim de incrementar os espaços de 

liberdade. Esta estratégia se relaciona com os objetivos de despolitização da 

economia (dos problemas econômicos).785 

Este “liberalismo jurídico” (relativo as áreas afetas à Economia) estaria em 

contradição com a exigência de forte controle estatal (e jurídico) naqueles setores 

que não questionam as estruturas básicas do sistema econômico (ordem pública e 

segurança). “No importa, por ejemplo, que el Estado intervenga en la regulación de 

los produtos químicos que pueden ser añadidos a las latas de sopa o de pescados. 

‘Los ricos están poco dispuestos a confiar en el mercado para deshacerse de los 

alimentos envenenados’.”786 

No Brasil, apenas a guisa de exemplo, já foram adotados alguns desses 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos, podendo-se citar a mediação787, 

a arbitragem e, em certos aspectos, os próprios Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, que em sua criação tinham como objetivo, exatamente liberar os Juízes 

de Direito do julgamento de causas consideradas “de menor complexidade”, as 

quais deveriam submeter-se a um procedimento simplificado. 

O artigo 3º da Lei 9.099/95788 previu expressamente que “o Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste 

artigo.” 
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 CALERA, Nicolás María Lopez. Filosofía del derecho. Granada: Editorial Comares, 1997. p. 51. 
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 CALERA, Nicolás María Lopez. Filosofía del derecho. Granada: Editorial Comares, 1997. p. 51. 
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 Para os fins desta Tese, a mediação se compreende como a situação tendente a produzir um 
acordo, na qual há a intervenção de um terceiro no processo de negociação, mas esse terceiro não 
tem condições de impor uma solução ao embate, que somente poderá ser obtido pela concordância 
de ambas as partes. Diferentemente, é a situação da arbitragem, na qual um “árbitro” é escolhido 
pelos contendores, tendo ele (árbitro) a possibilidade de impor uma solução à disputa, decisão essa 
que se torna exigível.  
788

 BRASIL. Presidência da República. Lei 9.099, de 26.09.1975. Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: ______. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em 01 mar. 2013. 
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Observa-se que o critério utilizado para identificar causas de menor 

complexidade foi duplo: (a) pelo valor da causa; (b) pela matéria. 

Já, o artigo 2º do mesmo diploma legal, é claro ao incluir a conciliação ou 

a transação como alguns de seus critérios guias: “O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível a conciliação ou a transação”. 

De qualquer forma, dada uma soma de fatores (tais como facilidade de 

acesso – havendo a dispensa da participação de advogados, em certos casos - e 

baixo risco – pela isenção de custas e honorários em primeira instância -, os 

Juizados “deram tão certo” que se acabou ali, também, repetindo o padrão do que 

ocorria com os procedimentos sujeitos ao rito comum, ou especial: 

congestionamento. 

Somente por essa constatação, fica fácil de verificar que os problemas 

eram muito mais complexos do que podia aquilatar o legislador contemporâneo, ao 

criar esse procedimento especialíssimo. Demonstram também as evidências que 

havia um grande número de demandas reprimidas (situações de violações a direitos, 

não trazidas para apreciação do Judiciário) que somente puderam ser apreciadas 

diante das facilidades dos Juizados Especiais. 

Deve-se lembrar, ainda, como afirmado anteriormente, que para a 

literatura jurídico-econômica os MARCs deveriam funcionar como organismos 

“concorrentes” do Poder Judiciário, e que a disputa entre ambos pela hegemonia na 

prestação jurisdicional é que levaria à eficiência. 

Não se trata, portanto, apenas de criação de mecanismos alternativos, 

mas esses engenhos têm que funcionar como verdadeiros competidores pela 

prestação jurisdicional. 

Nesse aspecto, tomando em consideração que para a AED os indivíduos 

são tidos como seres racionais789, que visam a maximização de seus interesses, os 
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 Aliás, como afirma PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 131: 
“a possibilidade de prática de acções irracionais afasta qualquer veleidade em se proceder a uma 
análise linear do comportamento dos litigantes e, como se não bastasse, dificulta seriamente (quando 
não impossibilita mesmo) qualquer forma de comparação teórica ou estatística entre análises 
realizadas”. 
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jurisdicionados optariam entre os MARCs e a Justiça tradicional, escolhendo aquele 

aparelho que lhes trouxesses o melhor retorno econômico. 

Bruno Meyerhof Salama, tratando do tema, afirma que a literatura jurídico-

econômica comparada ressalta dois motivos principais pelos quais o jurisdicionado 

buscaria um MARC (no caso a arbitragem), em vez da Justiça tradicional: “em 

primeiro lugar, a arbitragem poderá reduzir os custos de transação diretamente 

relacionados à resolução de disputas. Em segundo lugar, a arbitragem pode 

favorecer o estabelecimento de um sistema de incentivos mais adequado para o 

cumprimento de contratos, maximizando os ganhos na relação comercial entre as 

partes”.790 

Na mesma linha de raciocínio, Miguel Carlos Teixeira Patrício, 

problematiza a questão nos seguintes termos: “sabendo-se que a resolução 

alternativa parte, essencialmente, da vontade dos litigantes, assume particular 

interesse a análise dos mecanismos económicos que podem determinar essa 

mesma vontade”.791 

Para o Autor, o que determinou, inicialmente, a criação desses 

mecanismos foi o “senso comum”792 no sentido de que os casos mais “graves” 

deveriam ser resolvidos pelos Tribunais, ao passo de que os restantes poderiam ser 

resolvidos por outras vias.793 

A verificação - segundo a literatura jurídico-econômica794 – da presença 

de elementos que autorizem afirmar que os litigantes estão em condições de 

formular um acordo, pode ser feita a partir de três vertentes: (a) o número de 
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 SALAMA, Bruno Meyerhof. Análise econômica da arbitragem. In: TIMM, Luciano Benetti, (org.).  
Direito e economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 382-390. p. 382-383. 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 127. 
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 Para um conhecimento mais aprofundado sobre o Conceito Operacional da categoria “senso 
comum” ver: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4. ed. Tradução de Ivone Castilho 
Benedetti São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 872-873. Marilena Chauí, no entanto, atribui a essa 
categoria (que alinha com os saberes cotidianos) várias características e entre elas, pode-se 
destacar: “são subjetivos, isto é, exprimem sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando 
de uma pessoa para outra, ou de um grupo para outro, dependendo das condições em que vivemos 
(...) por serem subjetivos, levam a uma avaliação qualitativa das coisas conforme os efeitos que 
produzem em nossos órgãos dos sentidos ou conforme os desejos que despertam em nós, e o tipo 
de finalidade ou de uso que lhes atribuímos, (...)”. In: CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São 
Paulo: Ática, 2009. p. 217 . 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 127. 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 128 e ss. 
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jogadores795 envolvidos (partes, advogados, juízes, peritos, etc.); (b) o 

comportamento dos litigantes (estratégias de negociação), e; (c) a quantidade de 

informação posta à mesa e a detida, individualmente, por cada um dos contendores.   

No que diz respeito à primeira vertente (o número de jogadores 

envolvidos), a partir de uma análise econômica, pode-se dizer que todos devem ser 

considerados racionais, cientes das limitações e consequências de suas ações e 

maximizadores de seus objetivos pessoais. 

Nesse contexto, evidente que quanto maior o número de envolvidos, mais 

difícil se torna a transação, tendo em vista a quantidade de interesses (mesmo 

daqueles que, aparentemente poderiam ser considerados como neutros – que é o 

caso do Juiz, por exemplo) em jogo. 

Em relação às partes, pode-se dizer que a sua propensão para 

transacionar, ou não, estaria diretamente relacionada com a vantagem que podem 

obter na negociação. Assim, há que se tomar em consideração que cada uma delas 

deve ter perfeita ciência de quais são as suas verdadeiras chances de obter um 

resultado positivo na contenda. Nesse sentido, quanto mais próxima de 100% for a 

expectativa da parte, menor propensão ela terá para celebrar o acordo. As chances 

do acordo aumentam, na medida em que as partes conseguem visualizar 

perfeitamente o desfecho da disputa, se for submetida a um árbitro, por exemplo. 

                                                      
795

 Sobre a importância da Teoria dos Jogos, na formação do raciocínio jurídico-econômico e, em 
especial para a Análise Econômica da Litigância, ver, entre outros: HILDEBRECHT, Ronald O. Uma 
introdução à Teoria dos Jogos. In: In: TIMM, Luciano Benetti, (org.).  Direito e economia no Brasil. 
São Paulo: Atlas, 2012. p.115-138; e o próprio PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise 
económica da litigância. p. 20 e ss. Considerar, no entanto, que para essa literatura as partes são 
tidas como “jogadores” e que a escolha do comportamento racional mais adequado à maximização 
dos interesses individuais possui a conotação de “jogadas” que podem ser realizadas da mais 
diversas maneiras para consecução desse desiderato. Segundo Afirma Ronald. O. Hidelbrecht: 
“Teoria dos jogos diz respeito à análise de comportamento estratégico em que os tomadores de 
decisão interagem, sendo que o resultado de suas ações depende também das ações dos outros. 
Teoria dos jogos assume que os tomadores de decisão (também chamados de jogadores ou agentes) 
são racionais, o que significa que: (i) eles sabem quais são seus objetivos e preferências; (ii) eles 
sabem quais são as limitações e restrições relevantes às suas ações; (iii) eles conseguem escolher a 
melhor ação possível dados seus objetivos e preferências e respeitadas as limitações e restrições 
relevantes. Em outras palavras, a teoria dos jogos é a ciência do comportamento racional em 
situações em que existe interação, ou interdependência entre os agentes. Teoria dos jogos tem sido 
crescentemente utilizada no Direito, basicamente, por dois motivos. O Primeiro é que teoria dos jogos 
prevê uma estrutura de análise útil para prever o impacto de leis, constituições, normas sociais, etc. 
na sociedade, pois estas representam restrições ao comportamento das pessoas. (...) O segundo 
motivo é que, por avaliar as consequências das leis, a teoria dos jogos pode ajudar profissionais das 
áreas jurídicas a desenharem sistemas legais para que os objetivos desejados sejam mais facilmente 
alcançados.” p. 115-116. 
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Outro fator que pode influenciar a propensão das partes em celebrar um 

acordo é o cálculo dos custos agregados à demanda, que vão muito além do 

simples valor da “indenização”, propriamente dita, pois verbas importantes como os 

custos processuais, os juros, a possibilidade de investimento imediato de um valor, 

ainda que menor que o pretendido, entre outros, também devem compor o raciocínio 

econômico, mesmo na mediação e arbitragem. 

Há que se considerar, ainda, que mesmo os agentes supostamente 

neutros (como o Juiz ou o Árbitro), à luz da compreensão econômica ampla, podem 

ter interesses pessoais que pretendem realizar, tais como a diminuição do volume 

de processos, a formação de uma estatística produtiva positiva, ou mesmo a chance 

de uma promoção funcional, naqueles sistemas que premiam esses agentes pela 

produtividade. Nessas situações o “agente neutro” tenderia a exercer alguma forma 

de pressão para que o acordo fosse realizado. 

Na realidade, aqui, não ocorrem circunstâncias muito diferentes daquelas 

que se vê presentes, quando o acordo é proposto em processo que tramite perante 

a Justiça tradicional. 

Já, no que diz respeito à segunda e à terceira vertentes (comportamento 

estratégico dos jogadores, e disponibilidade de informação), pode-se dizer que 

ambas se complementam, na medida em que as estratégias (compreendidas como 

comportamentos racionais direcionados a um fim específico) só poderão ser 

adequadamente definidas na medida em que todas as variáveis estejam disponíveis 

para conhecimento de ambas as partes. 

Rafael Bica Machado e Jean Carlos Dias, sobre essa questão afirmam 

que muitos sistemas jurídicos têm criado oportunidades processuais e materiais para 

permitir uma maior simetria de informação entre as partes. Segundo eles: “o modelo 

americano, por exemplo, estabelece em vários casos uma audiência preliminar 

(extrajudicial ou não) onde as partes apresentarão as provas que possuem.”796  

Seguem os Autores afirmando que: “a finalidade é óbvia: à medida que as 

partes corrigem assimetrias pela recíproca demonstração de seus elementos de 
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 MACHADO, Rafael Bicca; DIAS, Jean Carlos. Análise econômica do processo. In: TIMM, Luciano 
Benetti, (org.).  Direito e economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 391-404. p. 398. 
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convencimento, torna-se possível, imediatamente, identificar a correspondência 

entre as expectativas e os dados efetivos; e isso, usualmente, possibilita uma maior 

taxa de conciliação.”797 

É comum a utilização de táticas como “movimentos simultâneos”; 

“estratégias dominantes e dominadas”; “o dilema dos Prisioneiros”; “o equilíbrio de 

Nash”; “o jogo da confiança”; “o jogo de chicken” entre outros.798 

Para a literatura jurídico-econômica, tem muita relevância a quantidade de 

informação disponível, cujo nível pode variar desde a “common knowlege” (quando 

todas as informações são disponibilizadas e conhecidas por todos os envolvidos), 

até uma situação em que nenhuma das partes revela previamente as informações 

sobre sua estratégia (assimetria bilateral), inviabilizando qualquer análise racional de 

comportamento, porque nesses casos as únicas variáveis a considerar são aquelas 

relacionadas ao próprio funcionamento do procedimento, de conhecimento comum. 

A partir dessa visão geral dos procedimentos de arbitragem e mediação, 

os autores que defendem a utilização desses mecanismos em preferência à Justiça 

tradicional, costumam elencar os seguintes fatores de preponderância: (a) a maior 

especialização dos juízes; (b) a maior rapidez nas decisões; (c) os menores custos 

para as partes; (d) a maior privacidade; (e) as menores hipóteses de erro judicial.799 

A escolha das partes pela utilização da arbitragem ao invés da Justiça 

tradicional, também, segundo a literatura jurídico-econômica teria que levar em 

consideração, entre outras, as seguintes variáveis: (a) o maior ou menor 

desconhecimento da arbitragem; (b) a relação entre os custos econômicos da 

arbitragem e os judiciais; (c) a ponderação das vantagens e desvantagens da 

Litigância, consideradas as características próprias de cada procedimento; (d) a 

ponderação do surgimento, na arbitragem, dos litigantes frívolos, que podem valer-

se dos mesmos mecanismos de obtenção de acordos vantajosos, dos quais se 

utilizariam em juízo.800 
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 MACHADO, Rafael Bicca; DIAS, Jean Carlos. Análise econômica do processo. p. 398. 
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 Para uma compreensão de cada uma das “jogadas” possíveis, ver as obras já referidas acima, 
relativamente à Teoria dos Jogos. 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 139. 
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 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 142. 
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Em contraponto à defesa que se faz dos MARCs ou ADRs, levanta-se 

Owen Fiss, sustentando que grande parte do problema está em definir, exatamente, 

quais casos (ou causas) seriam submetidos aos métodos consensuais de resolução 

e quais para a Justiça tradicional. Segundo esse Autor801: 

Nem mesmo a separação dos casos em “duas direções”, uma voltada ao acordo e outra 
ao julgamento, poderia evitar minhas objeções. A celebração de acordos em casos que 
envolvam acidentes de trânsito, deixando-se casos de discriminação ou antitruste para 
julgamento, pode retirar diversos casos das pautas, todavia, elas remanescerão 
indefinidamente preenchidas com os casos que consomem a maioria dos recursos 
judiciais e representam os mais controversos exercícios da atividade jurisdicional. Uma 
estratégia de “duas direções” esvaziaria grande parte do apelo da defesa do acordo. 
Ademais, não estou certo de que essa estratégia possa ser implementada de forma 
sensata. É impossível a criação de critérios adequados para a separação prospectiva 
dos casos. Os problemas do acordo não estão ligados ao objeto do processo judicial, 
mas, ao contrário, originam-se de fatores de difícil identificação, tais como a riqueza das 
partes, a provável história do pós-julgamento do processo judicial ou a necessidade de 
uma interpretação legítima do direito. Além disso, é difícil saber como esses problemas 
podem ser evitados. Muitos dos fatores que levam uma sociedade a trazer 
relacionamentos sociais, que sob outras circunstâncias pareceriam totalmente privados 
(por exemplo, o casamento), para a jurisdição de uma corte, são também aptos a 
tornarem a prática do acordo mais complexa. É o caso dos desequilíbrios de poder do 
envolvimento de terceiros. O acordo é um substituto pobre para o julgamento; é um 
substituto ainda mais pobre para a retirada da jurisdição. 

No Brasil, no entanto, o PNUD tem incentivado a instalação de 

procedimentos tendentes a formação de uma cultura de mediação, tanto que editou, 

em parceria com o Ministério da Justiça, um Manual de Mediação Judicial802. 

Em contraposição a essa expressão, colhe-se de pesquisa organizada 

por Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross Cunha803, a respeito do aumento de 

litigância e morosidade, a resposta à indagação “qual o papel que se espera do 

Judiciário?”: 
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 FISS, Owen. Um novo processo civil. Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e 
sociedade. p. 144. 
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 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Reforma do Judiciário. Manual de mediação 
judicial. 2009. p. 17. “A mediação, além de auxiliar as partes a resolverem suas disputas com 
elevado grau de satisfação, proporciona um aprendizado até então não encontrado no processo civil 
ou penal. Os resultados colhidos em alguns projetos-piloto de mediação forense no Brasil 
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acordo na mediação forense, constatou-se que mais de 85% dos entrevistados acreditam que o 
processo do qual participaram os ajudarão a melhor resolver questões semelhantes no futuro. Já na 
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processo do qual participaram irão ajudá-los a melhor resolver semelhantes questões futuras”. 
803

 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância 
repetitiva no judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155. 
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Também houve bastante divergência sobre o papel que deve desempenhar o Poder 
Judiciário na sociedade brasileira. A diversificação de suas funções parece evidente: não 
se identifica mais apenas como o órgão julgador de conflitos de interesses através da 
aplicação da lei. A crise da Justiça e do Processo lhe tem imposto funções de gestão, 
legitimação dos mecanismos alternativos de resolução de conflito, elaboração de 
políticas de redução de demandas judiciais, de cooperação interinstitucional com órgãos 
da Administração Pública e instituições privadas ligadas aos grandes litígios etc. 
Internamente, os órgãos de cúpula do Judiciário têm assumido a centralização e 
padronização de julgamentos considerados mais relevantes, em detrimento e com a 
limitação da atividade jurisdicional de base. Houve, entre os entrevistados, muitos que 
consagraram essas novas funções como a solução para a crise e outros que foram 
radicalmente críticos ao novo modelo assumido. A divergência toca em um ponto 
fundamental: de que Poder Judiciário a sociedade brasileira precisa? Qual é o papel do 
Poder Judiciário na contenção da crise da Justiça e do processo? Qual é a sua função 
em relação aos filtros de litigância e ao acesso à Justiça? 

 É de se registrar que, conforme se colhe do noticiário especializado, o 

Senado deverá instalar no mês de março de 2013, comissão especial de juristas 

para elaborar, no prazo de 180 dias, anteprojeto de reforma da Lei de Arbitragem e 

Mediação (Lei 9.307/1996).804 Sem nenhuma pretensão prognóstica, mas tudo leva 

a inferir que, para certos casos, o procedimento da arbitragem passará a ser 

obrigatório, como única forma de acesso ao Sistema de Justiça; ou, ao menos, como 

requisito prévio para ingresso. 

A doutrina aponta, ainda, outras espécies de MARCs, como os private 

judging ou rent-a-Judge, modelo muito parecido com o sistema de arbitragem 

vigente no Brasil, implantado pela Lei 9.307/1996805, que prevê em seu artigo 1º, 

que: “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

Outro mecanismo é a tailored arbitration, abarcando um grande número 

de mecanismos alternativos à arbitragem, como a document only arbitration, o 

summary jury trial, a early neutral evaluation, a high-low arbitration, a settlement 

conference, as combined arbitrations, ou ainda, a final offer e a tri offer arbitration.806 

Finalmente há que se considerar que os custos com a arbitragem também 

são uma variável analisada pelas partes quando pretendem se decidir por essa 

modalidade de solução de conflitos; custos esses, que não podem ser ignorados. 
                                                      
804

 BRASIL. Senado Federal. Agência Brasil. Comissão vai estudar reforma na Lei de Arbitragem. 
Disponível em: ______. http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/09/03/comissao-vai-
estudar-reforma-na-lei-de-arbitragem. Acesso em 30 mar. 2013. 
805

 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.307, de 26 de setembro de 1996. Dispõe sobre a 
arbitragem. Disponível em: ______. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em 01 
mar. 2013. 
806

 PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da litigância. p. 147. 
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Contudo, há que se observar que, normalmente, essa opção já deve ser feita no 

momento da contratação, posto que a ausência de cláusula específica nesse sentido 

possa levar a uma “não adesão” de uma das partes ao objetivo da outra de 

submeter-se ao MARC. 

  



259 
 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DO REGIME RECURSAL CÍVEL. 

APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS AO JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO? 

 

Como visto nos capítulos anteriores desta Tese, o movimento que se 

convencionou chamar “Reforma do Judiciário”807 aparenta desenvolver-se em dois 

níveis legislativos: (a) um constitucional, pela promulgação da EC 45/2004, e; (b) 

outro infraconstitucional, através de várias leis de âmbito processual civil, trabalhista 

e penal, mas que também alteraram a lei de falências e agora, se estima, alterarão o 

Código de Defesa do Consumidor. 

Há motivos para crer que, em seu conjunto, essas medidas legislativas 

estejam associadas com a agenda econômica do Governo Federal (por diversos 

mandatos)808, e têm por objetivo criar no Brasil um ambiente mais favorável para 

negócios, ainda que subsidiariamente, também, possam vir a promover um 
                                                      
807

 O fato da à EC 45/2004 ter sido dado o crédito de promover uma “Reforma no Poder Judiciário”, 
não significa que isso, efetivamente, até o presente momento, tenha ocorrido. O que se viu e o que se 
vê é muito mais uma tentativa de reforma no Regime Recursal Cível, com o franco intuito de reduzir o 
número de procedimentos, especialmente nas Cortes Superiores do que, propriamente uma reforma 
estrutural nesse Órgão. Quando muito, o que se pode observar é uma tentativa, ainda não levada a 
efeito totalmente, de promover a reforma do Código de Processo Civil. E quando se diz “reforma” se 
usa essa expressão considerando que, se for aprovado o Projeto de Lei que se encontra em 
tramitação, não se tratará de um “novo Código”, em sua acepção procedimental e ideológica, mas o 
mesmo Código já em vigência, com apenas algumas alterações (ao menos é essa a impressão que 
fica da leitura do Projeto). De qualquer maneira, o movimento pode ser visto (a) apenas como uma 
tentativa de localizar a “crise do Judiciário” no problema da morosidade, ou  (b) como um reflexo mais 
complexo de acontecimentos globais. Nesta Tese se opta pela segunda linha de raciocínio. 
808

 É importante lembrar que, como ensina Lucio Levi, “pode-se definir Governo como um conjunto de 
pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada 
sociedade. É preciso, porém, acrescentar que o poder de Governo, sendo habitualmente 
institucionalizado, sobretudo na sociedade moderna, está normalmente associado à noção de Estado. 
(...) Existe uma segunda acepção do termo Governo mais própria da realidade do Estado moderno a 
qual não indica apenas o conjunto de pessoas que detêm o poder de Governo, mas o complexo dos 
órgãos que institucionalmente têm o exercício do poder. Neste sentido, o Governo constitui um 
aspecto do Estado. Na verdade, entre as instituições estatais que organizam a política da sociedade 
e que, em seu conjunto, constituem o que habitualmente é definido como regime político as que têm a 
missão de exprimir a orientação política do Estado são os órgãos do Governo.” In. BOBBIO, Norberto; 
MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Tradução de Carmen João 
Ferreira (Coord). 9. ed. Vol. 1. Brasília: Universidade de Brasília Editora, 1997. Título original da obra: 
Dizionario di politica. p. 553. Verbete: Governo. 
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descongestionamento nas Cortes Superiores, em vista da diminuição do número de 

processos que tramitam nessas Casas, por conta das restrições impostas aos 

Recursos Cíveis. 

Cesar Luiz Pasold809, em ensaio, afirma textualmente que: 

Procuro entender que a mola propulsora à elaboração e aprovação da Emenda 
Constitucional nº 45 – que trato como um momento jurídico basilar de uma pretendida 
reforma processual – tenha sido buscar a ampliação tanto do acesso quanto da 
efetivação da Justiça e, pois, não a diminuição do número de processos em si e somente 
por si. 

Evidente que essa é uma esperança do Cientista e de todos aqueles que 

veem no Processo um local para a realização da Justiça Social e, especialmente, 

nos Recursos, uma função política importante que é, além de buscar a correção de 

uma decisão judicial, dar ao jurisdicionado, a chance de ter a sua causa analisada, 

novamente, por um órgão judiciário hierarquicamente superior, possibilitando a 

evolução democrática do debate judiciário. 

Ocorre que, aparentemente, o legislador não demonstrou essa 

preocupação quando arquitetou as mudanças recursais que se discute nesta Tese. 

Sobre a Súmula Vinculante, por exemplo, sabe-se que, originalmente, 

nasceu com a PEC 54, de 1995, de autoria do então Senador Ronaldo Cunha Lima 

(1995-2002), e segundo o mesmo, a sugestão de emenda à Constituição passou a 

existir com três propósitos bem definidos: (a) diminuição do volume de processos no 

âmbito do STF; (b) harmonização das decisões que envolvem questões de 

constitucionalidade; (c) acesso ao Judiciário.810 Esses motivos, no entanto, merecem 

algumas considerações. 

No que diz respeito à diminuição do volume de processos, da justificativa 

apresentada à PEC 54 colhe-se que ela se deve a alguns fatores preponderantes: 

(a) que 85% dos processos remetidos para o STF seriam repetitivos, sendo o Poder 

Executivo o grande responsável pela maioria desses casos; (b) a abertura 

democrática do País, que acabou transformando o Poder Judiciário em “escoadouro” 

                                                      
809

 PASOLD, Cesar Luiz. Processo, acesso e efetivação da Justiça: Desafios aos operadores 
jurídicos. In: LAMY, Eduardo; ABREU, Pedro Manoel e OLIVEIRA, Pedro Miranda de. (org) Processo 
Civil em Movimento: Diretrizes para o novo CPC. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 183-192. 
p.185. 
810

 LIMA, Ronaldo Cunha. Efeito vinculante. Brasília: Senado Federal, 1999. p. 27-30. 
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das preocupações da população; (c) a instabilidade econômica teria levado o 

Governo “a tomar medidas nem sempre de aceitação constitucional”, advindo dos 

“planos econômicos” um sem número de processos que acabam desaguando no 

STF.811 

Já, quando o Autor da PEC se refere à harmonização das questões que 

envolvem constitucionalidade, explica que, especialmente, em questões econômicas 

e políticas, as decisões do Supremo Tribunal Federal deveriam ser respeitadas, e 

que a opinião contrária não passaria de “um exercício romântico da independência 

judicial e do livre convencimento”, gerando assim, também, outro manancial de 

causas que acabariam por aportar naquela Corte.812 

Finalmente, quando se trata do acesso ao Judiciário, essa categoria é 

vista pelo autor da PEC como prejudicada, também ela, pelo excesso de feitos, pois 

os Recursos que ascenderiam ao STF nem sempre seriam propostos por aqueles 

que têm menor capacidade financeira, de forma que a realização da Justiça lhes 

seria negada pela demora na entrega da prestação jurisdicional.813 

Não cabe aqui, uma discussão profunda a respeito dos motivos germinais 

da Súmula Vinculante, mas apenas ressaltar que, já naquele momento político 

(1995): (a) a redução do número de processos era a meta principal da adoção desse 

mecanismo jurídico, bem como; (b) o Poder Executivo era apontado como o grande 

causador do congestionamento, ao menos no STF, e; (c) a questão econômica, 

derivada das demandas judiciais surgidas em torno dos sucessivos planos de 

estabilização, levados a efeito no decorrer dos anos anteriores apresentava-se, 

também, como causa marcante do congestionamento do STF. 

A questão da dificuldade de acesso à Justiça aparece apenas como 

consequência nefasta do volume de processos que dificultariam a entrega da 

prestação jurisdicional. 

                                                      
811

 LIMA, Ronaldo Cunha. Efeito vinculante. p. 27. 
812

 LIMA, Ronaldo Cunha. Efeito vinculante. p. 28. 
813

 LIMA, Ronaldo Cunha. Efeito vinculante. p. 29. 
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Cabe lembrar, nesse sentido, que a redação final dada ao artigo 103-A814 

da CRFB, pela EC 45/2004 não menciona nenhuma vez a categoria “acesso à 

justiça”, mas se refere a questão da reiteração de procedimentos que versem sobre 

a mesma matéria.815
  

No que diz respeito ao instituto da Repercussão Geral, esse surgiu no 

sistema legislativo brasileiro, pela inclusão do § 3º ao artigo 102 da Constituição 

Federal, que posteriormente foi regulamentado através da Lei 11.418/2006, esta que 

faz parte do conjunto legislativo denominado “Reforma Infraconstitucional do 

Judiciário”, já várias vezes mencionado nesta Tese. 

O § 3º do artigo 102 da CRFB previu expressamente que: “no recurso 

extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 

examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 

dois terços de seus membros”. 

Essa norma teve como origem o Projeto de Lei do Senado nº 12/2006, 

que foi de autoria da Comissão de Reforma do Judiciário. Como afirma Fábio Portela 

Lopes de Almeida816: 

(...) a reforma do Poder Judiciário, estabelecida pela Emenda Constitucional 45/2004 foi 
instituída com o propósito explícito de proporcionar maior celeridade na prestação 
jurisdicional. A criação do instituto da repercussão geral, fruto desse processo, deveria 
se afirmar com instrumento para assegurar maior celeridade na tramitação de feitos em 
todo o sistema judiciário do país. Todavia, tão logo o instituto foi criado, a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência passaram a diminuir o escopo de seus efeitos. A justificativa 
original, diminuir a morosidade e aumentar a eficácia das decisões judiciais, foi logo 
substituída por outra, menos abrangente: resolver a chamada “crise numérica” de 
apenas um órgão judicante, o Supremo Tribunal Federal. 

                                                      
814

 Posteriormente, o artigo 103-A da Constituição foi regulamentado pela Lei 11.417/2006, publicada 
no DOU de 19.12.2006. 
815

 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 
lei.  § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão 
idêntica. 
816

 LOPES DE ALMEIDA, Fábio Portela. Quando a busca pela eficiência paralisa o Judiciário. 
Disponível em  http://www.conjur.com.br/2013-jan-28/fabio-portela-quando-busca-eficiencia-paralisa-
poder-judiciario. Acesso em 02 abr. 2013. 
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Já, no que diz respeito à Súmula Impeditiva de Recursos, esta nasceu no 

ordenamento jurídico brasileiro, a partir da promulgação da Lei 11.276/2006, 

também ela, como parte integrante da Reforma Infraconstitucional do Judiciário. 

Dita lei alterou a escrita do artigo 518 do Código de Processo Civil, por 

renumeração de seu § 1º, que passou a viger com a seguinte redação: “o juiz não 

receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com 

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal”. 

Da exposição de motivos de dito diploma legal, assinada pelo então 

Ministro da Justiça, Márcio Thomáz Bastos, colhe-se a seguinte afirmação: “trata-se, 

portanto, de uma adequação salutar que contribuirá para a redução do número 

excessivo de impugnações sem possibilidades de êxito”.817 

Finalmente, no que diz respeito à introdução no Regime Recursal Cível 

brasileiro da sistemática de Recursos Repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, a mesma se fez pela promulgação da Lei 11.672/2008, que incluiu no 

Código de Processo Civil, o artigo 543-C; norma esta que também compôs Reforma 

Infraconstitucional do Judiciário. 

Da análise do conjunto de todos esses diplomas legais, se infere que a 

preocupação inicialmente retratada por Cesar Luiz Pasold (as reformas tenham 

servido única e exclusivamente para diminuir o volume de recursos) se concretiza, 

na medida em que pode haver neutralização de eventuais benefícios decorrentes do 

“saneamento” dos Tribunais (trade-off). 

Essas medidas (ao menos essas; pode ser que venham outras), em seu 

conjunto, aparentemente, tomam em consideração apenas aspectos numéricos, 

volumétricos, não demonstrando grande preocupação com o aspecto qualitativo818 ־ 

                                                      
817

 BASTOS, Márcio Thomas. Exposição de motivos ao PLC 90/2005, que deu origem à Lei 
11.276/2006. Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pdf/Entrevista210907_02.pdf. Acesso em 
02 abr. 2013. 
818

 É evidente que uma prestação jurisdicional mais rápida, sob certos aspectos pode ser considerada 
uma forma de imprimir mais qualidade aos serviços prestados pelo Poder Judiciário à população. 
Contudo, nesta Tese, a ideia de qualidade na prestação jurisdicional está relacionada não apenas 
com a velocidade com que uma decisão é dada, mas também com o seu conteúdo, para formação da 
“Ideia de Justiça Social”, cujo conceito operacional que se adota é a “concepção do que seja justo 
para todos. Na Justiça Social é o todo que contribui para cada um, não como uma dádiva generosa e 
paternalista, mas como um dever decorrente de sua condição inalienável de parte do todo, provedor e 
beneficiário potencial e efetivo. Engloba não só a resolução dos litígios que se encontram nos 
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819 da prestação jurisdicional. Ao que parece, esse último critério surgiria apenas 

como uma possível “decorrência natural” da diminuição do número de recursos nas 

Cortes Superiores. 

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, editou o primeiro relatório do projeto “Supremo em 

Números”820, do qual se pode ressaltar o que segue. 

A pesquisa acabou por identificar três perfis bem distintos no Supremo 

Tribunal Federal, relacionados com o tipo de atuação daquela Corte em 

determinadas situações. Assim, foram indicados (a) um perfil constitucional, que se 

refere à atuação do STF enquanto “corte constitucional” propriamente dita; (b) um 

perfil ordinário, onde aquela Casa trata de casos relacionados a interesses 

individuais (no julgamento de Habeas Corpus, por exemplo) e; (c) um perfil recursal, 

que designaria a atuação do Supremo, no julgamento das várias classes de recursos 

que lhe são submetidos.821 

A conclusão foi a de que o “perfil recursal” suplantaria os outros dois em 

volume de processos, por uma larga vantagem, mas a pesquisa também revelou 

outro dado interessante (que já era conhecido, mas talvez ainda não tivesse sido 

_______________________ 
tribunais, mas, ainda, o de incentivar a sua mobilização para outras questões, nomeadamente para a 
procura suprimida de alguma litigância de alta intensidade.” 
819

 Também, como afirmam Boaventura de Sousa Santos e Conceição Gomes: “O debate sobre as 
reformas da justiça continua, entre nós, ainda muito dominado por questões que decorrem do elevado 
número de processos; pendências e morosidade. Contudo, a questão da qualidade dos sistemas de 
justiça é, cada vez mais, uma questão em debate em vários países e fóruns internacionais. Esta 
questão assume várias vertentes, que vão desde a eficiência e eficácia, acesso, relação com os 
cidadãos, à qualidade das decisões. O surgimento de litígios altamente complexos, o novo perfil 
sociológico dos tribunais e o novo contexto social da justiça (...) colocam desafios sérios à oferta 
judiciária. Consideramos que uma das vias para a promoção da qualidade da justiça passa pela 
especialização das organizações judiciárias e dos operadores que as integram. A falta de formação 
especializada dos operadores judiciários contribui para que a oferta judiciária nos litígios mais 
complexos ou de especial especificidade tenda a ser deficiente, o que contribui para a erosão da 
legitimidade dos tribunais enquanto mecanismos de resolução de litígios. A perspectiva de melhor 
eficácia, eficiência e qualidade do sistema de justiça, que a proposta que apresentamos incorpora, 
tem como objectivo, não só a resolução dos litígios que já hoje se encontram nos tribunais, mas, 
ainda, o de incentivar a mobilização dos tribunais para outras questões, nomeadamente para a 
procura suprimida de alguma litigância de alta intensidade.” SANTOS, Boaventura de Souza e 
GOMES, Conceição. Geografia e Democracia para uma nova Justiça. Julgar. Maio/Agosto de 2007. 
p.109-128. p. 117.  
820

 O Projeto Supremo em Números é uma realização da FGV DIREITO RIO, com o apoio da Escola 
de Matemática Aplicada – EMAp-FGV, e coordenada pelo professor Pablo de Camargo Cerdeira. 
821

 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo e ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório 
Supremo em Números: O múltiplo Supremo. Disponível em:  
http://www.supremoemnumeros.com.br/wp-content/uploads/2011/05/I-Relat%C3%B3rio-Supremo-em-
N%C3%BAmeros.pdf.  Acesso em 02 abr. 2013.  
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mensurado e demonstrado numericamente), relativo ao contorno dos “recorrentes”. 

Segundo a pesquisa:  

A conclusão a que se chega é clara: os processos recursais dominam o STF com larga 
vantagem — representam quase 92% dos casos —, mas são responsabilidade de 
pouquíssimos atores — apenas 10 partes respondem por quase 65% desses processos. 
E, desses 10 maiores litigantes, nove são diretamente ligados ao Poder Executivo.

822
 

Em dados mais simplificados, colhe-se que aproximadamente 90% dos 

recursos estão relacionados com o poder público; 68% apenas do Executivo 

Federal; CEF, INSS e União, respondem por 50% dos processos, e entre os 12 

maiores litigantes, apenas um é privado e, mesmo assim, trata-se de uma 

concessionária do poder público (TELEMAR)823. 

Somente por aí, já se pode inferir que a simples preocupação com a 

redução do número de processos, em atitudes que beiram a violação de direitos e 

garantias fundamentais do cidadão comum, não chega ao âmago do problema, 

posto que se analisados os dados sob outro ângulo, menos que  10% dos recursos 

que chegam ao Supremo Tribunal Federal são propostos por entes que não estejam 

relacionados com o Poder Público. 

Então onde, verdadeiramente, está a dificuldade? No Regime Recursal, 

ou na atuação do Poder Público, que opera dando mau exemplo para o cidadão 

comum? 

                                                      
822

 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo e ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório 
Supremo em Números: O múltiplo Supremo. Disponível em:  
http://www.supremoemnumeros.com.br/wp-content/uploads/2011/05/I-Relat%C3%B3rio-Supremo-em-
N%C3%BAmeros.pdf.  Acesso em 02 abr. 2013.  
823

 “Vale notar a altíssima concentração de recursos em algumas poucas partes, e como esse número 
decresce rapidamente, tornando-se praticamente residual após o 10º maior litigante. Caixa 
Econômica Federal responde por 18,87% dos recursos. União, 16,48%, INSS, 14,87%. O quarto 
maior litigante, o estado de São Paulo, já é relativamente pouco representativo se comparado aos 
anteriores, com “apenas” 4,26% dos recursos. É seguido por Banco Central, com 2,36%, estado do 
Rio Grande do Sul, com 2,09%, e município de São Paulo, com 2%. Apenas esses 7 maiores 
litigantes — todos públicos e ligados ao Poder Executivo — já representam quase 61% do total de 
recursos. Após o 10º maior litigante (estado de Minas Gerais, com 1,11% dos recursos), todos os 
seguintes têm menos de 1% do total de recursos cada. Também é importante observar que a taxa de 
litigância ativa (quando eles impetram os recursos) dos 10 maiores litigantes é sempre maior do que 
50%, salvo no caso do estado de São Paulo”. FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo e 
ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório Supremo em Números: O múltiplo Supremo. p. 69. 
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A resposta a esses questionamentos vem do próprio Relatório “Supremo 

em Números”824, que reconhece essa realidade e sentencia: 

As mudanças realizadas pela Emenda Constitucional no 45/2004 foram muito positivas. 
Reduziram muito os processos recursais, mas estes estão se estabilizando em 
patamares ainda bastante elevados (mais de 30 mil casos ao ano). Os números ainda 
estão além da capacidade de julgamento do Supremo, e não se pode afirmar que, para 
os cidadãos, seu efeito tenha sido positivo, com efetiva redução do número de etapas e 
do tempo até o trânsito em julgado de seus casos. É preciso pensar em novas 
mudanças, em especial no que toca aos processos recursais. Mas essas mudanças, 
tendo em vista os dados aqui apresentados, devem atentar para o perfil dominante 
desses processos: o maior responsável por essa grande quantidade de recursos não é o 
cidadão comum, que litiga em excesso, mas um agente muito bem definido: o Poder 
Executivo, em especial o da esfera federal. 

Isso serve apenas para reforçar a ideia de que, talvez, o caminho 

escolhido pelo legislador brasileiro não tenha sido o mais adequado (ao menos por 

ora) e, efetivamente, as mudanças deveriam ter começado por uma reestruturação 

na forma como o Poder Executivo atua em juízo para, a partir do seu exemplo, as 

mudanças pudessem acontecer de forma mais natural, e sem o sacrifício de valores 

conquistados ao custo de muita luta e de avanços sociais muito lentos. 

O que fica em relevo já, é que, pelo menos no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, a “crise” não é causada pelo cidadão comum, mas sim pelo próprio 

Governo. 

Nessa perspectiva, considerando-se que tanto o Poder Judiciário quanto 

o Poder Executivo são “Governo”825, parece estar autorizada a inferência segundo a 

qual a Crise do Judiciário foi criada pelas próprias Instituições Estatais, mas a 

responsabilidade está sendo imputada ao cidadão comum, ao tentar afasta-lo desse 

Poder, pelo incentivo aos MARCs, por exemplo. 

Os dados acima apresentados dizem respeito à atuação do Governo 

somente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas há que se considerar que, 

pela estrutura processual até então vigente, só se conseguia chegar àquela Corte 

tendo-se passado, antes, pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário. Assim, 

parece estar autorizado conceber que se o Poder Executivo superlota o STF, 

também contribui para congestionar os demais órgãos do aparelho judicial 

                                                      
824

 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo e ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório 
Supremo em Números: O múltiplo Supremo. p. 70. 
825

 Aqui compreendido com Instituição Estatal, na definição de Norberto Bobbio, já acima referida. 
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(especialmente a Justiça Federal Comum e até mesmo a Justiça Estadual, através 

do Executivo Fiscal). 

Tomando de empréstimo novamente conclusões do Relatório “Supremo 

em Números” infere-se que: 

A discussão (...) a respeito da grande quantidade de recursos que assolam o STF 
precisa ser realizada não apenas em termos quantitativos, mas também qualitativos. Não 
são simplesmente os recursos que afogam o Supremo — são os recursos de algumas 
poucas partes, quase todas do Poder Executivo.

826
 

Parece estar claro, então, que o problema de congestionamento no 

Supremo Tribunal Federal não são “apenas os recursos”, mas os “recursos que tem 

como parte envolvida o Poder Executivo”. 

Contudo, a discussão envolve circunstâncias mais complexas, porque, 

mesmo sem uma perfeita identificação do problema827 várias medidas legislativas 

foram tomadas, e um movimento reformista foi deflagrado para modificar o perfil do 

Poder Judiciário. 

Debitar a Crise do Poder Judiciário apenas à Morosidade Ativa é uma 

forma simplista828 de ver o problema, porque circunstâncias indicam que, como já se 

vem afirmando, o conjunto de medidas legais (e não apenas no que diz respeito ao 

Regime Recursal Cível) alinha-se a uma espécie de consenso global829 (o qual será 

mais detalhado abaixo, ainda neste capítulo), no sentido de se promover mudanças 

estruturais e ideológicas e não apenas políticas na forma como Estados Nacionais 

se inter-relacionam. 

                                                      
826

 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo e ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório 
Supremo em Números: O múltiplo Supremo. p. 69. 
827

 Lembre-se que, como dito em Capítulo anterior desta Tese, quando da apresentação dos Projetos 
de Lei que consubstanciaram a chamada “Reforma Infraconstitucional do Poder Judiciário”, o 
Governo não possuía praticamente nenhum dado estatístico que pudesse lastrear as decisões que 
foram tomadas. Naquela oportunidade o que havia eram somente alguns estudos do Banco Mundial, 
talvez a primeira edição do Relatório Justiça em Números e o Relatório “Diagnóstico do Poder 
Judiciário”, datado de Agosto/2004, mas que, teve por base apenas os dados que já haviam sido 
apontados pelos outros documentos aqui referidos. Volta-se a afirmar: não havia qualquer análise 
qualitativa, mas apenas dados quantitativos, para inspirar a escolha (Public Choice) feita naquele 
momento. 
828

 E não apenas simples, porque não vai ao âmago da questão, já que, infelizmente, como visto em 
Capítulos anteriores, os problemas do Poder Judiciário não se limitam ao volume de processos. Aqui, 
contudo, não se tem condições de uma profunda análise de todos as dificuldades enfrentadas pelo 
Poder Judiciário e que se consubstanciam em sua “crise”.  
829

 A expressão é de Boaventura de Sousa Santos In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a 
new legal common sense. 2. ed. East Kilbride: Butterworts, 2002. 
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Nas palavras exatas de Boaventura de Sousa Santos: “Such consensual 

view and practice is based upon four main liberal consensuses, which constitute the 

ideological basis of hegemonic globalization: the neo-liberal economic consensus; 

the weak state consensus; the liberal democratic consensus, and the rule of law and 

judicial reform consensus”.830 

 Essa colocação devolve a linha de raciocínio para o argumento que já se 

anunciou nos capítulos anteriores desta Tese, no sentido de que possivelmente há, 

também, outro motor para as reformas: a tentativa de criar-se no Brasil um ambiente 

mais favorável para o Mercado.831  

Especificamente no que diz respeito ao “the rule of law and judicial reform 

consensus” (que é o que mais interessa nesta Tese), o Banco Mundial, já no ano de 

1999, editou um documento, intitulado “The law and economics of judicial 

systems”832, no qual defende, basicamente, que a AED é uma ferramenta 

importantíssima, não apenas para que os litigantes comuns decidam se vale a pena 

ou não propor uma demanda, baseados em suas expectativas de Maximização de 

Riqueza, mas também para os policymakers, a fim de que escolham as estratégias 

mais adequadas para a reforma das instituições judiciais. 

Segundo o BM, a AED, como ferramenta para os formuladores de 

políticas públicas, a ser utilizada na reestruturação de instituições judiciais, possuiria 

três grandes princípios: (a) a desjudicialização (reducing the scope of the law); (b) a 

simplificação dos procedimentos (simplifying the law), e; (c) utilização de 

                                                      
830

 Em tradução livre do Autor desta Tese: “Tal visão consensual e prática é baseada em quatro 
principais consensos liberais, que constituem a base ideológica da globalização hegemônica: o 
consenso econômico neoliberal, o consenso do Estado Fraco, o consenso liberal democrático e o 
consenso do Estado de Direito e reforma judicial”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a new 
legal common sense. p. 314. 
831

 Isso não se diz em tom de “denúncia”, porque aqui não existe nenhuma novidade, já que o próprio 
Poder Executivo, como visto nos Capítulos anteriores, anunciou que o “plano” era exatamente esse. 
Isso se constata especialmente no Relatório “Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo 
Prazo”, já anteriormente referenciado. 
832

 WORLD BANK. The law and economics of judicial systems. Disponível em: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11469/multi_page.pdf?sequence=1. 
Acesso em 02 mar. 2013. 
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mecanismos alternativos de resolução de conflitos (using incentives to alter access 

to the legal sistem).833 

Ainda, de acordo com o Banco Mundial, esses três mecanismos, em seu 

conjunto, proporcionariam: (a) a liberação de servidores públicos que sairiam do 

Poder Judiciário para prestar sua contribuição em atividades tais como construção 

de estradas ou prestação de serviços de saúde; (b) a redução drástica da 

quantidade de litígios, pela diminuição de incentivos à propositura de demandas; 

com a criação, por exemplo, de tabelas de valor de indenização em ações 

acidentárias, que poderiam ser aplicadas por servidores, liberando os juízes para 

outras atividades mais relevantes, e; (c) a criação de dificultadores de acesso ao 

Poder Judiciário, v. g., pelo aumento das custas judiciais, ou pela regulamentação 

dos honorários advocatícios, para incentivar a utilização de Mecanismos Alternativos 

de Solução de Conflitos.834 Assim, a “Eficiência Judicial na perspectiva do Banco 

Mundial” está assentada nesses grandes princípios. 

Esse cenário pode levar a uma série de indagações, mas em vista das 

limitações que se impõem a esta Tese, neste capítulo, apenas duas linhas de 

raciocínio serão exploradas: (a) uma que se relaciona com a possibilidade, ou não, 

do Poder Judiciário – e mais especificamente das decisões judiciais – possuírem 

aspectos econômicos e; (b) partindo da primeira linha de raciocínio, em que medida 

as reformas produzidas no Regime Recursal Cível brasileiro são capazes de 

interferir no crescimento do País. Ou, em que medida a tão só implantação de um 

esquema jurisprudencial verticalizado pode afetar o desempenho econômico. 

 

4.1 POSSIBILIDADES DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO EM 
PAÍSES DE DIREITO ESTATUTÁRIO 

 

Como visto nos capítulos anteriores desta Tese, através do Relatório 

“Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo” o Ministério da 

                                                      
833

 WORLD BANK. The law and economics of judicial systems. Disponível em: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11469/multi_page.pdf?sequence=1. 
Acesso em 02 mar. 2013. 
834

 WORLD BANK. The law and economics of judicial systems. Disponível em: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11469/multi_page.pdf?sequence=1. 
Acesso em 02 mar. 2013. 
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Fazenda brasileiro tem na Reforma do Poder Judiciário um mecanismo eficaz835 

(não o único, mas um importante engenho) para promover uma “melhoria no 

ambiente de negócios”. 

Retornando a Boaventura de Sousa Santos, observa-se que essa forma 

de raciocinar revela uma arquitetura institucional alinhada ao consenso global acima 

referido. Para o sociólogo, três inovações institucionais teriam sido trazidas por esse 

consenso econômico neoliberal: (1) novas restrições legais à regulação estatal, (2) 

os novos direitos de propriedade internacional para investidores estrangeiros e 

criadores intelectuais; (3) subordinação dos Estados nacionais às agências 

multilaterais: o Banco Mundial, o FMI e a OMC.836 Especificamente, no que diz 

respeito ao “the rule of law and judicial reform consensus”, afirma Boaventura de 

Sousa Santos837:  

De todos os consensos liberais globais o da reforma judiciária e judicial é, de longe, o 
mais complexo e ambíguo. Se não por outro motivo, porque seu foco está na instituição 
(tribunal) que, melhor do que qualquer outra, representa o caráter nacional do moderno 
desenvolvimento institucional e que, por conta disso, se poderia esperar resistir às 
pressões globalizantes de forma mais efetiva. 

Então, é extremamente controversa a relação entre o desenvolvimento 

econômico de um determinado País, com a ideia de Eficiência dos Tribunais. Afinal 

de contas, em que medida, um Poder Judiciário competente pode influenciar 

(positiva, ou negativamente) a economia da Nação? 

Isaak Katz838 é categórico em assegurar que essa relação existe e que há 

influência sim do eficiente funcionamento do Poder Judiciário no desenvolvimento 

                                                      
835

 A categoria “Eficácia” é definida por Osvaldo Ferreira de Melo como sendo o “Poder de uma norma 
de produzir, no tempo e no espaço, os efeitos desejados. (...) Qualidade que possui a norma jurídica 
de alcançar o objetivo que determinou a sua vigência, quer pela obediência a seu ordenamento, quer 
pela aplicação da sanção nela prevista.” In: MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política 
Jurídica. p. 36. Verbete: Eficácia. 
836

 Do texto original se colhe: “For my purposes I wish merely to emphasize three institutional 
innovations brought about by the neo-liberal economic consensus  (1) new legal restrictions on state 
regulation; (2) new international property rights for foreign investors and intellectual creators; (3) 
subordination of the nation states to multilateral agencies: the World Bank, the IMF, and the WTO.” In: 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a new legal common sense. 2. ed. East Kilbride: 
Butterworts, 2002. p. 314. 
837

 Tradução livre do Autor da Tese. Do original se colhe: “Of all the liberal global consensuses the 
one of the rule of law and judicial reform  is by far the most complex and ambiguous. If for no other 
reason, because its focus is on the institution (court) which better than any other represents the 
national character of modern institution-building and which on this account, one might expect to resist 
globalizing pressures most effectively”. 
838

 “Tener un sistema judicial más eficiente para garantizar el cumplimiento de los contratos es una 
condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido. (...) La existencia de un poder 
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econômico; contudo, baseado no ferramental teórico da AED, associa essa relação, 

com o compromisso de cumprimento dos contratos. 

Observe-se, então, que, ao menos para os economistas, um Sistema de 

Justiça eficiente poderia promover o desenvolvimento econômico de um País, mas 

isso somente na medida em que tal aparelho fosse “imparcial”; categoria essa que 

tem o mesmo significado de “fazer cumprir os contratos”. 

Nesses termos, um Sistema de Justiça “imparcial”, ao fazer cumprir os 

contratos, estaria colaborando para o desenvolvimento econômico na medida em 

que assegurasse direitos de propriedade, permitindo, assim, uma alocação mais 

eficiente de recursos. 

Tem-se que compreender que para a AED (ao menos em sua concepção 

Tradicional) todos os sujeitos são racionais e maximizadores de suas necessidades, 

motivo pelo qual, ao celebrarem um contrato, presume-se, estariam cientes das 

implicações de suas cláusulas e, consequentemente, caberia ao aparelho judicial, 

para promover o desenvolvimento econômico, apenas fazer cumprir aquilo que as 

partes já, previamente, acordaram. 

Douglass North dimensiona o problema sob o viés institucionalista, 

afirmando que não apenas as instituições, mas também a Ideologia é capaz de 

afetar o desempenho econômico. Este autor compreende (já se afirmou) que as 

instituições são as regras do jogo em uma sociedade, são restrições criadas pelas 

pessoas para dar forma à interação humana. Desta maneira, estruturariam 

incentivos nas trocas, sejam políticas, sociais ou econômicas. A mudança 

institucional dá forma à maneira como as Sociedades evoluem através do tempo, e é 

peça chave para compreender as mudanças históricas.839 

_______________________ 
judicial que garantice que los contratos entre particulares van a ser honrados, permite que las 
empresas se involucren em contratos más sofisticados y en relaciones con nuevas empresas con las 
cuales previamente no se había tenido ninguna relación y de la cual su verdadera probabilidad de 
honrar un contrato es desconocida ya que, con un sistema de justicia imparcial y expedita, el 
conocimiento prévio no es muy importante”. KATZ, Isaac. Eficiencia judicial y desarrollo económico: El 
caso de los juicios mercantiles. In: The Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies. 
Volume 3, Issue 1, 2008. Article 6. Disponível em http://services.bepress.com/lacjls/vol3/iss1/art6/. 
Acesso em 01 mar. 2013. p. 19. 
839

 NORTH, Douglass C. Instituciones, ideologia y desempeño económico. Disponível em 
http://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2003-01-24.html. Acesso em 02 mar. 2013. 
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Para este Autor, não há controvérsia no fato de que as instituições afetam 

o desempenho econômico; contudo, afirma textualmente que: 

Sin embargo, la teoría económica occidental neoclásica no cuenta con instituciones y, 
por lo tanto, es de poca ayuda en el análisis de las fuentes del desempeño económico. 
No sería una exageración decir que mientras la teoría neoclásica se enfoca en la 
operación de mercados eficientes, son pocos los economistas occidentales que 
entienden los requisitos institucionales esenciales para la creación de dichos mercados, 
porque simplemente los toman por sentado. Estos mercados están vinculados a una 
serie de instituciones políticas y económicas que proveen costos bajos de transacción y 
compromisos creíbles que hacen posible el factor de eficiencia y los mercados de 
productos que subyacen tras el crecimiento económico.

840 

A questão é de se saber exatamente como essa contribuição pode 

ocorrer e em que medida um “Judiciário Eficiente” pode afetar o ambiente de 

negócios, indo-se além da evidência empírica de que “tudo vai bem, quando 

funciona bem”.  

Para se aferir essa interferência toma-se como base o corpo 

epistemológico da AED, em sua concepção Tradicional. Antes disso, contudo, há 

que se verificar, em que medida os esquemas teóricos da AED (sob essa 

perspectiva) poderiam ser aplicados em países de Civil Law, como é o caso do 

Brasil.  

4.1.1 Ainda sobre a aproximação entre a Common Law e a Civil Law – 

O caso da recepção da AED em países de direito escrito 

 

Tentar compreender o fenômeno que se tem chamado, no Brasil, de 

Reforma do Judiciário, sem uma noção do que está acontecendo em outros 

países841, no mesmo sentido, equivale a alcançar apenas parte do problema. 

                                                      
840

 NORTH, Douglass C. Instituciones, ideologia y desempeño económico. Em tradução livre do 
Autor da Tese: “No entanto, a teoria econômica neoclássica ocidental não tem instituições e, portanto, 
é de pouca ajuda na análise das fontes do desempenho econômico. Não seria exagero dizer que, 
enquanto a teoria neoclássica centra-se no funcionamento dos mercados eficientes, são poucos os 
economistas ocidentais que entendem as necessidades institucionais essenciais para a criação 
desses mercados, porque eles simplesmente as tomam por pressupostas. Estes mercados estão 
ligados a uma série de instituições políticas e econômicas que oferecem baixos custos de transação e 
compromissos confiáveis que permitam o fator de eficiência e de produtos que estão na base do 
crescimento económico”. 
841

 Segundo o Relatório Doing Business 2007: como Reformar, do Banco Mundial, em maior ou 
menor grau, entre os anos de 2005 e 2006, 112 países haviam introduzido mudanças a fim de 
melhorar o ambiente para os negócios. p. 1. 
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Não que nesta Tese se tenha condições de fazer um apanhado completo 

do quadro global a esse respeito, pois a proposta, aqui, é muito mais humilde, 

limitando-se a analisar os possíveis impactos dessa nova concepção de Judiciário 

sobre a atividade judicial, especialmente a de instâncias inferiores. 

Contudo, é importante que se tome conhecimento de que o que ocorre no 

Brasil (se é que não tenha ficado suficientemente detalhado nos Capítulos 

anteriores) nada mais parece ser do que o reflexo de um movimento global alinhado 

no mesmo sentido. 

Esse feito, que Boaventura de Sousa Santos chama de “um dos 

fenômenos mais intrigantes da sociologia e teoria política no início do século XXI”, 

possui intrincados desdobramentos. 842 

Já se comentou, anteriormente, nesta Tese, sobre a aproximação entre 

os dois grandes Sistemas Jurídicos conhecidos, a Civil Law e a Common Law. 

Atribuiu-se, em parte, tal aproximação a um fator que atinge ambos: a globalização. 

Esse fator, aliado às necessidades comerciais, e a relação que se analisa, 

do desempenho econômico em vista do comportamento judicial, tem implicado em 

certa homogeneização de procedimentos em nível mundial, de forma que as 

tradições de Civil Law estão experimentando técnicas de direito jurisprudencial, ao 

passo que as tradições de Common Law, tem sido influenciadas pelo direito legal. É 

o consenso global ao qual se fez referência acima. 

Tradicionalmente, no entanto, como se ressaltou em capítulo anterior, a 

AED é de origem anglo-americana, países que, preponderantemente, desenvolvem 

um direito jurisprudencial. Resta saber, então, de que forma poderia esse corpo de 

conhecimentos ser aplicados em países de tradição eminentemente ligada com os 

esquemas da Civil Law, como é o caso do Brasil. 

Andrés Roemer, ao tratar do assunto, noticia que em países de direito 

codificado, como Alemanha, França, Bélgica, Holanda e México, a introdução do 

novo enfoque econômico suscitou hostilidades.843 

                                                      
842

 SANTOS, Boaventura de Souza, et al. Os tribunais nas sociedades contemporâneas. 
Disponível em: http://web.ces.uc.pt/ces/publicacoes/oficina/065/65.pdf. Acesso em 01 fev.2013. Sem 
indicação de página. 
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Segundo o mesmo autor a análise Utilitarista custo-benefício – influência 

importante nos Estados Unidos -, contrastaria com a visão dominante dos filósofos 

europeus, tanto que os alemães teriam definido a AED como “Fremdkörper”844. Para 

os juristas de países de direito codificado, “la meta de la ley es la justicia, no la 

eficiencia”.845 

Para Roger Van den Bergh, o fato de se ter laureado Ronald Coase com 

o Prêmio Nobel de Economia, em 1991, contribuiu para tornar a abordagem 

econômica da lei mais conhecida fora dos fóruns de estudiosos já “convertidos”846 

(converted).847 

Especificamente, informa Andrés Roemer, que a crítica mais comum nos 

países de direito codificado à implantação, sem restrições, do corpo de 

conhecimentos da AED está centrado no argumento de que “el uso de la eficiencia 

asignativa como dispositivo para explicar y evaluar el derecho, (...) representaria una 

señal mal ubicada del imperialismo económico.848 

Para responder a essa crítica Rueven Brenner, afirma que a Justiça é um 

critério muito impreciso e que carece de especificidade para ser útil na solução de 

controvérsias jurídicas concretas.849  

Este Autor, em artigo intitulado “Economía: ¿Una ciencia imperialista?, em 

apertada síntese, tenta explicar os motivos pelos quais o critério de Eficiência seria 

preferível ao de Justiça, afirmando que o problema do segundo é a “ausência de um 

marco uniforme”, o que não aconteceria com o primeiro. Conforme diz: “(...) en el 

_______________________ 
843

 ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. p. 86. 
844

 Em tradução livre do Autor da Tese, algo como “corpo estranho”. 
845

 ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. p. 86. 
846

 Com a categoria “convertidos” Roger Van den Bergh quer se referir aqueles juristas “tradicionais” 
que passaram a concordar e aderiram ao instrumental teórico do Law and Economics. Doravante, 
nesta Tese, essa categoria, quando mencionada, será utilizada no mesmo sentido. 
847

 VAN den BERGH. Roger. The growth of law and economics in Europe. European Economic 
Review, nº 40, 1996 p. 969-977. Disponível em 
http://www.ppge.ufrgs.br/GIACOMO/arquivos/dirp162/vandenbergh-1996.pdf. Acesso em 03 mar. 
2013. 
848
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presente sólo un enfoque en las ciencias sociales explica uma amplia gama del 

comportamento humano, a saber, el enfoque económico”.850 

Para Rueven Brenner, a ausência de um marco constante teria relevância 

em uma disciplina posto que cada autor, em sua área, se sentiria tentado a construí-

lo, desde os seus fundamentos, porque não existiriam métodos padronizados, e nem 

sequer conjuntos de fenômenos aceitos uniformemente pelos pesquisadores.851 

Isso não aconteceria com a AED, na medida em que os economistas 

dedicam seu tempo a investigações que começam onde os anteriores pararam, e as 

pesquisas, normalmente, aparecem em forma de artigos curtos e pontuais.852 

Ainda segundo Rueven Brenner, “la diferencia entre la economía y las 

demás disciplinas es que mientras la primera cuenta com um paradigma, las demás 

ciencias sociales no.”853 

Assim, as implicações da suposição de que os agentes econômicos são 

maximizadores racionais de utilidade parecem ser mais compatíveis com os fatos, 

que as decorrências de outras hipóteses sobre as quais, diferentes predições, nas 

ciências sociais, estão construídas.854 

Resumidamente, para Rueven Brenner, as principais razões pelas quais a 

AED teria abarcado outras disciplinas seriam: (a) a economia tem um paradigma (os 

agentes econômicos são maximizadores racionais de utilidade), e as outras ciências 

sociais, não; (b) este enfoque demonstra um maior poder explicativo.855 

O sucesso da AED estaria no fato de que, nela, não se parte de uma 

“Teoria da Justiça” (o que se deveria saber), mas de critérios “positivos” (o que já se 

sabe).856 

Essa visão radicalizada, no sentido de que apenas um princípio 

(Eficiência) tem aplicabilidade irrestrita em todas as áreas e em todos os tipos de 
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ordenamentos jurídicos, não encontra respaldo unânime sequer entre os chamados 

“convertidos”, pois mesmo estes entendem que, em determinadas situações, não é 

possível a aplicação plena da mentalidade Utilitarista857. 

Roger Van den Bergh acredita que embora existam razões para ser 

otimista sobre o crescimento futuro da AED na Europa, não se deve esquecer que a 

própria força da abordagem econômica da lei está baseada numa aliança entre 

juristas e economistas, sendo necessário que ambos estejam reciprocamente 

receptivos à disciplina oposta.  Isso requereria uma abertura da parte de tradicionais 

juristas e de adaptação criativa da abordagem econômica por economistas.858 Ao 

final afirma textualmente: “Law is too important to leave it to the lawyers alone”.859 

Richard Allen Posner, após ter defendido a possibilidade de aplicação do 

princípio da Eficiência, em qualquer situação, dá um passo atrás (ou à frente), para 

reconhecer que a corrente da EAD surgida com fundamento em Jeremy Bentham, 

que prescreve que as pessoas atuam como maximizadora racionais de seu próprio 

interesse em “qualquer” aspecto da vida, deve ser reconsiderada.860 

Este Autor reconhece que há certas objeções postas pela tradição do 

direito escrito à AED, que não podem ser facilmente deixadas de lado: (a) a primazia 

da retórica não econômica nas decisões judiciais; (b) dados estatísticos - utilizados 

comumente para verificar teorias científicas sociais – são praticamente ausentes em 

relação às propriedades de eficiência das regras do direito consuetudinário.861 

Assim, conclui Richard Allen Posner, afirmando que: 

Pero, a pesar de nuestra incapacidad para explicar de forma totalmente convincente por 
qué el derecho consuetudinario debe ser eficiente, y el carácter incompleto y equívoco 
de la información que apoya la teoría, al menos se puede decir que la teoría merece 
tomarse em cuenta seriamente, en especial em su forma más moderada de un reclamo 
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de que la eficiencia ha sido el factor predominante, pero no el único, para dar forma al 
sistema de derecho consuetudinario. 

862
 

Assim, há motivos para crer que mesmo o princípio da Eficiência é falho, 

incompleto e não pode ser aplicado em todas as situações, nem mesmo para as 

tradições de direito jurisprudencial, afastando a tendência reducionista em sentido 

contrário. 

Não muito diferente é o posicionamento de Guido Calabresi, para quem, 

sempre será útil o emprego de padrões, contudo, em suas próprias palavras: “Los 

modelos son como cofres que pueden contener un tesoro o estar vacíos”.863 Para 

este Autor a possibilidade de utilização da AED como uma panaceia em quaisquer 

situações é inconcebível, simplesmente porque, em certos casos, não existe a 

possibilidade da utilização da linguagem econômica. Segundo afirma, literalmente: 

Lo que quiero decir es que el uso del lenguaje económico para describir una parte del 
derecho es de gran utilidad. Tanto que pareciera posible utilizar el lenguage económico 
em todas las áreas del derecho, pero sólo mientras no se olvide que los intercâmbios 
reales en ciertas áreas significativas no se realizan bajo una base de uno a uno. Por eso 
es mejor limitar el uso del lenguaje económico a aquellos problemas legales donde los 
intercâmbios simples se presenten.

864
 

Essas referências sugerem que, em verdade, mesmo os mais 

significativos defensores da AED são forçados a reconhecer as suas limitações 

entendendo ser mais prudente a utilização da abordagem econômica da lei, somente 

para aqueles casos em que a questão demande um desfecho eminentemente 

econômico. 

De qualquer forma, retornando à questão da possibilidade de aplicação 

do corpo de conhecimentos da AED, em terras de Civil Law, afirma Andrés Roemer 
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que a maioria dos juristas desses países vê o Direito, primordialmente, como um 

provedor de Justiça e contemplam os aspectos econômicos da lei com ceticismo, 

senão com hostilidade.865 

Para esse Autor, tais circunstâncias derivariam de mal-entendidos de 

duas ordens: (a) para os juristas, os economistas não estão preocupados com a 

Justiça, ao passo que estes imaginam que a Eficiência tem um valor nulo para os 

primeiros; (b) a linguagem, que laboraria como verdadeira barreira para a aceitação 

da AED nos países de direito escrito, funcionando como dificultadora em dois 

aspectos: (b.1) o inglês, idioma no qual está escrita a maior parte da doutrina de Law 

and Economics e; (b.2) as matemáticas, inerentes ao estudo da Economia.866 

Observa-se, então, que não é sem esforço, para dizer o mínimo, que o 

corpo de conhecimento teórico da AED pode ser aplicado, sem restrições ou 

ressalvas, em Países de direito escrito. 

 

4.1.2 A Common Law é mais eficiente que a Civil Law? 

 

Outra questão relevante, quando se compara os sistemas de Civil Law e 

de Common Law diz respeito ao suposto maior grau de Eficiência do segundo 

sistema em relação ao primeiro. 

A comparação não é fácil tendo em vista, como dito acima, que no 

sistema da Civil Law, normalmente a preocupação está relacionada com a 

realização da Justiça, enquanto que no da Common Law, o objetivo é a realização 

da Eficiência. 

Também já se afirmou que a principal crítica da Common Law em relação 

à Civil Law diz respeito à falta de consenso sobre o conteúdo teórico da categoria 

Justiça, ao passo que em relação à Eficiência, haveria um acordo muito bem 

definido (os agentes são maximizadores racionais de utilidade). 
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De início o que se pode dizer é que o embate entre Eficiência e Justiça, 

embora não seja recente, ainda não apresenta contornos perfeitamente definidos, 

pois parece se tratar de mais um daqueles temas sobre os quais os cientistas 

debaterão, ainda, muito tempo, antes de chegar a um consenso. 

Pode-se ilustrar que o problema não é novo, pois já Montesquieu867, em 

seu Espírito das Leis (se bem que de forma embrionária e primitiva), ao mesmo já se 

referiu, nos seguintes termos: 

As formalidades da justiça são necessárias para a liberdade. Mas a sua quantidade 
poderia ser tão grande que chegaria a contrariar o objetivo das próprias leis que as 
teriam estabelecido: as questões não teriam fim: a propriedade dos bens permaneceria 
incerta; dar-se-ia a uma das partes os bens da outra sem verificação ou se arruinariam 
ambas em razão de tantas verificações. 

O que há de certo nisso é o fato de que tanto a Eficiência (entendida 

como racionalidade econômica) quanto a Justiça (entendida como racionalidade 

jurídica868) são valores a ser perseguidos, estando a dificuldade em determinar-se a 

medida da utilização de cada uma. Priorizar a Eficiência ou a Justiça? Eis a questão! 

Então, para responder ao estímulo que é o título deste tópico  (A Common 

Law é mais eficiente que a Civil Law?), há que se definir, inicialmente, o que se pode 

compreender por Eficiência. 

A primeira aproximação com a questão implica no reconhecimento que, 

no tema que aqui se aborda (relação entre Judiciário e Eficiência), ao menos dois 

sentidos de Eficiência podem ser observados; (a) uma eficiência organizacional, e; 

(b) uma eficiência institucional.869 

Para compreender a diferença entre “instituições” e “organizações”, 

importanta a leitura de Douglass North, que esclarece que as primeiras, como já 

mencionado anteriormente, são as regras do jogo, em uma sociedade, ou mais 

formalmente, são as limitações idealizadas pelos homens que dão forma à interação 
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humana; estruturam incentivos às trocas, sejam políticas, sociais ou econômicas. 

São as mudanças institucionais que determinam o modo como as sociedades 

evoluem, e são a chave para compreender a evolução histórica.870 

O objetivo principal das instituições é reduzir as incertezas, estabelecendo 

uma estrutura estável (porém não necessariamente eficiente) da integração 

humana.871 

Osvaldo Agripino de Castro Junior entende que “as instituições 

constituem um marco e um horizonte para a ação humana”, havendo dois tipos de 

ambientes relevantes para as mesmas: (a) o ambiente democrático, e; (b) o 

ambiente de Mercado.872 

O primeiro, “é aquele que demanda um efetivo Estado de Direito, para 

que haja a consolidação das instituições democráticas, formando os sistemas 

jurídicos mais transparentes e abertos às demandas sociais e aos setores mais 

carentes da população, e que proteja os direitos humanos, bem como mais eficiente 

na prevenção e sanção das atividades criminais”.873 

O segundo, “objetiva preparar um adequado ambiente jurídico e judicial 

que tenha regras uniformes, previsíveis, efetivas, e que assegurem a propriedade e 

os contratos, sendo tido como crucial para a modernização das economias latino-

americanas, que é caracterizada por intenso comércio e livre-mercado”.874 

Conclui o referido Autor, afirmando que “o sistema jurídico é o principal 

regulador das ações humanas, e os tribunais aqueles possuidores da função única 

de aplicar a norma e vigiar a consistência das decisões judiciais, as consequências 

para a avaliação da eficiência dessa função são evidentes: a ineficiência será tanto 
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mais grave, na medida em que menos se satisfaçam as funções exclusivas do 

sistema judicial”.875 

Dessa forma, para referido autor, “um judiciário incompetente é fonte de 

desvantagem competitiva”.876 

Corrobora esse pensamento o que Frederick August von Hayek877 já 

havia afirmado em 1944, quando deixou assentado que: 

O funcionamento da concorrência não apenas requer a organização adequada de certas 
instituições como a moeda, os mercados e os canais de informação – algumas das quais 
nunca poderão ser convenientemente geridas pela iniciativa privada, mas depende 
sobretudo de um sistema legal apropriado, estruturado de modo a manter a concorrência 
e a permitir que ela produza os resultados mais benéficos possíveis. Não basta que a lei 
reconheça o princípio da propriedade privada, e da liberalidade de contrato; também é 
importante uma definição precisa do direito de propriedade aplicado a questões 
diferentes. 

Lembre-se que para Frederick August von Hayek, seria função do Estado 

“organizar um sistema eficaz de concorrência”, assumindo para si apenas aquelas 

atividades que não produzam qualquer tipo de lucro878 deixando para a iniciativa 

privada todas as rentáveis. Daí, talvez, a proposta neoliberal de privatizações. 

De outo lado, no que diz respeito às organizações, da mesma forma que 

as instituições, proporcionam uma estrutura à interação humana. Enquanto as 

segundas funcionam como regras de um jogo, as primeiras agem como 

jogadores.879 O propósito das regras é definir como o jogo se desenvolverá, 

enquanto o objetivo da equipe é o de ganhar a competição, através de uma 

combinação de aptidões, estratégias e coordenação, mediante jogadas limpas ou 

sujas.880 
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As organizações incluem corpos políticos, corpos econômicos, corpos 

sociais, e órgãos educacionais. São grupos de indivíduos enlaçados por alguma 

identidade comum em vista de certos objetivos.881 

A interação entre instituições e organizações determina a direção das 

mudanças. As instituições, juntamente com as limitações ordinárias da teoria 

econômica, determinam as oportunidades que existem em uma Sociedade.882 

A consciência de viver em um mundo não-ergódico (dinâmico) faz pensar 

no papel das mudanças como um fenômeno inerente à evolução natural da 

Sociedade. 

Então, basicamente, se pode dizer que, pelo prisma organizacional, a 

Eficiência pode ser tratada tanto sob o ponto de vista da estrutura interna de um 

aparelho, quanto sob a visão macro realista das instituições. 

Em certos aspectos, a crítica feita pelos economistas (no que diz respeito 

à suposta ausência de um marco uniforme para a categoria Justiça, enquanto razão 

teórica do direito883), não esclarece de forma muito evidente os motivos pelos quais 

se deveria optar pela Eficiência ao invés da Justiça. 

A diferença entre a vertente econômica e a jurídica residiria no fato de 

que, para economistas e convertidos, a simples ideia de realização de Justiça 

(concepção carregada de valores como cooperação e solidariedade) contrastaria 

com a suposta realidade individualista, de que os seres humanos são 

maximizadores racionais dos próprios interesses e de que os bens não precisam ser 

divididos igualmente em Sociedade. 

Tanto isso é verdade, que autores como Lewis Kornhauser e Richard 

Allen Posner, classificam essa concepção de aplicação do Direito, como 

“ingênua”884. Assim é que afirma o primeiro885: 
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La teoría microeconómica, después de todo, desarolla modelos sobre el comportamento 
de individuos y corporaciones, y posteriormente agrega el comportamento individual de 
estos actores para constituir el paradigma de las instituciones no directivas: el mercado. 
(...) La escuela jurídica tradicional, por outra parte, se há concentrado fundamentalmente 
em el análisis de textos. De hecho el estudio de la ley con frecuencia se asimila al 
estudio de los textos jurídicos, leyes, estatutos, regulaciones administrativas y tesis 
jurisprudenciales. (...) Este hincapé em los textos ha conducido, frecuentemente de 
manera implícita, a la adopción de explicaciones ingenuas del comportamento social que 
resulta de la aplicación de norma jurídicas. 

Não muito diferente é o entendimento de Richard Allen Posner, que após 

defender a maximização racional do próprio interesse como o grande móvel da ação 

humana, em contraposição à doutrina tradicional do Direito, sustenta que o aporte 

teórico que tem na ação humana um comportamento baseado em decisões bem 

pensadas é ingênuo: “Pero, la idea de que el único resorte de la acción humana son 

las decisiones bien pensadas es ingênua”.886 

Nesse sentido, se observa que os partidários da AED colocam a “disputa” 

entre a “Teoria Ingênua” e a “Teoria Econômica” em termos de Predição do 

comportamento humano. Assim, considera-se que seja “mais eficiente, aquela que 

for capaz de prever com maior grau de acerto a ação humana diante de uma norma 

jurídica”. Segundo afirma Lewis Kornhauser: “las teorias ingênua y econômica del 

comportamento acorde a la ley nos ofrecen aparentemente soluciones antitéticas a 

uno de los dilemas centrales da la filosofía jurídica: ¿hasta qué punto las reglas 

proveen razones o motivos para actuar?”887 Em termos mais simples, que tipo de 

incentivo o agente possui para cumprir ou violar uma determinada norma jurídica? 

A Teoria Econômica arvora-se o título de possuir melhores explicações 

para esse fenômeno (cumprir ou não determinada norma e por qual motivo fazê-lo), 

definindo como pueris as explicações da Teoria Ingênua. 

_______________________ 
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 POSNER. Richard A. Usos y abusos de la teoría económica en el derecho. p. 83. 
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 KORNHAUSER, Lewis A. El nuevo análisis económico del derecho: Las normas jurídicas como 
incentivos. p. 36. 
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Retome-se o tema da Predição. Essa questão, em si e por si, é uma 

preocupação mais evidente na Teoria Econômica do que na Teoria Ingênua, e isso 

se explica, talvez, porque esse novo enfoque ainda está na formação de um corpo 

teórico sólido e aceito consensualmente; necessitando, portanto, conquistar seu 

espaço; ressalva feita à Política Jurídica que tem nessa categoria, uma de suas 

principais ações888. 

Nada obstante vasta literatura sobre a AED ter sido produzida nas últimas 

décadas, isso não afasta o fato de que a doutrina ainda está  definindo as suas 

bases epistemológicas. 

Esse fato é reconhecido por Richard Allen Posner, quando afirma 

textualmente que “la teoría es joven y frágil y sus resultados son tentativos más que 

definitivos.”889  

Oliver Wendel Holmes Jr., em texto escrito em 1897, intitulado “The Path 

of the Law”, já nas primeiras linhas lança aquilo que, posteriormente viria a se 

constituir em um dos grandes objetivos da AED, a previsão do comportamento 

humano, a forma através da qual seria possível por meio das instituições e das 

corporações promover ações efetivas que guiassem as ações das pessoas. Afirma 

esse Autor que890: 

When we study law we are not studying a mystery but a well-known profession. We are 
studying what we shall want in order to appear before judges, or to advise people in such 
a way as to keep them out of court. The reason why it is a profession, why people will pay 
lawyers to argue for them or to advise them, is that in societies like ours the command of 
the public force is intrusted to the judges in certain cases, and the whole power of the 
state will be put forth, if necessary, to carry out their judgments and decrees. People want 
to know under what circumstances and how far they will run the risk of coming against 
what is so much stronger than themselves, and hence it becomes a business to find out 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 78. Verbete: PREDIÇÃO. 
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 Posner, Richard Allen. Usos y abusos de la teoria económica em el derecho. p. 76. Em tradução 
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 HOLMES Jr., Oliver Wendell. The path of the law. Disponível em 
http://constitution.org/lrev/owh/path_law.htm. Acesso em: 03 mar. 2013. Em tradução livre do Autor da 
Tese: Quando estudamos a lei não estamos estudando um mistério, mas uma profissão bem 
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deve ser temido. O objeto de nosso estudo, então, é a previsão, a previsão da incidência da força 
pública através da instrumentalidade dos tribunais. Sem grifo no original. 
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when this danger is to be feared. The object of our study, then, is prediction, the 
prediction of the incidence of the public force through the instrumentality of the courts.

891
 

Noutra passagem do mesmo texto, o Autor afirma que: “For the rational 

study of the law the blackletter man may be the man of the present, but the man of 

the future is the man of statistics and the master of economics”.892 

Por aí já se pode observar que o grande objetivo para a Teoria 

Econômica é a promoção da Eficiência; não o único, mas o principal. 

Isso tudo, no entanto, não esclarece a questão sobre se a Common Law é 

mais eficiente que a Civil Law, e isso somente se poderá fazer a partir do momento 

em que a categoria Eficiência seja estudada com mais profundidade. 

Deixe-se de antemão assentado, que (apesar de os economistas terem 

firmado certo consenso a respeito de que os homens são maximizadores racionais 

de seus próprios interesses), isso não significa que a categoria “Eficiência” seja 

menos polissêmica do que a sua antitética (Lewis Kornhauser) “Justiça”. É que a 

expressão “maximizar racionalmente os próprios interesses”, não é muito mais 

autoexplicativa do que, por exemplo, a tradicional fórmula do Direito Natural “cuique 

suum”893. 

Explicar o que seja Eficiência Econômica (Maximização da Riqueza) e, 

muito mais do que isso, indicar de que forma esse conceito é apropriado pelo Direito 

constitui-se numa tarefa problemática. Muito mais arriscada, no entanto, é a tentativa 

de demonstrar que a Eficiência pode ser uma forma de realização da Justiça. 

Afinal de contas, como afirma Osvaldo Agripino de Castro Junior, muitos 

economistas “acreditam que podem resolver problemas com equações”.894 
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E, como desafia Ronald Dworkin: “se a análise econômica afirma que as 

ações judiciais devem ser decididas de modo a aumentar a riqueza social, (...) deve 

demonstrar por que uma sociedade com mais riqueza, por essa única razão, é 

melhor ou está em melhor situação que uma sociedade com menos riqueza”895. 

A ideia de Eficiência para a Teoria Econômica está associada a uma 

reprodução (na medida do possível) das “leis do Mercado”, em ambiente 

institucional, tendo como meta a maximização racional dos interesses individuais. 

Para que esse propósito possa ser concretizado, duas categorias 

normalmente são associadas à ideia de Eficiência Econômica; que são a 

“maximização” e o “equilíbrio”896. 

Por “maximização” deve-se compreender a intenção de obter “o mais de 

algo”, no caso, a utilidade (felicidade ou satisfação, por exemplo). Dessa forma, 

sendo os agentes “racionais”, operam de forma predeterminada para obter o máximo 

possível de seus interesses. 

O conceito atrelado é o de “equilíbrio”, que atuaria como uma espécie de 

contraponto, balanceando o confronto entre todos os interesses subjetivos 

manifestados isoladamente. Em palavra mais simples, o confronto entre os 

interesses individuais, acabaria produzindo uma situação de equilíbrio. 

A ideia de eficiência para a AED, parte dos pressupostos acima, e pode 

ser compreendida em pelo menos duas dimensões: (a) uma produtiva, e; (b) outra 

relacionada ao “Ótimo de Pareto”897. 

De forma simples, há “eficiência produtiva” se ocorrer qualquer uma das 

seguintes condições: (a.1) não se pode gerar a mesma quantidade de produção 

utilizando uma combinação de insumos de custo menor; (a.2) não se pode gerar 

mais produção utilizando a mesma combinação de insumos. 
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 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. p. 359. 
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 Conforme COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Derecho y economia. Tradução de Eduardo L. 
Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. Título original da Obra: Law and Economics. p. 
24-26. 
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 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Derecho y economia. p. 25. 



287 
 

Já, no sentido do “Ótimo de Pareto”, a Eficiência seria obtida na medida 

em que alguma alteração produzisse a melhora da situação de pelo menos uma 

pessoa (sob sua ótica subjetiva), desde que não ocorresse a piora da condição de 

nenhuma outra (sob a mesma ótica).898 

Assim, pode-se compreender que a Eficiência para a Teoria Econômica 

pode ser caracterizada como a “tentativa racional de maximização equilibrada dos 

interesses individuais”. 

A partir dessa explicitação, retorna-se à pergunta principal deste tópico: a 

Common Law é mais eficiente que a Civil Law?  

A resposta a essa pergunta não pode ser dada de maneira simples, sem, 

ao menos, uma delimitação temática, o que se faz a partir da atuação judicial. 

Parte-se da afirmação de Richard Allen Posner, e sua teoria de motivação 

judicial. Para esse autor: “(1) quando los jueces son los elaboradores del derecho 

sustantivo las reglas del derecho tenderán a ser consistentes con los dictados de la 

eficiencia; y (2) quando los jueces están aplicando los estatutos lo harán de acuerdo 

com los términos del ‘trato’ original entre la legislatura que los promulgo y los 

beneficiarios de la legislación”.899  

Contextualizando o pensamento desse Autor, ele parte do princípio de 

que os Juízes da Common Law, como se lhes é atribuída a tarefa de elaboração do 

direito material, e não estão tão suscetíveis aos assédios de grupos de pressão, 

tenderiam a elaborar normas tomando por base os princípios da Eficiência, conforme 

acima explicitados. 

Ao contrário, os Juízes da Civil Law não teriam essa possibilidade, tendo 

em vista que o direito material, em sua grande maioria, é elaborado por legisladores, 

que são políticos, e por esse motivo estariam mais acessíveis aos grupos de 
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 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Derecho y economia. p. 26. 
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 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2007. Título original da Obra: Economic Analysis of Law. p. 
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estão aplicando os estatutos não os interpretarão de acordo com o “contrato” original entre o 
legislador que os promulgou e os beneficiários da legislação.” 
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interesse e acabariam elaborando normas de caráter mais corporativo do que, 

propriamente eficientes (maximização racional da riqueza). 

Pela mesma linha de raciocínio, Richard Allen Posner entende que quanto 

mais independentes sejam os juízes do Poder Executivo e do Legislativo, maiores 

chances há de que as normas que produzam (no direito consuetudinário) sejam 

capazes de promover o desenvolvimento econômico. É que, como já se mencionou 

anteriormente, para a AED, a diferença básica entre um Juiz e um político, está no 

aspecto temporal de suas perspectivas de permanência no poder. Enquanto que o 

político tem a intenção (quase sempre) de eternizar-se no cargo que ocupa, ou pelo 

menos em “um cargo”, joga também com a possibilidade não lograr reeleição; motivo 

pelo qual as normas que elabora teriam mais chances de ser oportunistas e voltadas 

a estratégias que lhe possam garantir recondução ao cargo. 

A perspectiva no Juiz, no entanto (ao menos na Common Law) é de longo 

prazo, e mesmo que ele tenha expectativas de lançar-se em carreira política, as 

normas que produziria tenderiam a privilegiar o desempenho econômico.900 

Outro aspecto que também demonstraria a superioridade da Common 

Law sobre a Civil Law, ao menos no que diz respeito à Eficiência da atividade 

judicial, centra-se nos grandes objetivos de cada uma das famílias jurídicas. 

Enquanto que, em termos gerais, em países de direito consuetudinário a tendência é 

a produção de um Direito voltado para a “Maximização da Riqueza”, nos Países de 

direito escrito, a preocupação estaria mais centrada na “redistribuição da riqueza”, 

normalmente em favor de interesses especiais (Teoria Econômica da Democracia).  

Os Juízes de cada uma das famílias legais estariam propensos a produzir 

decisões mais ou menos de acordo com o viés ideológico de cada sistema. 

Outro ponto que se pode levantar para comparar os níveis de Eficiência 

(possibilidade de Maximização de Riqueza) entre o Sistema de Justiça da Common 

Law e da Civil Law, está relacionado ao funcionamento do modelo de precedentes 

(no estilo americano ou inglês). Um sistema de precedentes funcionaria como 

potencializador, selecionando naturalmente as normas mais eficientes, de acordo 

com o volume de recursos deflagrados contra as mesmas. 
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289 
 

A ideia é que regras que maximizam a riqueza demandam menos 

Recursos, porque as partes tenderiam a se conformar com as mesmas ou, quando 

interpostos contra as decisões judiciais que privilegiam essas normas, os 

magistrados das instâncias superiores tenderiam a formar uma jurisprudência 

direcionada à Eficiência. 

Como se pode observar, então, essa forma de raciocinar não é capaz de 

explicar as diferenças elementares entre um sistema de direito jurisprudencial e um 

de direito escrito, porque parece estar mais voltada à eterna discussão da Justiça, 

que na realidade esconde o discurso da igualdade. Afinal de contas: qual o papel do 

Estado e, em específico, do Poder Judiciário, na distribuição dos bens sociais? 

Esse ponto tem relevância na medida em que, em certos aspectos, define 

políticas públicas e a forma através da qual os Juízes deverão/poderão agir no 

exercício de suas funções, também públicas. Para Ugo Mattei e Roberto Pardolesi, 

“una de las mayores preocupaciones del AED es el papel del juez, que consisiste en 

encontrar la solución más eficiente a una contienda jurídica. Tanto en el lado positivo 

como en el normativo del AED, el objetivo es la toma de decisiones de la corte”.901 

E isso se justificaria porque, segundo os mesmos Autores, “el lado 

económico del AED es el mismo em todas as partes, es entonces en el lado del 

derecho en el que debemos buscar las razones de la resistencia contra lá expansión 

de este saber”.902 

Em outros termos, para esses Autores, os economistas utilizam a mesma 

linguagem, em todo o mundo, enquanto que os juristas, divididos por barreiras 

políticas, se encontram em uma espécie de subjetivismo cultural, sendo difícil 

mesmo a comunicação entre eles, se pertencentes a diferentes sistemas jurídicos. 

A questão de se saber se a Common Law é mais eficiente que a Civil 

Law, é um problema filosófico extremamente complexo, cujo aprofundamento não se 
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pode fazer aqui, mas pode-se dizer que passa necessariamente pela definição das 

funções do Estado (e em especial do Poder Judiciário), e pela concepção que se 

tenha de Estado de Direito, mas talvez, principalmente, pela formulação de um 

conceito de igualdade (simples ou complexa)903. 

O questionamento talvez devesse ser posto em outros termos: Afinal de 

contas, porque perguntar se a Common Law é mais eficiente que a Civil Law? E, 

aqui, a resposta, talvez, possa ser dada de forma direta: para que se justifique a 

opção. 

A questão da opção (em termos de Políticas Públicas) por um ou por 

outro modelo revela, em verdade, uma metodologia de controle sobre a Sociedade, 

da forma como o Estado (Governo) pretende se colocar em relação aos indivíduos. 

Tome-se o caso das Instituições, por exemplo. Conforme se deixou 

assentado acima, na concepção de Douglass North, o objetivo principal das 

instituições é reduzir as incertezas, estabelecendo uma estrutura estável (porém não 

necessariamente eficiente) da integração humana.904 Mas exatamente o que se quer 

dizer com “reduzir incertezas”?  

Michel Foucault905 aborda essa questão de forma interessante, fazendo 

uma analogia da forma como o Estado (Governo) se posiciona, com o sistema 

panóptico prisional (panoptismo), referindo que a arquitetura dos modelos de 

administração é uma forma de vigilância não apenas dos corpos, mas do espírito 

humano. 

Tomando-se, por exemplo, a função de uma instituição acusadora, 

enquanto agente do Estado, observa-se que não é apenas a de perseguir os 

indivíduos que cometeram infrações, mas também de vigiá-los, antes mesmo que a 

infração seja cometida; contribuindo assim, para a formação de Políticas Criminais, 

diminuindo a incerteza sobre o que são condutas permitidas ou vedadas. 
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 Sobre a questão da igualdade, ver especialmente WALZER, Michael. Esferas da Justiça. Uma 
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Da mesma forma funcionaria a fábrica (enquanto instituição), onde o 

tempo do operário é inteiramente comprado, de uma vez por todas, por um prêmio 

anual que só é recebido na saída. Neste ponto, Michel Foucault se refere às 

fábricas-prisão, fábricas-convento, fábricas sem salário, do início do século XIX e 

que tinham a característica de não aprisionar apenas os corpos e o tempo dos 

trabalhadores, mas os seus espíritos. 906 

Embora essas instituições tenham desaparecido (em vista do alto custo 

de sua manutenção) assinala Michel Foucault que os mesmos princípios de 

funcionamento, e a mesma arquitetura administrativa foram transferidos para outras 

instituições que, começando pelos Estados Unidos, se espalharam para o resto do 

mundo (congregando a técnica francesa do internamento com o procedimento de 

controle do tipo inglês) que tinham como objetivo central manter o proletariado em 

formação no corpo mesmo do aparelho de produção.907 O objetivo atual das 

instituições não seria o de excluir os indivíduos (aumentando a incerteza), mas o de 

“fixá-los”908.  

Segue Michel Foucault afirmando que essas instituições formam uma 

rede (estatais e não estatais) possuem funções bem delineadas: (a) primeiro, 

encarregar-se da dimensão temporal do indivíduo909; (b) a segunda função não é 
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mais a de controlar apenas o tempo dos indivíduos, mas o seus corpos910; (c) a 

quarta função é a criação de um poder econômico, político e judiciário911; (d) a 

quarta função consubstancia-se em um poder epistemológico, de extrair dos 

indivíduos um saber e um saber sobre estes indivíduos submetidos ao olhar e já 

controlados por esses diferentes poderes912. 

Finalmente, conclui Michel Foucault que “para que existam as relações de 

produção que caracterizam as sociedades capitalistas, é preciso haver, além de 

_______________________ 
industrial. Por um lado, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido aos 
que o querem comprar, e compra-lo em troca de um salário; e é preciso, por outro lado, que este 
tempo dos homens seja transformado em tempo de trabalho. É por isso que em uma séria de 
instituições encontramos o problema e as técnicas da extração máxima do tempo. (...) Vemos 
multiplicar-se, então, instituições em que o tempo das pessoas se encontra controlado, mesmo não 
sendo efetivamente extraído em sua totalidade, para tornar-se tempo de trabalho. (...) A extração da 
totalidade do tempo é a primeira função destas instituições de sequestro.” FOUCAULT, Michel. A 
verdade e as formas jurídicas. p. 116. 
910

 “Já, nas instâncias de controle que surgem a partir do século XIX, o corpo adquire uma 
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formado, reformado, corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber certo número de qualidades, 
qualificar-se como corpo capaz de trabalhar. Vemos aparecer assim claramente a segunda função. A 
primeira função do sequestro era de extrair o tempo, fazendo com que o tempo dos homens, o tempo 
de sua vida, se transformasse em tempo de trabalho. Sua segunda função consiste em fazer com que 
o corpo dos homens se torne força de trabalho. A função de transformação do corpo em força de 
trabalho responde à função de transformação do tempo em tempo de trabalho.” FOUCAULT, Michel. 
A verdade e as formas jurídicas. p. 119. 
911

 “A terceira função dessas instituições de sequestro consiste na criação de um novo e curioso tipo 
de poder. (...) Um poder polimorfo, polivalente. Há, por um lado, certo número de casos, um poder 
econômico. No caso de uma fábrica, o poder econômico oferece um salário em troca de um tempo de 
trabalho em um aparelho de produção que pertence ao proprietário. (...) Mas por outro lado, em todas 
essas instituições, há um poder não somente econômico mas também político. As pessoas que 
dirigem estas instituições se delegam o direito de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de tomar 
medidas de expulsar indivíduos, aceitar outros, etc... Em terceiro lugar, este mesmo poder econômico 
e político, é também um poder judiciário. Nestas instituições não apenas se dão ordens, se tomam 
decisões, não somente se garantem funções como a produção, a aprendizagem, etc., mas também 
se tem o direito de punir e recompensar, se tem o poder de fazer comparecer diante de instâncias de 
julgamento. Este micro-poder que funciona no interior destas instituições é ao mesmo tempo um 
poder judiciário.” FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. p. 120. 
912

 “Finalmente, há uma quarta característica do poder. Poder que, de certa forma, atravessa e anima 
estes outros poderes. Trata-se de um poder epistemológico, poder de extrair dos indivíduos um saber 
e extrair um saber sobre esses indivíduos submetidos ao olhar e já controlados por estes diferentes 
poderes. Isto se dá, portanto, de duas maneiras. Em uma instituição como uma fábrica, por exemplo, 
o trabalho operário e o saber do operário sobre seu próprio trabalho, os melhoramentos técnicos, as 
pequenas invenções e descobertas, as micro-adaptações que ele puder fazer no decorrer do trabalho 
são imediatamente anotadas e registradas, extraídas portanto da sua prática, acumuladas pelo poder 
que se exerce sobre ele por intermédio da vigilância. Desta forma, pouco a pouco, o trabalho do 
operário é assumido em um certo saber da produtividade ou um certo saber técnico da produção que 
vão permitir um reforço do controle. Vemos, portanto, como se forma um saber extraído dos próprios 
indivíduos, a partir do seu próprio comportamento.” FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas 
jurídicas. p. 121. 
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certo número de determinações econômicas, estas relações de poder e estas 

formas de funcionamento de saber”.913 

Dado o caráter transnacional das reformas que vêm ocorrendo em 

diversos países914, especialmente no âmbito judiciário, não há como não fazer breve 

referência, para finalizar este extenso tópico, sobre os efeitos da globalização sobre 

a economia de um Estado Nacional. 

De fato, como afirma Miguel Reale915, não há como negar os benefícios 

advindos de uma universalização do conhecimento e da mundialização dos meios e 

processos técnicos que são capazes de melhorar a vida de todos os habitantes do 

planeta. 

Contudo, especificamente, no que diz respeito à Reforma do Poder 

Judiciário, há que se questionar até que ponto seria vantajoso para o Brasil alterar a 

forma de funcionamento de seu Sistema de Justiça, aparentemente baseado na 

Justiça Social Distributiva916, optando por outro, fundado em uma proposta de 

Maximização da Riqueza. 

A resposta a esse questionamento parece vir de Miguel Reale, para quem 

o fundamental “é antes saber até que ponto subsiste a alternativa de poder querer 

num mundo no qual a detenção do sistema técnico mais evoluído bloqueia qualquer 

tentativa de opinião diversa”.917 

O debate entre a globalização e as tentativas de antiglobalização é tão 

severo que autores como Peter Lindert e Jeffrey Williamson  (em trabalho intitulado: 

                                                      
913

 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. p. 126. 
914

 Para consulta mais aprofundada sobre as reformas judiciais que vêm acontecendo em vários 
países do mundo, verificar: BANCO MUNDIAL e INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. 
Doing Business in 2007: como reformar. Tradução de Nivaldo Montigelli Jr. São Paulo: Nobel, 2006. 
Título original: Doing Business in 2007. Nesse material são relatadas várias experiências de reforma. 
915

 REALE, Miguel. Estado democrático de direito e o conflito das ideologias. São Paulo: Saraiva, 
1999. Especialmente p. 73 e ss. 
916

 A essa conclusão se chega, em vista do que prevê expressamente o texto constitucional pátrio, o 
qual, especialmente, no artigo 3º da CFRB, prevê que constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, entre outros: (a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; (b) 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (c) promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Além disso, o artigo 5º, também da CRFB, prevê que: a propriedade atenderá a sua 
função social. 
917

 REALE, Miguel. Estado democrático de direito e o conflito das ideologias. p. 75. 
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Does Globalization Make the World More Unequal?918) chegam a afirmar que não há 

qualquer escolha pois, segundo entendem: (...) there are no antiglobal victories to 

report for the postwar third world.919 

Esse talvez seja o grande ponto a se definir, quando se questiona se a 

Common Law é mais eficiente que a Civil Law. Há escolha? 

 

4.1.3 Formação de um cabedal teórico sobre as relações entre Direito 

e Economia, no Brasil 

 

Não se pode dizer que no Brasil já se tenha desenvolvido uma literatura 

robusta sobre a AED, nada obstante trabalhos de peso venham sendo 

desenvolvidos nessa área. Na realidade, o que se pode perceber são iniciativas 

isoladas, de doutrinadores posicionando-se a favor, ou contra, que começam a 

formar um corpo teórico para essa disciplina, que vá além das resenhas de obras 

estrangeiras. Quer dizer, a formação de uma literatura de AED com marcas 

distintivas nacionais. 

Essa circunstância talvez se deva ao fato de que, salvo as reformas do 

Código de Processo Civil já operadas, poucas alterações houve no cotidiano das 

pessoas que as fizesse refletir sobre o viés ideológico das mudanças que se está 

experimentando. De fato, as grandes mudanças ainda estão por vir, e talvez a partir 

daí, haja uma maior preocupação da doutrina brasileira em desenvolver estudos 

sobre temas que afetarão a todos. 

De qualquer sorte, sem a pretensão de criticar, mas apenas de descrever, 

fez-se um elenco de obras de autores nacionais que tenham abertamente tratado do 

                                                      
918

 Em tradução livre do Autor da Tese: “A Globalização torna o mundo mais desigual?”. 
919

 LINDERT, Peter H.; WILLIAMSOM Jeffrey G. Does Globalization Make the World More Unequal? 
In: BORDO, Michael D.; TAYLOR, Alan M. WILLIAMSOM Jeffrey G. (Orgs) Globalization in 
Historical Perspective. University of Chicago Press. 2003. p. 227-275. p. 252. Em tradução livre do 
Autor da Tese: “Não foi registrada nenhuma vitória antiglobal no terceiro mundo do pós-guerra”. 
Esses autores entendem que não é que a globalização favoreça os participantes ricos, mas que ela 
favoreça todos os participantes que sigam uma politica de liberalização, sobretudo aqueles que 
estejam em suas fases iniciais de industrialização, e penaliza aqueles que decidem não liberalizar, 
deixando-os para trás. 
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tema “Análise Econômica do Direito” ou ao menos da relação entre Direito e 

Economia. 

Estabelecer o momento histórico exato em que a literatura sobre Direito e 

Economia começou a influenciar as autoridades brasileiras, é uma tarefa difícil, se 

não impossível. 

De qualquer maneira, existe uma obra coletiva intitulada “Direito brasileiro 

e os desafios da economia globalizada”, coordenada por Arnoldo Wald, Ivens 

Gandra da Silva Martins e Ney Prado, do ano de 2003, que reúne ensaios de 

importantes autoridades nacionais, de então. 

Entre essas autoridades se pode destacar José Bonifácio Borges de 

Andrada (então Advogado-Geral da União); Sydney Sanches (então Ministro do 

STF); Antônio Delfim Neto (Ex-Ministro da Fazenda e então Deputado Federal); 

Aloízio Mercadante (então Deputado Federal); Marcos Cintra (então Deputado 

Federal e Vice-Presidente da FGV); Gilmar Ferreira Mendes (Ministro do STF); 

Armínio Fraga (então Presidente do Banco Central do Brasil); Nelson Jobim (então 

Ministro do STF); Ellen Gracie Northfleet (então Ministra do STF); Nilson Naves 

(então Presidente do STJ); entre outros. 

O que se percebe de comum nos textos dessas autoridades é a (ainda 

embrionária) preocupação com as afinidades entre Direito e Economia, e com as 

relações entre Poder Judiciário e desenvolvimento econômico. 

Como a obra foi publicada no ano de 2003, ela reflete bem o “clima” 

reformista que imperava alguns meses antes da promulgação da EC 45/2004. 

Também contribuiu para a formação de um pensamento jurídico-

econômico o conjunto da obra da Fundação Getúlio Vargas, que não fossem as 

pesquisas específicas desenvolvidas na área em projetos como o Supremo em 

Números, criou uma série de publicações, que fazem parte da coleção intitulada 

GVLaw920, e que congrega títulos que passam por Direito Tributário, Direito 

Econômico, Responsabilidade Civil, Direito Penal Econômico, Direito Administrativo, 

entre outros. 
                                                      
920

 Para uma visualização completa dos títulos, acessar: 
http://www.saraivajur.com.br/menuesquerdo/catalogoLivrosColecoesDetalhe.aspx?idStatus=711987. 
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No ano de 2012, três tomos de uma obra intitulada “Agenda 

Contemporânea: Direito e Economia: 30 anos de Brasil”921, coordenada por Maria 

Lúcia L. M. Pádua Lima, congrega vários trabalhos individuais na área da Análise 

Econômica do Direito. São tratados assuntos que passam por depoimentos de 

economistas e juristas de renome nas últimas três décadas, que descrevem suas 

impressões sobre as relações entre Direito e Economia, até temas como a 

governança da Justiça e a política econômica brasileira. 

O fio que parece unir os trabalhos publicados nos três tomos é a flagrante 

opção dos seus autores pela adoção dos paradigmas da AED, caracterizando um 

desejo de aproximação entre Direito e Economia. 

Também se deve mencionar o trabalho da Faculdade de Direito da USP e 

da Faculdade de Economia e Administração da mesma instituição, através dos 

professores Decio Zylberstajn e Rachel Sztajn, os quais além dos estudos (Diálogos 

FEA & Largo São Francisco, criação de uma disciplina no programa de pós 

graduação em Administração da Universidade de São Paulo), organizaram uma obra 

coletiva intitulada “Direito & Economia: análise econômica do direito e das 

organizações”, cujo objetivo é a exploração das possibilidades das relações entre 

Direito e Economia.922 

De igual relevância são alguns trabalhos desenvolvidos pelos 

economistas do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com a produção 

de diversos Textos para Discussão, abordando temas relativos à relação entre 

Direito e Economia.923 

Dentre os estudiosos do IPEA, tem se dedicado às pesquisas sobre 

Judiciário e Economia, Armando Castelar Pinheiro, que no ano de 2009 organizou 

um livro intitulado “Judiciário e Economia no Brasil”, no qual procura demonstrar, 

basicamente, que: “o que há de novo na discussão sobre o mau funcionamento do 

                                                      
921

: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua. Agenda contemporânea: Direito e Economia: 30 anos de Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2012.  
922

 ZILBERSZTAJN, Decio e STAJN, Rachel. Direito & Economia: Análise Econômica do Direito e 
das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
923

 Pode-se citar como referência meramente exemplificativa: GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar, 
Contribuições teóricas para o Direito e Desenvolvimento. IPEA: Texto Para Discussão nº 1824. 
Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1824.pdf. Acesso em 02 abr. 
2013. 
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judiciário é a percepção de que ele pode ter impactos significativos sobre o 

desempenho da economia”. 924 

Em outro estudo interessante intitulado “O financiamento externo no ciclo 

recente da economia”, os pesquisadores do IPEA, Ricardo P. Câmara Leal e André 

L. Carvalhal da Silva925 afirmam que ao lado de providências administrativas para 

diminuição dos spreads bancários, o Brasil vem tomando providências na área 

judicial com vistas a melhoria do ambiente de Mercado.  

Verifica-se, pois que ao mesmo passo em que acreditam os economistas 

do IPEA que o eventual viés “pró-devedor” dos juízes brasileiros seja um mal para o 

desenvolvimento econômico (proteção legal oferecida ao credor), pensam que a 

educação dos juízes para que assumam posicionamentos “pró-credor”, bem como a 

súmula vinculante, sejam um bem. 

Confirmando o que dizem os pesquisadores do IPEA, no sentido de que 

providências vêm sendo tomadas no âmbito do Judiciário, como a maior educação 

dos juízes em relação a questões financeiras, na tentativa de reduzir um possível 

viés anti-credor, a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados) no ano de 2010 patrocinou a publicação da obra “Impactos 

econômicos e sociais das decisões judiciais: aspectos introdutórios”, escrita por 

Rogério Gesta Leal, e que se divide em duas partes; uma destinada à análise dos 

fundamentos teórico-fundacionais da relação entre Direito e Economia e a outra em 

                                                      
924

 PINHEIRO, Armando Castelar (org.) Judiciário e Economia no Brasil. Rio de Janeiro: Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. p. V. 
925

 LEAL, Ricardo P. Câmara e CARVALHAL DA SILVA, André L. O financiamento externo no ciclo 
recente da economia brasileira. IPEA: Texto para discussão nº 1384. 2009. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1384.pdf. Acesso em: 02 abr. 2013. p. 26. 
Nesse texto afirmam textualmente que: “(...), sabe-se que o judiciário brasileiro pode ser moroso, 
oferecer inúmeras oportunidades de recursos e atrasos, é formalista, podendo até mesmo ter um viés 
pró-devedor, o que reduz muito o grau de proteção legal oferecido ao credor. Além do judiciário 
propriamente dito, outros elementos que aumentam o risco de jurisdição no Brasil são a natureza 
potencialmente intervencionista do estado brasileiro e a não convertibilidade plena do real.(...) Outras 
iniciativas vêm sendo tomadas no âmbito do judiciário, como a maior educação dos juízes em relação 
a questões financeiras, na tentativa de reduzir um possível viés anti-credor, a simplificação do 
processo de recuperação judicial da dívida, com medidas antes implantadas, como a súmula 
vinculante e a fusão das ações de conhecimento e de execução visando acelerar o processo, além de 
várias propostas em trâmite no Congresso Nacional, tendo como possível consequência a redução do 
tempo que leva a ação judicial, a criação de varas específicas para o direito societário e a proposta 
de desvinculação do principal da dívida em ações que questionam o juros, ficando o principal devido 
fora da ação, ainda em estudo”. 
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que se promove estudo de casos concretos de impactos econômicos e sociais das 

decisões judiciais.926 

No âmbito das obras coletivas, Luciano Benetti Timm, encarregou-se de 

organizar duas, a primeira intitulada “Direito & Economia”927, de 2008 e a segunda, 

“Direito e Economia no Brasil”928, de 2012. Ambas possuem de comum, nos vários 

artigos que compõem as coletâneas, a característica de procurar difundir o 

pensamento sobre as relações entre Direito e Economia, com viés favorável a essa 

aproximação. 

Mais uma obra coletiva é aquela organizada por Julio Cesar Marcellino 

Junior, Juliano Keller do Vale e Sérgio Ricardo Fernando de Aquino, intitulada 

“Direitos fundamentais, economia e estado: reflexões em tempos de crise”, do ano 

de 2010, cujo viés está voltado para a crítica ao neoliberalismo, tomando por base o 

desrespeito aos direitos fundamentais.929 

Como iniciativas individuais, pode-se mencionar, primeiramente, Osvaldo 

Agripino de Castro Junior, que elaborou extensa e densa obra930 (já mencionada 

várias vezes nesta Tese) onde aborda as relações entre Direito e Economia, no 

entanto, sob o enfoque da variante “Direito e Desenvolvimento” (D&D), que possui 

sensíveis diferenças da matriz mais tradicional da “Análise Econômica do Direito” 

(L&E). 

Após uma profunda comparação entre os sistemas judiciais, Brasileiro e 

Americano (do Norte), Osvaldo Agripino de Castro Junior, conclui que: “pode-se 

                                                      
926

 LEAL, Rogério Gesta. Impactos econômicos e sociais das decisões judiciais: aspectos 
introdutórios. Brasília: ENFAM, 2010. 
927

 TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito e Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008. 
928

 TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 
929

 MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar; KELLER DO VALLE, Juliano; FERNANDES DE AQUINO, 
Sérgio Ricardo. Direitos fundamentais, economia e Estado: reflexões em tempo de crise. 
Florianópolis: Conceito, 2010. p. 17. Segundo se colhe já da Introdução da obra: “A economia, 
conforme o modelo neoliberal, apresenta um Estado corporatista como panaceia para os males da 
burocracia estatal. A lentidão dos serviços públicos e inefetividade do sistema normativo – 
especialmente o constitucional – são indícios desse contágio endêmico quando se pretende oferecer 
respostas satisfatórias à demanda popular. O aparato estatal centraliza como sua prioridade as 
diretrizes oriundas das teorias econômicas, na qual são reforçadas pelo discurso do equilíbrio 
espontâneo, bem como das consequências advindas de uma atitude estatal interventora que obstrui 
os ideais desejados pelo mercado.” 
930

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. Brasília: OAB Editora, 2004. 
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inferir, com grande margem de certeza, que ambos os sistemas judiciais impactam o 

desenvolvimento social nos respectivos países e que, no caso brasileiro, em face da 

não colaboração do Sistema de Justiça ao citado desenvolvimento, há várias 

particularidades que podem ser estudadas e recriadas, a fim de melhorar o 

funcionamento do sistema brasileiro”.931 

Alexandre Morais da Rosa é outro pesquisador que se dedica ao estudo 

das relações entre Direito e Economia posicionando-se ideologicamente de maneira 

bastante contundente contra essa possível ligação. Para este Autor932:  

Resta pouca dúvida de que o neoliberalismo é o núcleo da matriz ideológica dos 
processos de mundialização e globalização tendentes ao pensamento único (Ramonet). 
Os efeitos de tal maneira de pensar, cujos estragos são mais do que evidentes no 
contexto mundial, exige (sic) uma tomada de posição ideológica. As relações entre 
Economia e Direito sempre foram travadas a partir de campos distintos. O Direito travava 
um diálogo forçado quando as questões em debate transcendiam o registro normativo e 
exigiam, assim, a palavra do especialista econômico. Todavia, com a proeminência do 
pensamento neoliberal economicista, esta relação restou modificada. Para além de um 
diálogo, percebe-se atualmente a preponderância de um discurso silencioso 
condicionador do jurídico, implementando a partir da construção da imagem neutra da 
economia universal e inevitável. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se encontrou obras escritas 

por Ministros daquela Corte, que indicassem a adoção de um viés ideológico (contra 

ou a favor da L&E), contudo, pelo menos dois seminários já foram organizados entre 

os anos de 2007 e 2011, para discutir especificamente a questão das relações entre 

Direito e Economia. O primeiro intitulado “Colóquio Internacional de Direito e 

Economia” foi organizado pela então Ministra Ellen Gracie Northfleet933, e o 

segundo, com o nome de “Direito, Economia e Desenvolvimento”, organizado pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski, e pelo Juiz Federal Marcelo Guerra Martins934 935  ־. 

Esses eventos revelam, minimamente, o interesse da Corte pelo tema. 

                                                      
931

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 803. 
932

 MORAIS DA ROSA, Alexandre e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & 
Economics. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 7. 
933

 Há que se recordar que mesmo aposentada, a Ex-Ministra Ellen Gracie Northfleet agora participa 
da comissão que se ocupa de revisar a legislação sobre mediação no País, conforme já noticiado 
nesta Tese. A Ex-Ministra também participou ainda no ano de 2000, de um grupo de intercâmbio 
(EUA/Brasil), coordenado pelo Consultor do BM e Presidente do Grupo de Trabalho para América 
Latina e Caribe, o juiz Peter Messite, chamado “U.S. Brazil Law Iniciative”. Ver mais sobre o assunto 
em: http://www.dgabc.com.br/News/9000093785/livro-fara-radiografia-de-sistema-legal-do-brasil-e-
dos-eua.aspx?ref=history.  
934

 Para maiores informações acessar: 
http://www.stf.jus.br/PORTAL/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=189922. 
935

 As palestras do evento estão disponíveis no canal do STF no site do Youtube na internet.  
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O Juiz Federal Marcelo Guerra Martins é autor de uma obra intitulada 

“Tributação, Propriedade e Igualdade Fiscal”, onde desenvolve estudo 

interdisciplinar que trilha os postulados do movimento da escola do Direito & 

Economia.936  

No que diz respeito à jurisprudência do STF, ilustrativamente, cita-se 

acórdão em que foi aplicada explicitamente a teoria da Law and Economics, para dar 

suporte à fundamentação, com menção expressa dessa expressão em seu texto. 

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.340 de Santa Catarina, em 

que foi relator o Ministro Ricardo Lewandowski937. 

No âmbito do STJ, também ilustrativamente, menciona-se um acórdão e 

três decisões monocráticas usando a teoria da Law and Economics como 

fundamento, e mencionando-a expressamente em seu texto.938 

Pelo breve relato acima, como se observa, o conhecimento sobre as 

relações entre Direito e Economia ainda é fragmentado, pois entre as obras que se 

pode localizar939 não se vislumbrou a construção de uma “Teoria de Direito e 

Economia com características eminentemente brasileiras”, reportando-se os 

estudos, normalmente, a casos operados fora do Brasil. 

Ainda que os respeitáveis trabalhos acima mencionados940, e que em 

muito contribuem para a formação de um corpo teórico consistente sobre a Análise 

Econômica do Direito em sua formatação nacional, o fato é que por aqui, também, 

ainda há muito que se construir (epistemologicamente falando), a fim de que se 
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 MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, Propriedade e Igualdade Fiscal. São Paulo: Elsevier, 
2010. 
937

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.340/SC. Rel. 
Ministro Ricardo Lewandowski. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630010. Acesso em 20 mar. 
2013. 
938

 O Acórdão foi proferido no REsp. 355.392/RJ, onde foi relator o Ministro Castro Filho. Disponível 
em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=law+e+and+e+economi
cs&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO. Acesso em: 20 mar. 2013. E as decisões monocráticas foram 
proferidas no REsp  1.172.001, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; no Ag. 1.365.884, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves e no Ag. 1.370.981, Rel. Min. Vasco Della Giustina.  
939

 Salvo aquela do Professor Osvaldo Agripino de Castro Junior, mas que como dito anteriormente 
destina-se a estudo da disciplina “Direito e Desenvolvimento”. 
940

 Em que pese possam haver outros, ainda, aqui não mencionados. 
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tenha um corpo teórico consistente, capaz de explicar com maior clareza as relações 

entre Direito e Economia, tomando em conta a realidade nacional. 

 

4.2 ASPECTOS DESTACADOS DA RELAÇÃO ENTRE PODER 

JUDICIÁRIO EFICIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Nada obstante haja trabalhos que defendam uma relação direta entre a 

Eficiência do Poder Judiciário (como será visto a seguir) e o desenvolvimento 

econômico, saltam aos olhos imediatamente três questões importantíssimas: (a) as 

conclusões normalmente são baseadas em estudos realizados com base no direito 

alienígena941 não havendo demonstração de que as mesmas possam ser aplicadas, 

sem restrições ou adaptações, no Brasil; (b) nos trabalhos que se teve acesso não 

foi possível identificar exatamente qual sentido de “Eficiência do Poder Judiciário” 

utilizam os Autores ao defender a sua relação com o desenvolvimento econômico de 

um País; (c) há diferença entre o Sistema de Justiça transformar-se em uma 

“desvantagem competitiva” (interferir negativamente) e “colaborar ativamente para o 

crescimento econômico” (interferir positivamente). 

Outra constatação - que é mais um momento de apreensão - tem a ver 

com o fato de que, tantas variáveis interferem no crescimento econômico de um 

País942 que, caso no Brasil, a colaboração do Poder Judiciário seja a única variável 

ainda pendente para que o desenvolvimento econômico ocorra efetivamente, ou se 

está muito bem - porque seria o último entrave a ser eliminado -, ou se está muito 

mal - porque depositar todas as expectativas na Reforma Judicial denota desespero 

ou uma falácia.  

Quando se trata da aplicação dos conceitos econômicos à atuação 

judicial, há alguns ambientes institucionais que vale à pena explorar. No que diz 

                                                      
941

 Exceção feita, novamente ao denso trabalho de pesquisa do Prof. Osvaldo Agripino de Castro 
Júnior, com a lembrança, no entanto, que o estudo foi realizado no ano de 2000 e a obra foi publicada 
em 2004; portanto, antes da entrada em vigor da maioria das alterações legislativas que aqui se 
debate, motivo pelo qual, evidentemente, não poderia compartilhar dados que ainda não existiam. 
942

 Ver a esse respeito Benjamin M. Friedman. As consequências morais do crescimento 
econômico. Especialmente capítulo 14. 
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respeito aos tipos de relação que se podem estabelecer entre o Poder Judiciário e o 

desenvolvimento econômico de um País, as evidências demonstram que a 

associação concomitante pode ocorrer por, pelo menos, duas maneiras:  

(a) de uma forma “débil” pela simples organização interna das Cortes, e 

pela implantação de hábitos de administração aplicada [por exemplo, adaptando 

modelos japoneses, tais como: Qualidade Total, Kaizen, Total Productive 

Maintenance (TPM), Single Minute Exchange of Die (SMED), Just in Time (da 

Toyota); ou Six Sigma (da Motorola)].943  

Nesse modelo, que se passa a chamar de “Organizacional” (Héctor Fix-

Fierro), não há profunda alteração da Ideologia e o Judiciário não interferiria 

diretamente no crescimento econômico, mas agiria de forma passiva, apenas não 

causando gargalos que pudessem impedir o livre desenvolvimento da Economia. Em 

outros termos, o Sistema de Justiça não se comportaria como uma “desvantagem 

competitiva” (Osvaldo Agripino de Castro Júnior) ao desenvolvimento econômico. 

(b) de uma forma “forte” pela reestruturação institucional através de uma 

verdadeira mudança ideológica, relacionada com o objetivo final, de contribuir com o 

crescimento econômico. Nesse modelo, que se passa a chamar de “Institucional” 

(Héctor Fix-Fierro), há uma profunda alteração no conjunto de ideias do Sistema de 

Justiça, que deixa de ser apenas mais um ator passivo, agindo de forma proativa, 

operando com o franco desiderato de promover o crescimento econômico. 

As diferenças entre os modelos são gritantes, mas pode haver 

combinação entre eles.  

Pode-se, por exemplo, ter uma situação em que políticas públicas, 

determinam a implantação de um Modelo Organizacional, não impondo qualquer 

alteração no sentido de atingir o nível do Modelo Institucional.  

                                                      
943

 Os programas de “qualidade total” normalmente são chamados de “5S”, devido à relação que se 
faz com as primeiras cinco letras de palavras japonesas associadas a essa filosofia administrativa: 
Seiri (utilização); Seiton (Ordenação); Seisô (Limpeza); Seiketsu (Saúde) e; Shitsuke (Autodisciplina). 
O Kaizen, consubstancia-se em outra filosofia administrativa que tem como foco principal a melhoria 
contínua e gradual de vida, com objetivos de que isso se reflita em benefícios para o desempenho 
profissional. O TPM, diz respeito à tentativa de diminuir perdas, e melhorar a produtividade, com 
estratégias como eliminação de tempos mortos. O SMED tem a ver com a otimização de processos e 
reconfiguração de ferramentas, visando melhorar a qualidade dos serviços. O Just in Time tem a ver 
com a redução de estoques e de custos. O Six Sigma tem a ver com a eliminação de defeitos. 
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Ainda, pode ocorrer que determinado arranjo de políticas públicas 

incentive a formação de uma cultura relacionada apenas com o Modelo Institucional, 

dando pouca ou nenhuma importância para reestruturação interna, buscando atingir 

o nível do Modelo Organizacional. 

E, finalmente, pode ocorrer a situação de que as políticas públicas 

orientem para a conjugação dos dois Modelos em um mesmo momento histórico e 

geográfico. 

Nessa última situação ter-se-ia um Poder Judiciário atuando de forma ágil 

sob a ótica organizacional, mas também interferindo na formação de um ambiente 

mais favorável para os negócios (garantindo o direito de propriedade e o 

cumprimento de contratos, por exemplo). 

Para autores como Armando Castelar Pinheiro, não há dúvida de que um 

Poder Judiciário ineficiente acaba se transformando em uma desvantagem 

competitiva944. 

Contudo, como será visto abaixo, esse posicionamento não é unânime, 

havendo sérias controvérsias a esse respeito, merecendo, então, alguma discussão 

suplementar. 

Apenas para fazer um contraponto e dar início ao debate, convém 

observar o que afirma Luiz Pásara, ao analisar os investimentos que o Banco 

Mundial tem feito nos últimos anos para incentivar as reformas judiciais em diversos 

países. Esse autor faz a seguinte indagação: “valeu à pena ou foi inútil?” 945 A 

resposta que dá ao questionamento é no sentido de que os benefícios almejados 

não foram, até o momento, alcançados, e isso por um fator preponderante: 

                                                      
944

 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário e Economia no Brasil. p. VI. Como afirma, 
textualmente: “Os problemas que afetam o judiciário na maior parte dos países em desenvolvimento, 
traduzindo-se em justiça morosa e por vezes parcial ou imprevisível, prejudicam o desempenho 
econômico desses países de diferentes maneiras. A proteção insuficiente dos contratos e dos direitos 
de propriedade estreita a abrangência da atividade econômica, desestimulando a especialização e 
dificultando a exploração de economias de escala, desencoraja investimentos e a utilização do capital 
disponível e, por fim, mas não menos importante, distorce o sistema de preços, ao introduzir fontes 
de risco adicionais nos negócios.” 
945

 PASARA, Luiz. International support for justice reform in Latin America: worthwhile or 
worthless? Disponível em 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Jutice%20Reform%20in%20LATAM.pdf. Acesso em 10 
jan. 2013. 
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(...) it is important to keep in mind that reforming justice systems is a broad and difficult 
task. Improving the administration of justice, updating legal codes, and enhancing 
criminal procedures may all be components, but truly establishing the rule of law goes far 
beyond this (…). The whole legal culture, the existence of social and economic 
inequalities, and the role played by the government are also important and complex 
components to the reform of justice systems.

946
 

Dessa afirmação se pode concluir que embora uma Reforma Judicial 

possa contribuir com o desenvolvimento de um determinado setor social, isso não 

implica que, necessariamente, a vida daqueles que participam desse seleto grupo 

será melhorada, ou ao menos se lhes oferecerá uma perspectiva de mudança. 

Segue Luiz Pásara947 afirmando os motivos pelos quais mesmo com 

financiamentos estrangeiros, o conjunto de mudanças geralmente sugerido pelas 

organizações internacionais não têm surtido os efeitos esperados (implantação do 

Estado de Direito): 

As reviewed in this paper, the negative column on the balance sheet includes superficial 
diagnosis, disconnection between general — sometimes unrealistic — objectives and 
specific activities, use of imported models without regard for local conditions, and a lack 
of evaluation of the impact on system change. Poor knowledge management maintains 
conditions where critics and innovation do not flourish and errors are repeated. 

Para este mesmo Autor, a prova do fracasso das tentativas do Banco 

Mundial em promover a reforma dos Judiciários na América Latina está na queda 

drástica dos investimentos para esse fim, se comparados os anos de 2004/2010, 

conforme gráfico abaixo: 

                                                      
946

 Em tradução livre do Autor da Tese: “(...) é importante ter em mente que reformar os sistemas de 
Justiça é uma tarefa ampla e difícil. Melhorar a administração da Justiça, atualizar códigos e melhorar 
procedimentos penais fazem parte do processo, mas verdadeiramente implantar o Estado de Direito 
vai muito além disso (...). A cultura legal, a existência de desigualdades sociais e econômicas e o 
papel desempenhado pelo governo também são componentes importantes e complexos para a 
reforma dos sistemas de Justiça.” PASARA, Luiz. International support for justice reform in Latin 
America: worthwhile or worthless? Disponível em 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Jutice%20Reform%20in%20LATAM.pdf. Acesso em 10 
jan. 2013. 
947

 Em tradução livre do Autor da Tese: “Como comentado neste trabalho, os pontos negativos no 
balanço incluem diagnósticos superficiais, desconexão entre objetivos gerais — por vezes irrealistas 
— e atividades específicas, uso de modelos importados, sem levar em conta as condições locais e 
uma falta de avaliação do impacto sobre a mudança do sistema. A má gestão do conhecimento 
mantém as mesmas condições onde as inovações não florescem e repetem-se os erros.” PASARA, 
Luiz. International support for justice reform in Latin America: worthwhile or worthless? 
Disponível em http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Jutice%20Reform%20in%20LATAM.pdf. 
Acesso em 10 jan. 2013. 
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Empréstimos do Banco Mundial para Programas de Reforma Judicial na 
América Latina e no Caribe 

Em milhões de dólares norte-americanos (2004-2010)
948 

 

2
2004 

2
2005 

2
2006 

2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
270,9 

1
147,9 

1
108,8 

9
97,5 

5
50,1 

1
1,0 

2
22,9 

 

Observe-se que, gradativamente, o Banco Mundial veio reduzindo os 

investimentos em vista de que os objetivos (implantação do Estado de Direito) não 

teriam, segundo Luiz Pásara, sido alcançados. 

Se ainda não ficou claro, convém esclarecer que as reformas judiciais 

propostas por organismos internacionais como o Banco Mundial, possuem um 

espectro amplo e que a Análise Econômica do Direito é uma de suas principais 

ferramentas, intimamente relacionada com a ideia de Eficiência Judicial949, que é um 

dos pontos fundamentais dessa concepção de reforma. 

Isso pode servir de alerta para que, talvez, o modelo escolhido para dar 

forma à Reforma do Poder Judiciário brasileiro esteja já em desuso ou, pelo menos, 

não seja a esperada panaceia para resolver todos os problemas da Nação brasileira. 

                                                      
948

 Conforme PASARA, Luiz. International support for justice reform in Latin America: worthwhile 
or worthless? Disponível em 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Jutice%20Reform%20in%20LATAM.pdf. Acesso em 10 
jan. 2013. 
949

 Conforme explica Peter Messite: “Desnecessário dizer que o grande projeto que se tornou 
conhecido como o Movimento Direito e Desenvolvimento falhou. Dada a atitude dos americanos não 
havia dúvidas que estava destinado ao fracasso. Mesmo assim um efeito fundamental permaneceu. É 
a ideia de que o Direito pode ser um instrumento não só de desenvolvimento econômico mas também 
de desenvolvimento social e político. O Movimento Direito e Desenvolvimento teve algumas 
reencarnações desde a década de 60 — em algum momento foi chamado de Movimento de 
Administração da Justiça — mas nos últimos 10 a 15 anos é conhecido como o Movimento do Estado 
de Direito. Estado de Direito efetivamente tornou-se uma máxima, tomada por certa, por quase todos. 
Tem sido assim para os países da Europa Central e Oriental que emergiram do domínio soviético nos 
anos 90, e tem sido assim, também, para os países da América Latina, África e Ásia que se livraram 
dos regimes autoritários desde então. De fato, hoje Estado de Direito se tornou objeto de crença de 
todas as organizações internacionais de empréstimos, principalmente o Banco Mundial, o Fundo 
Monetário Internacional e os Bancos de Desenvolvimento Inter-Americanos, Asiáticos e Africanos. A 
União Europeia está familiarizada com os conceitos de Estado de Direito, pois as cláusulas de Estado 
de Direito estão incluídas em seus acordos de cooperação e desenvolvimento.” Discurso proferido no 
VI Congresso da Ordem dos Advogados em Portugal, em 2005. Disponível em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=39099&ida=44679. Acesso 
em 02 mar. 2013. 
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Assim, ainda que com respeito a opiniões como as de Armando Castelar 

Pinheiro acima referidas (de que um Judiciário ineficiente prejudica investimentos), 

esse ponto de vista aparenta possuir uma visão voltada apenas para uma das faces 

da moeda, não tomando em consideração que, para que as mudanças realmente 

ocorram, são necessárias outras medidas, tão ou mais importantes do que a simples 

redução numérica do volume de processos. 

Então, fica a questão: ter um Judiciário eficiente é algo desejável? Para a 

qual (por mais paradoxal e absurda que possa parecer) a resposta só pode ser dada 

de forma condicional, dependendo do conceito que se atribua à categoria 

“Eficiência”. 

Eficiência significa apenas resposta judicial rápida que maximize a 

riqueza, ou quer dizer resposta judicial de qualidade que atenda aos anseios 

Sociais? 

Talvez, por esse tipo de questionamentos, mesmo os defensores das 

bases teóricas da Law and Economics (como será visto mais adiante) nos últimos 

anos tem amenizado o tom do discurso, reconhecendo que a ideia de Eficiência não 

pode ser aplicada a toda e qualquer situação.950  

Isso tudo apenas revela que, minimamente, deve se tomar com cautela a 

afirmação de que a reforma judicial, tendo por objetivo apenas melhora do ambiente 

de negócios, pode significar um avanço em termos de desenvolvimento para a 

Sociedade. De qualquer forma, há outros argumentos ainda a explorar. 

 

4.2.1 A mensuração de eficiência do Sistema de Justiça brasileiro 

 

Questão tormentosa, certamente é aquela de definir o que, exatamente 

seja a “Eficiência” do Sistema de Justiça. Contudo mais infausta ainda, talvez seja a 

questão de mensura-la. 

                                                      
950

 Ver, por exemplo: POSNER, Richard Allen. A failure of capitalism: the crisis of’08 and the 
descent into depression. Harvard University Press, 2011. E ainda: TRUBEK, David M. e SANTOS, 
Alvaro. The New Law and Economic Development: a critical appraisal. Cambridge University Press, 
2006. 
 



307 
 

A pura e simples redução no número de processos ou de recursos 

demonstra que o Sistema de Justiça é Eficiente? 

O simples aumento na utilização dos MARC demonstra que o Sistema de 

Justiça é Eficiente? 

Enfim, como saber que se atingiu um nível tal de desenvolvimento 

(benchmark) para considerar que a Eficiência foi alcançada?  

A Estatística é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta importante para 

mensuração de resultados, mas ela não passa de um mecanismo, cuja utilização 

depende fundamentalmente da existência de uma teoria de base, de uma 

concepção ideológica que oriente a interpretação dos dados. 

Em interessante Tese de Doutorado da FGV, intitulada “Além dos 

‘achismos’, do senso comum e das evidências anedóticas: uma análise econômica 

do judiciário brasileiro”, Luciana Yeung faz uma análise dos principais argumentos 

que são apontados como causas da “ineficiência” do Judiciário brasileiro, 

demonstrando que, em verdade, os mesmos não passam de “achismos”, anedotas 

ou senso comum.951 Segundo a Autora, de um lado,  

Economistas acreditam que, com uma “boa” base de dados ou um punhado de números 
em mãos (ou no computador) podem facilmente chegar a conclusões sobre o 
funcionamento de todo o Sistema de Justiça de um determinado país. Sentem-se 
confortáveis em oferecer recomendações de políticas públicas baseados somente nos 
resultados destes resultados empíricos. De outro lado, os juristas acreditam que seu 
objeto de estudo é suficiente por si só e impermeável a qualquer metodologia 
quantitativa. Afirmam que ‘os economistas não sabem o que estão fazendo’ quando 

empregam suas metodologias a aplicam-nas para os assuntos legais.952 

Da conjugação desses posicionamentos, ainda segundo Luciana Yeung, 

os “recentes trabalhos econômicos na área, que se resumem a análises dos dados 

quantitativos colhidos, não são suficientes para a formulação de recomendações 

para boas políticas públicas.”953 Vê-se então, que a questão de se determinar o grau 

de Eficiência do Poder Judiciário não é uma tarefa simples. Dados empíricos 

                                                      
951

 YEUNG, Luciana. Além dos "achismos", do senso comum e das evidências anedóticas: uma 
análise econômica do judiciário brasileiro. Tese de doutorado apresentada em 06.2010 na Escola de 
Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. 
952

 YEUNG, Luciana. Além dos "achismos", do senso comum e das evidências anedóticas: uma 
análise econômica do judiciário brasileiro. p. 09-10. 
953

 YEUNG, Luciana. Além dos "achismos", do senso comum e das evidências anedóticas: uma 
análise econômica do judiciário brasileiro. p. 10. 
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apontam algumas diretrizes a seguir, mas não são conclusivos a ponto de poder 

sustentar afirmações com base científica. 

Interessante estudo realizado por Ellen Gracie Northfleet954 indica uma 

realidade que pode sugerir que, em verdade, o problema da Morosidade Ativa no 

Judiciário não possa ser atribuído exclusivamente ao Regime Recursal. Afirma a 

Autora: 

Tive a oportunidade de contato com instituições norte-americanas, entre 1991/1992, para 
estudos e pesquisas em administração judiciária. De lá voltei com a impressão de que 
nosso sistema, mais do que problemas jurídicos ou de qualquer outra sorte, tem um 
problema sério de administração. Ao retornar deste ano de estudos, fiz um trabalho de 
pesquisa sobre processos arquivados na Justiça Federal de Porto Alegre. A amostragem 
permitiu detectar que, do tempo total de um processo, desde a sua distribuição até o final 
arquivamento, o juiz, aquele que é geralmente acusado como responsável pela 
morosidade processual utiliza apenas 11%. Os demais atores processuais, os 
advogados de ambas as partes, estes gastam outros 20% do tempo total. Logo, o 
restante, praticamente 70% do tempo total, é despendido em atividades burocráticas, 
muitas delas sem nenhuma justificativa prática, superadas pelo tempo, mas mantidas 
pela inércia. Esse tempo de secretaria ou de cartório, em que o processo apenas transita 
de uma mesa para outra, recebendo sempre mais de um carimbo, para ir dali a um outro 
escaninho, até sabe Deus quando, esse sim, é o verdadeiro foco da morosidade 
processual. É sobre essa tramitação burocrática, sobre a praxe cartorária, que é possível 
intervir, de imediato, e com resultados surpreendentes. Aí não temos um problema 
jurídico, mas administrativo. 

Do relatório Justiça em Números de 2012, colhe-se que o método 

utilizado para medir a Eficiência do Poder Judiciário brasileiro é a Análise Envoltória 

de Dados (DEA), o qual, segundo o próprio relatório, “longe de representar um 

modelo de excelência aplicável a qualquer contexto, permite que sejam compostos 

parâmetros de eficiência relativos às próprias unidades em comparação. Os 

tribunais que apresentaram melhores resultados passaram a figurar como uma 

fronteira de eficiência, a qual cada um dos demais tribunais poderá alcançar”.955 ־  

956  

                                                      
954

 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Análise dos fatores relevantes para o aprimoramento do sistema 
judiciário. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, Ives Gandra da Silva e PRADO, Ney (Orgs.). O direito 
brasileiro e os desafios da economia globalizada. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 129-
132. p. 131. 
955

 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em 
Números, 2012.  
956

 Segundo o mesmo relatório: “A DEA tem por intuito estabelecer uma medição do que foi produzido 
(denominado output), considerando-se os recursos de cada tribunal (denominados inputs). Foram 
utilizados como inputs os dados de orçamento, estrutura e recursos humanos, enquanto, como 
outputs, foram utilizados o número de sentenças por magistrado (indicador) e o total de processos 
baixados (variável). O principal objetivo da utilização da DEA é verificar o quanto cada tribunal deve 
aumentar na produtividade para alcançar a fronteira de produção, considerando os recursos de que 
cada um dispõe, além de estabelecer um indicador de avaliação para cada unidade.” p. 130. 
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Em síntese, o critério para medir a Eficiência do Poder Judiciário 

brasileiro, ainda está centrado, se não exclusivamente, ao menos, principalmente, 

no volume de processos, na produtividade. 

Apenas a título ilustrativo, vejam-se as tabelas utilizadas pelo Relatório 

acima referido, para os considerados “Tribunais de Grande Porte”, comparando-as 

com os “Tribunais de Pequeno Porte” ambos da Justiça Estadual.957 

 

 

                                                      
957

 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em 
Números, 2012. p. 131-133. 
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A metodologia da formação do benchmark (ou parâmetro de referência) é 

indicada pelo Relatório Justiça em Números, no tópico “Análise Modelo de 

Eficiência”, onde é descrita da seguinte maneira: “a técnica de Análise Envoltória de 

Dados (DEA) foi aplicada sobre os dados do Relatório Justiça em Números 

referentes aos anos de 2009 a 2011, considerando-se, como “recursos”, a despesa 

com pessoal ativo, o número de computadores por usuário, o número de 

magistrados e o número de servidores e, como “produtos”, o total de processos 

baixados e as sentenças por magistrado (...)”.958 Quer dizer: as sentenças são 

tratadas como “produtos”. 

Tal modelo de análise possui uma Ideologia de base capitalista, que pode 

ser reportada aos estudos seminais de M. J. Farrel. Em 1957 esse Autor publicou 

um artigo intitulado “The measurement of productive efficiency”, onde afirma: 

The problem of measuring the productive efficiency of an industry is important to both the 
economic theorist and the economic policy maker. If the theoretical arguments as to the 
relative efficiency of different economic systems are to be subject to empirical testing, it is 
essential to be able to make some actual measurements of efficiency. Equally, if 
economic planning is to concern itself with particular industries, it is important to know 
how far a given industry can be expected to increase its output by simply increasing its 
efficiency, without absorbing further resources.

959
  

Na realidade, conforme ensina Silvane Bataglin Schwengber, essa 

categoria possui em dois componentes: (a) uma Eficiência Técnica, que reflete a 

capacidade de se obter o máximo de produto a partir de um dado conjunto de 

insumos, e (b) a Eficiência Alocativa, que reflete a habilidade da utilização dos inputs 

na proporção ótima, dado seus preços e a tecnologia de produção.960 

E, segue a mesma Autora afirmando que “basicamente, o objetivo de um 

indicador de produtividade é mensurar a eficiência em que determinada firma ou 
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 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em 
Números, 2012. p. 136. 
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 FARREL, M. J. The measurement of productive efficiency. In: Journal of the Royal Statistical 
Society. Series A (General) Part III, 1957. Disponível em 
http://www.aae.wisc.edu/aae741/Ref/Farrell%201957.pdf. Acesso em 10 abr. 2013. Em tradução livre 
do Autor da Tese: “O problema de medir a eficiência produtiva de uma indústria é importante tanto 
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sua eficiência, sem absorver mais recursos”. 
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 SCHWENGBER, Silvane Battaglin. Mensurando a eficiência no sistema judiciário: métodos 
paramétricos e não-paramétricos. p. 23. 
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organização transforma insumos ou recursos (inputs) em produtos ou serviços 

(outputs). Eficiência significa ou produzir mais com o mesmo nível de insumos ou 

produzir o mesmo com menor nível de insumos”.961 

Assim fica fácil de evidenciar que o padrão de eficiência desenhado 

espera que as unidades (Tribunais) com o mesmo nível médio de inputs produzam o 

mesmo ou maior nível de outputs (processos baixados e sentenças por 

magistrados).  

No caso da metodologia do Relatório Justiça em Números, ao que 

parece, não se toma em consideração ao menos uma variável que seria da maior 

relevância (input) que é o número de processos recebidos, a qual poderia revelar, 

entre outras coisas, um nível de demandas reprimidas (Boaventura de Sousa 

Santos), que pudesse dar maiores indicativos para a tomada de decisões sobre 

políticas públicas. 

Esse dado, aparentemente, somente é utilizado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, na fórmula de cálculo da taxa de congestionamento que é [TPJB/(TCN + 

TCP)], onde TPJB é o total de processos judiciais baixados; TCN é o total de casos 

novos e TCP é o total de casos pendentes. 

O grau de Eficiência, então, não está sendo calculado pela comparação 

entre entradas/saídas, mas sim através de uma relação entre o número de 

sentenças e processos baixados por magistrado, com o custo da produção. Salvo 

melhor juízo essa fórmula só pode indicar quais Tribunais produzem mais e quais 

produzem menos, tomando em consideração as mesmas condições (recursos). 

Anote-se, ainda, que o Relatório Justiça em Números não traz 

informações relativas ao Supremo Tribunal Federal, as quais devem ser consultadas 

em outro documento já acima mencionado, o Relatório Supremo em Números 

(anteriormente referido). 

Desse Relatório é possível uma constatação interessante, no sentido da 

aparente ineficiência das medidas que estão sendo tomadas para redução do 
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número de processos em relação à velocidade de tramitação dos mesmos, e do 

paradoxo que essa situação tem gerado. 

Conforme os dados do Supremo em Números, colhidos durante os anos 

de 2007/2010, apenas aproximadamente metade dos Recursos com preliminar de 

Repercussão Geral teria sido julgada (39.461 processos). A outra metade dos casos 

(39.250 processos) ainda dependeria de julgamento. Segundo o Relatório, “isso nos 

mostra que o STF tem capacidade para lidar com apenas 50% dos processos que 

chegam com preliminar de Repercussão Geral”.962 

De outro lado, considerando que o STF, em âmbito recursal, não aprecia 

mais causas, mas teses, a verdade é que isso não implicou na diminuição do 

número de REs interpostos, os quais ainda têm que ser analisados pelas Cortes 

inferiores, que devem aplicar os entendimentos dos julgamentos proferidos nos 

leading cases. Então, agora, é preciso aguardar o julgamento de uma tese pelo STF 

e que o tribunal de instância inferior aplique a decisão ao caso, sendo ainda possível 

que a decisão geral não se aplique ao caso específico. 

Esse procedimento, segundo o Relatório Supremo em números, tem 

causado problemas de outra natureza: 

A repercussão geral reduziu drasticamente o número de processos que dependeriam de 
julgamento no âmbito do Supremo. Também possibilitou o crescimento das outras 
personas, a ordinária e a constitucional. Os dados do Supremo em números mostram 
isso com clareza. Mas pode não ter reduzido, do ponto de vista dos cidadãos, o número 
de recursos necessários até o trânsito em julgado de uma dada questão. Seu efeito pode 
até mesmo ter sido o inverso: em muitos casos, processos que já levaram anos para 
chegar até os tribunais podem ficar represados aguardando uma decisão do STF que, 
eventualmente, pode inclusive não se aplicar perfeitamente a seu caso. Nesta 
circunstância, haveria não apenas um aumento de tempo para a decisão final, mas 
também um aumento de etapas. Estas inferências, porém, não podem ser afirmadas 
categoricamente, já que para essa análise não bastam apenas os dados do Supremo. 
Dependemos também de informações dos próprios tribunais.

963
 

Essa conclusão sugere que para o grau de Eficiência (input x output) 

possa ser medido com clareza, e não apresente dados inconsistentes, há que se 

analisar, também, se o período de tramitação dos processos (celeridade) 

efetivamente diminuiu após a instalação das reformas processuais aqui discutidas. A 
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ausência desse tipo de avaliação pode demonstrar uma falha na metodologia 

aplicada pelo CNJ. 

A esse respeito, Fábio Portela Lopes de Almeida aponta que, ao contrário 

do que se espera, os mecanismos recursais adotados têm causado 

congestionamento ao invés de fluidez para o sistema, como um todo.  Este Autor 

afirma categoricamente: “ao contrário do que conclui o I Relatório ‘Supremo em 

Números’, a Repercussão Geral não tem sido um sucesso”.964  

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha recebido 39,40% recursos a menos, o 
Sistema Judiciário como um todo continua a processar mais Recursos Extraordinários do 
que antes – no mínimo, 41% a mais. Assim, o problema numérico foi apenas 
parcialmente transferido para o arquivo dos tribunais inferiores, mas ainda continua sob 
responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que não tem julgado os temas com a 
eficiência necessária. (...) Embora o debate em torno da repercussão geral leve em 
conta, corretamente, que o desenho dos institutos jurídicos é um dos fatores envolvidos 
no problema da morosidade do Poder Judiciário, o modo pelo qual a Lei 11.418/2006 e 
as alterações no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamentaram o 
instituto não considerou nem as implicações das alterações propostas para as 
instituições envolvidas e nem tampouco o modelo de gestão da repercussão geral pelos 
agentes do sistema, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e órgãos auxiliares.

965
     

Como informação complementar, tem-se que no ano de 2011, 192.384 

processos ficaram sobrestados nos tribunais de origem, ao passo que em 2012, 

esse número aumentou para 425.182966. Esse dado sugere que o congestionamento 

está se transferindo das Cortes Superiores, para as de instância inferior. 

Outro dado importante é o que diz respeito ao cumprimento das Metas do 

CNJ, especialmente a de julgar o mesmo número de processos distribuídos, no 

mesmo período. Do Relatório de Metas do CNJ, colhe-se que dos 18.209.343 

processos distribuídos no ano de 2011, apenas 16.824.490 (92,39% de 

cumprimento) foram julgados967. Como explicar que quase oito anos depois da 

implantação das medidas legislativas de que se trata nesta Tese, ainda estejam 

sendo formados estoques de processos? 

A preocupação dos idealizadores de políticas públicas poderia agregar 

mais um valor ao cálculo de Eficiência do Poder Judiciário: a qualidade (Boaventura 
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de Sousa Santos)968 das decisões quando da aplicação dos julgamentos dos leading 

cases. Sim, porque se a Eficiência for compreendida apenas pela relação entre input 

x output conforme acima referido, sem tomar em conta a qualidade dos “produtos”, 

certamente levará à insatisfação dos jurisdicionados e o que se pretendia reparar 

com as medidas que foram adotadas (agilidade na prestação do serviço jurisdicional 

e melhora da imagem do Judiciário perante a população) pode não acontecer. 

Quer dizer, corre-se o sério risco de, se antes a insatisfação era atribuída 

à Morosidade, doravante passe a ser à qualidade da prestação jurisdicional (por 

exemplo, pela diminuição do acesso ao Poder Judiciário).  

 

4.2.2 De que forma o Poder Judiciário pode afetar o crescimento 

econômico? 

 

Já se viu acima que a relação entre Eficiência Judicial (celeridade) e 

desempenho econômico não está adequadamente definida. Conquanto haja 

respeitáveis argumentos em favor da tese da existência de uma relação entre essas 

duas grandezas, há também argumentos que se opõem a essa afinidade, seja como 

conclusão necessária, seja como ideal a ser alcançado. 

Talvez a melhor explicação tenha sido dada por Osvaldo Agripino de 

Castro Júnior, quando afirma que um Judiciário incompetente pode representar uma 

“desvantagem competitiva”969, quiçá não mais do que isso. 

Sob o ponto de vista meramente econômico, o Sistema de Justiça é visto 

como “apenas mais uma instituição” que pode ser arregimentada para o objetivo 

final que é a “Maximização da Riqueza”. No entanto, sob o ponto de vista 

estritamente jurídico, há outras funções inerentes ao Poder Judiciário, que não 

podem ser esquecidas, como a de realizar Justiça Social. 
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A questão é extremamente complexa e deve ser aliada à existência de 

um propósito subjacente às mudanças legislativas que estão sendo aqui discutidas, 

consolidado pelos dois Pactos Republicanos, já referidos. Precisa-se ter muito 

cuidado para não incorrer naquilo que Noam Chomsky chama de “fórmula do 

Mohawk Valley” que basicamente, consiste na mobilização da opinião pública a 

partir de conceitos plurissignificativos, com os quais todos concordem por não saber 

exatamente o que expressam.970  

Nesse contexto, já se mencionou que a ideia de Eficiência do Poder 

Judiciário pode abarcar desde a instalação de um programa de Qualidade Total (ou 

outra metodologia qualquer de administração aplicada) até assumir um 

posicionamento ideológico totalmente “anti-devedor” e “pró-credor”. 

Quer dizer, quando se defende que um Poder Judiciário eficiente contribui 

para com o crescimento econômico deve-se levar em consideração que isso 

somente ocorrerá se houver o seu comprometimento institucional com os propósitos 

do Mercado. 

Em outros termos, não é apenas a Eficiência Organizacional que 

contribuirá para a formação de um ambiente favorável para o Mercado (se bem que 

essa condição também contribua), mas o que fará diferença realmente, para o 

crescimento econômico, é a Eficiência Institucional. 

Ainda que haja presunção no sentido de que a ineficiência técnica gere, 

cumulativamente, uma ineficiência econômica, o fato é que a Ideologia deve 

comprometer o agir das instituições. Por esse motivo é que Douglass North defende 

sua importância, direcionando o comportamento das instituições, para que haja 

incremento no desempenho econômico.971 
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A crença de que algum investidor externo “apenas e somente apenas” 

pelo bom ou mau desempenho do Poder Judiciário tomaria a decisão de aplicar 

suas economias em um determinado País, ou mesmo que em função disso os 

bancos aumentariam os spreads, é minimizar ao extremo o complexo conjunto de 

fatores que entram em jogo quando essas decisões são tomadas. 

De outro lado é de se considerar que a própria categoria “crescimento 

econômico” ou mesmo a correlata “ambiente favorável para o mercado” são 

extremamente difíceis de conceituar, dando margem a uma série de interpretações. 

Imagine-se o caso de um País hipotético em que todas as engrenagens 

do seu Sistema de Justiça funcionem perfeitamente, e que não haja qualquer delay 

na entrega da prestação jurisdicional, que é célere e totalmente alinhada com as 

decisões da Corte Suprema. Contudo, nesse mesmo ambiente, a inclinação dos 

magistrados está alinhada com uma Justiça Distributiva, e não são raras as 

oportunidades em que a Justiça Trabalhista protege o interesse dos empregados, 

contra os proprietários das firmas, ou a Justiça Civil não defere reintegrações de 

posse de áreas rurais ou de prédios urbanos invadidos por pessoas que não 

possuem onde morar; ou ainda, mesmo que os contratos firmados com 

consumidores prevejam determinada taxa de juros, as suas cláusulas são 

flexibilizadas ao argumento de proteção do hipossuficiente. 

Pode-se dizer que aí haverá algum tipo de Eficiência que favoreça o 

ambiente de Mercado, oferecendo-se condições atrativas para investimentos 

estrangeiros? Pouco provável. 

Afinal de contas, como afirma Benjamin M. Friedman972, quando analisa 

as consequências morais do crescimento econômico: 

_______________________ 
es una gran mal interpretación que refleja el entendimiento primitivo de la mayor parte de los 
economistas sobre la historia del crecimiento económico. Para crear mercados eficientes de 
productos se requiere de un proceso complicado acerca del cual conocemos poco. Lo único que 
sabemos es que las reglas formales deben complementarse con restricciones informales. Para 
explicar el mundo que les rodea, los individuos deben emplear estructuras informales tales como la 
forma en que se adoptan las reglas formales de una sociedad y la eficiencia del cumplimiento de 
acuerdos.” NORTH Douglass C. Instituciones, cambio institucional e desempenho económico. 
972

 FRIEDMAN, Benjamin M. As consequências morais do crescimento econômico. Tradução de 
Renato Bittencourt. Rio de Janeiro: Record, 2009. Título original da obra: Moral consequences of 
economic growth. p. 478. 
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(...) ao mesmo tempo – uma vez que a justificativa para estimular o crescimento da 
economia reflete não só o desejo de melhorar o padrão de vida em si mesmo, mas 
também a atração pelas externalidades sociais e políticas que o acompanham -  a 
questão não se limita a determinar as medidas para estimular o crescimento econômico. 
Também é preciso decidir quais dentre elas são compatíveis com o estabelecimento de 
uma sociedade mais aberta e democrática. Não faz sentido buscar crescimento 
econômico para além do que o mercado por si mesmo promoveria – com base no 
argumento de que melhores padrões de vida levam a uma democracia mais firme -, mas 
depois tentar incentivar o crescimento com uma política que mina a busca desse 
objetivo. O desafio é adotar políticas que promovam o crescimento e sejam ao mesmo 
tempo compatíveis com uma sociedade mais aberta e mais justa ou que, quando 
possível, ajudem a alcançar esses objetivos. 

Em outros termos, o que diz o Autor é que a prática deve ser coerente 

com o discurso, da mesma forma que não basta apenas uma ou outra instituição 

voltar-se para o desenvolvimento econômico. Se se quer que ele aconteça, todas as 

iniciativas devem estar ajustadas com a escolha feita. 

Robert Barro em estudo analisando a economia de 98 países (entre eles 

o Brasil), num período de 25 anos (1960-1985), concluiu que as instituições são 

importantes, assim como o ambiente político estável, para garantia dos direitos de 

propriedade, que são um dos alicerces do modelo capitalista de agir (os outros são a 

liberdade de contratar e garantia dos contratos) 973 974  ־. 

Há que se tomar em consideração, ainda, como explica Benjamin M. 

Friedman, que uma das características do capital é desenvolver-se em ciclos, mas 

são muito mais comuns os círculos viciosos dos que os virtuosos975.  

Se em uma Sociedade na qual haja um baixo desenvolvimento 

econômico, são tomadas medidas (policies) para incentivar esse crescimento, e as 

medidas surtem efeitos, melhorando a qualidade de vida de grande parte da 

população, surge um verdadeiro paradoxo, porque ao mesmo tempo em que o 

capitalismo de mercado promove o crescimento econômico (e, dessa forma, eleva o 

padrão de vida de forma geral), “essa melhoria faz as pessoas almejarem ao status 
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 BARRO, Robert J. Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 106, Nº. 2. (May, 1991), pp. 407-443. Disponível em 
http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/BarroGrowth.pdf. Acesso em 02 abr. 2013.  
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 Por “círculo virtuoso” Friedman concebe um ambiente no qual “crescimento econômico vigoroso, 
política democrática e instituições sociais abertas se reforçam mutuamente”. Já, por “circulo vicioso”, 
compreende uma combinação entre “estagnação econômica, governo repressivo e liberdades civis ou 
políticas limitadas”. FRIEDMAN, Benjamin M. As consequências morais do crescimento 
econômico. p. 391. 
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de direitos adquiridos e (sic) outros arranjos redistributivos que prejudicam o 

funcionamento dos mercados capitalistas e, em última análise, os solapam”.976  

Quer dizer, quando se arquiteta alguma política pública que tenha por 

meta criar um ambiente favorável para o Mercado, tem-se que ter em mente que 

isso implica, também, restrições a certos tipos de direitos de liberdade dos 

Cidadãos. E nesse aspecto, se o Sistema de Justiça possui uma tendência pró-

consumidor, pró-devedor, pró-hipossuficiente, ou mesmo pró-misero, deverá 

adaptar-se à nova realidade e mudar, também, sua Ideologia, tornando-a coerente 

com o novo modelo. 

Outro paradoxo interessante do modelo capitalista - ou de uma política 

pública que vise melhoria do ambiente de mercado - é que seus arquitetos 

normalmente pensam em buscar investimentos (através de instalação de firmas, por 

exemplo), pensando nos benefícios para a Sociedade como um todo.  

Ocorre que, para essas mesmas firmas, talvez, apenas como um dos 

últimos critérios na ponderação sobre instalar-se ou não em determinado País, 

esteja o benefício social que possam ali proporcionar. E, nesse ponto, Benjamin 

Friedman977 é enfático: 

Conforme vimos, uma sociedade mais aberta e uma democracia mais consolidada 
podem ajudar o crescimento da economia e levar seus negócios a prosperar. Mas isso 
não é o mesmo que dar a uma empresa em particular uma justificativa para que pratique 
a abertura e a democracia. Ela, na hora de decidir se vai modernizar uma fábrica, um 
banco na hora de avaliar se vai financiar um projeto de construção ou um indivíduo 
refletindo se vai abrir um negócio, nenhum deles tem incentivo direto para pensar nas 
vantagens que poderiam decorrer de qualquer uma dessas iniciativas para a sociedade 
como um todo.  

Quer dizer, os arquitetos de políticas públicas quando ponderam sobre 

estratégias para criar ambientes favoráveis para o Mercado, têm que ter em mente 

que precisam oferecer incentivos em termos de Maximização de Riqueza para o 

investidor (pois a perspectiva de lucro é o seu incentivo direto), sabendo que só de 

forma indireta a Sociedade poderá ser beneficiada. 
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Para Edgardo Buscaglia978, o que gera um cenário de insegurança 

jurídica (entendida como a falta de previsibilidade, consistência e coerência na 

aplicação e interpretação da lei) é um quadro onde os direitos de propriedade estão 

sujeitos a “altos costos para su delineación y protección, aunado a posibles 

confiscaciones regulatorias o a múltiples, cambiantes, y altas tasas impositivas, 

definición poco clara de los derechos contractuales, aplicaciones inconsistentes de 

las normas, lo que a menudo también viene acompañado de corrupción”.979 

Observa-se, então, que sob a ótica da AED, um Sistema de Justiça 

Eficiente é aquele que preserva os direitos de propriedade e garante o cumprimento 

dos contratos, não necessariamente, que distribua Justiça Social. 

 

4.2.3 Poder Judiciário e Economia – o caso brasileiro 

 

Postas todas essas questões conforme acima, resta saber se no Brasil 

seria possível a implantação dos valores defendidos por instituições multilaterais que 

se dedicam a promover reformas judiciais; se é admissível aderir, sem restrições, à 

concepção metodológica da AED e, efetivamente, criar a partir do Poder Judiciário, 

um ambiente favorável para o Mercado. 

Como visto acima, a concepção metodológica da AED para um Poder 

Judiciário Eficiente está associada à proteção da propriedade, e ao cumprimento de 

contratos. Esses dois pontos merecem mais um breve esclarecimento. Afinal de 

contas, por qual motivo é imperativo proteger a propriedade privada (em oposição à 

distribuição da riqueza) e garantir os contratos (ao invés de flexibiliza-los)? 

Robert Cooter e Thomas Ulen entendem que, à luz da AED, “el derecho 

de propiedad provee el marco legal para la asignación de los recursos y la 
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distribución de la riqueza”980, e seguem afirmando que “el concepto legal de la 

propiedad es el de un conjunto de derechos sobre los recursos que el propietario 

puede ejercer con libertad y cuyo ejercicio está protegido contra la interferencia de 

otros”.981 

A questão dos direitos de propriedade é importante para a AED, pois é 

com base nela que se define a Eficiência e se dá base ao “Teorema de Coase”982; 

“cuando una actividad interfiere com otra, la ley debe decidir si una de las partes 

tiene derecho a interferir o si la otra parte tiene el derecho de quedar libre de la 

interferencia. La eficiencia requiere que se assigne el derecho a la parte que lo valúe 

más.”983 

Assim, a norma jurídica deveria ser estruturada de forma a eliminar os 

impedimentos para realização dos acordos privados (Teorema normativo de Coase). 

Esse ponto é importante porque grande parte da concepção metodológica da AED 

se sustenta no pressuposto de que a legislação estaria edificada dessa maneira. 

Daí o fato de (ao menos na Common Law) serem estimulados os MARCs, 

pois se presume que não haja na legislação material (daquela família jurídica), 

qualquer elemento que dificulte a negociação privada. Em termos menos complexos, 

é mais fácil negociar quando todos os direitos são simples e claros, que quando são 

complicados e incertos. Redigida dessa maneira, a lei permitiria que as partes 

negociassem seus direitos liberando os legisladores da tarefa difícil de atribuir 

eficientemente os direitos de propriedade984 (desregulamentação).985 
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Diferente seria o caso proposto pelo Teorema normativo de Hobbes que 

propõe: “estruturar a lei de tal modo que se minimize o dano causado pelas falhas 

dos acordos privados”.986 Esta seria uma situação menos eficiente que a primeira, 

porque permite uma margem maior para o erro do legislador além de agregar ao 

custo da transação os danos causados pelas falhas dos acordos privados. 

Em síntese, a questão da perfeita definição dos direitos de propriedade 

para a AED (em sua perspectiva Tradicional) é fundamental posto que, no momento 

em que essa demarcação se tornar definitiva, as pessoas poderão atribuir valores 

(preços) a elas e, a partir de então, as mesmas passam a integrar o Mercado 

(podem ser comercializadas). 

Essa inferência leva, necessariamente, à questão: afinal de contas, de 

que forma, num ambiente de Mercado, as pessoas atribuem preço aos direitos de 

propriedade e os comercializam? Através dos contratos. 

Assim, “cuando los individuos convienen en imponer costos y benefícios 

recíprocos, celebran um contrato. Los contratos ilustran el funcionamiento de los 

mercados.”987 

Essa distinção é importante para a AED (ao menos em sua perspectiva 

Tradicional), porque leva a outra categoria muito utilizada, que é a das 

“externalidades”, que podem ser compreendidas como aqueles elementos que 

implicam na imposição de custos ou benefícios que são agregados aos direitos de 

propriedade, independentemente do Mercado.  Apenas para ilustrar, o aumento de 

preço em vista do crescimento da demanda e diminuição da oferta, é obra do 

Mercado, ao passo que a elevação do valor de determinado bem em vista de uma 

catástrofe meteorológica, é uma externalidade. 

Ao aumento de custo (fixação de preço) em vista de uma externalidade 

dá-se o nome de “internalização da externalidade”.988 
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A importância para a AED que os contratos sejam cumpridos é enorme, 

posto que, (a) primeiramente, parte da concepção de que os envolvidos numa 

negociação são agentes racionais, que compreendem perfeitamente os limites da 

transação e, (b) em segundo lugar, uma decisão judicial, por exemplo, que anula 

uma cláusula contratual, distribuindo de forma diferente os custos e as vantagens de 

um ajuste privado, pode ser considerada uma externalidade, que afeta o equilíbrio 

do Mercado. 

Assim, compreendem aqueles que pertencem a essa Escola que “la ley 

debería hacer cumplir las promesas otorgadas en una negociación”.989 

Surgem, a partir daí, duas perguntas básicas: (a) quais promessas 

(cláusulas contratuais) são legalmente exigíveis? (b) qual o remédio para o 

descumprimento desses mesmos compromissos? A resposta dada pela AED é a de 

que:  

La eficiencia econômica requiere el incumplimiento forzoso de uma promesa  si el 
promitente y el receptor deseaban esse cumplimiento cuando se hizo la promesa”.

990
 De 

outro lado, “el derecho de los contratos y los tribunales ayuda a promover la cooperación 
entre los individuos mediante el cumplimiento forzoso, la interpretación y la regulación de 
las promesas. Al acer cumplir las promesas, los tribunales permiten que los individuos 
asuman compromissos creíbles de cooperar entre sí al hacer cumplir las promesas em 
una forma óptima, los tribunales generan incentivos para la cooperación eficiente.

991
 

Assim, parece ter ficado evidenciado que para a AED, um dos critérios 

definidores de Eficiência é a forma como a legislação e os tribunais (a) definem os 

direitos de propriedade e; (b) tratam do cumprimento dos contratos. 

Feitas essas considerações, há que se retornar ao início deste tópico. Ali 

se questionou se seria possível aderir, sem restrições à concepção metodológica da 

AED (em sua perspectiva Tradicional) e, efetivamente, criar a partir do Poder 

Judiciário, um ambiente favorável para o Mercado no Brasil. 
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Adiante serão apontadas algumas situações em que o Direito brasileiro se 

não “proíbe”, ao menos gera dúvidas sobre a possibilidade da adoção irrestrita da 

metodologia da AED (Tradicional). Aqui, contudo, serão abordadas duas questões 

pontuais que dizem respeito diretamente à atribuição dos direitos de propriedade e 

aos contratos. 

A primeira se refere à “função social da propriedade”992, que vem 

insculpida como direito fundamental previsto no inciso XXIII, da CRFB/1988, que 

possui a seguinte redação: “a propriedade atenderá a sua função social”. 

Já, o artigo 170, inciso III, igualmente da CRFB/1988, prevê 

expressamente que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social993, observados os seguintes princípios: (...) III 

– função social da propriedade”. 

A função social também é atribuída constitucionalmente às empresas 

públicas (art. 173, § 1º, I); à propriedade urbana (art. 182, § 2º); e à propriedade rural 

(arts. 184 e 186), ficando claro que é um conceito importante na ordem jurídica 

brasileira. 

Especificamente em relação à propriedade rural, a Lei 8.629, de 25 de 

fevereiro de 1993, prevê expressamente que se a mesma não cumprir a sua função 

social, será passível de desapropriação.994 

Não se pretende aqui desenvolver um raciocínio completo sobre todas as 

especificidades do direito de propriedade, mas apenas demonstrar que há uma 
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questão importante que precisa ser resolvida se se pretende aplicar em terras 

brasileiras, os pressupostos teóricos da AED. 

Apesar da dificuldade no estabelecimento de um conceito operacional de 

consenso a respeito da categoria “função social da propriedade”, o fato é que para 

os capitalistas, essa categoria é praticamente inexistente, tendo em vista que 

incompatível com o espírito da livre iniciativa e mesmo com o conceito absoluto de 

propriedade. Alie-se a isso, o fato de que, conforme ensina José Isaac Pilati 995: 

A função social, com esse novo desenho do coletivo, redimensiona o individual e o 
público-estatal, como o próprio conceito de propriedade e a respectiva tutela jurídica – 
em termos estruturais. A propriedade já não se restringe aos bens corpóreos, surgem 
propriedades especiais; e os direitos do indivíduo proprietário perdem a perspectiva de ir 
além do mérito de capital e trabalho, pela apropriação gratuita do coletivo; o Estado, 
perante o coletivo, passa a atuar também como colaborador entre condôminos; surgem 
novas propriedades constitucionais de conteúdo procedimental democrático participativo; 
e a tutela ganha nova dimensão: de ágora. 

Assim, não se pode compreender como - sem ferir o espírito de 

dispositivos constitucionais expressos -, seja possível aplicar raciocínios jurídicos 

que desconsiderem completamente a determinação expressa de que a propriedade 

atenda à sua função social. 

A doutrina da função social da propriedade está relacionada às 

Constituições do welfare state, que consagram o bem-estar social, correspondendo, 

também, a uma manifestação do direito de solidariedade.996 

Ora, também a ideia de solidariedade, que está intimamente relacionada 

a uma concepção de Justiça Social é quase nula num regime jurídico que tenha a 

Eficiência Econômica como diretriz principal. 

Observe-se a aparente incompatibilidade desse dado ideológico (Eros 

Roberto Grau) com as políticas que tenham a Eficiência Econômica como 

fundamento.  

A “propriedade privada” é um dos princípios que orientam a ordem 

econômica, mas mesmo assim, ao lado de outro que prevê a sua função social (art. 
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170, incisos II e III). Para Eros Roberto Grau, a forma como a “função social” vem 

posta na ordem constitucional vigente autoriza, inclusive a se cogitar sobre a “função 

social da empresa”, como limitação ao exercício do direito de propriedade.997 

Como é possível inferir, já, conceitos postos na ordem constitucional 

brasileira (ao menos no que dizem respeito à função social da propriedade), se não 

se incompatibilizam, ao menos não autorizam falar-se em uma adoção, sem 

restrições da ideia de Eficiência Econômica, como estruturada na metodologia da 

AED. 

Como esclarece Roscoe Pound998, a vida econômica do indivíduo em 

Sociedade, sob os auspícios do liberalismo possui características bem peculiares: 

A vida econômica do indivíduo em sociedade, como sabemos, envolve quatro 
exigências. Uma é a exigência de controle de certas coisas corpóreas, dos meios 
naturais de que depende a existência humana. Outra é a exigência de liberdade de 
indústria e contrato como bem individual, à parte o livre exercício dos poderes de cada 
um como fase da personalidade, uma vez que, numa sociedade altamente organizada, a 
existência geral poderá depender, em larga medida do trabalho individual em ocupações 
especializadas, e o poder de exercer livremente a ocupação escolhida por cada um de 
nós poderá ser nosso principal bem ativo. A terceira exigência relaciona-se com 
vantagens prometidas, com a execução prometida, por outros, de valor pecuniário, visto 
que numa complexa organização econômica com divisões meticulosas de trabalho e 
empreendimentos que se estendem por largos períodos, o crédito substitui cada vez 
mais a riqueza corpórea como meio de troca e agência de atividade comercial. Quarto, 
temos a exigência de estarmos seguros contra a interferência de estranhos, com 
relações economicamente vantajosas com outros, quer de ordem contratual, social, de 
negócios, oficial ou doméstica. 

Como compatibilizar essas exigências do liberalismo com cláusulas 

específicas da ordem constitucional vigente no Brasil, é um problema a ser 

resolvido. 

Já, no que diz respeito à garantia dos contratos, pode-se tomar a previsão 

expressa do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (atual LINDB – Lei 

12.276/2010) que determina, expressamente, que: “na aplicação da lei, o Juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 

Tal dispositivo pode ser combinado com o inciso V, do artigo 6º da Lei 

8.078/1990, que prevê ser direito básico do consumidor: “a modificação das 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 
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em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”999, 

teremos aí, um enorme ferramental anticapitalista, opondo-se frontalmente à 

exigência metodológica da Eficiência Econômica, típica da AED em sua concepção 

Tradicional, de garantia dos contratos. 

O problema, aqui, passa a ser de Hermenêutica1000, diretamente 

relacionado com a atuação dos Tribunais e à interpretação que estes venham a dar 

tanto à lei, quanto aos contratos1001 ˉ 1002 ˉ 1003 1004  ־. 
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A questão da decidibilidade como elemento da atuação do juízo será 

analisada mais adiante, contudo, para os objetivos deste tópico, pode-se verificar em 

Osvaldo Ferreira de Melo1005 que é a “capacidade inerente ao Direito para decidir 

conflitos com uso da coerção. Característica primeira da atividade jurisdicional”.  

Percebe-se, então que o dado ideológico (Eros Roberto Grau) também 

aqui é preponderante, posto que é a própria legislação que determina um modo de 

agir para o Juiz, ordenando que o mesmo busque na lei que aplica, os seus fins 

sociais e decida em conformidade com o bem comum, atribuindo fim social para a 

propriedade e interpretando os contratos de forma mais benéfica ao consumidor, 

considerando a sua hipossuficiência. 

Como visto acima, é condição imprescindível para a AED (ao menos em 

sua versão Tradicional) o respeito aos contratos, sendo praticamente incompatível 

com essa visão, a flexibilização de cláusulas contratuais visando atender a um fim 

social. 

Novamente, como explica Roscoe Pound1006, o cumprimento dos 

contratos é uma condição sine qua non para o funcionamento de uma sociedade 

capitalista. 

(...) numa sociedade caracterizadamente comercial e industrial, uma exigência, 
necessidade ou pretensão da sociedade de que as promessas sejam cumpridas e os 
compromissos satisfeitos de boa-fé, um interesse social na estabilização das promessas, 
torna-se de suma importância como instituição social e econômica. Esse interesse social 
na segurança das transações, como poderíamos chamar-lhe, requer que asseguremos o 
interesse individual da promessa, isto é, sua pretensão ou exigência para ser garantido 
na expectativa criada, que se tornou parte integrante de sua substância. 

_______________________ 
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Assim, quer parecer que há certa incompatibilidade aqui também, da 

previsão expressa do ordenamento jurídico brasileiro, com as exigências liberais de 

equiparação.  

Uma das interpretações possíveis da determinação do artigo 5º da Lei de 

Introdução ao Código Civil (LINDB) - no que diz respeito ao ínsito elemento de 

controle da parte do decididor sobre o endereçado da decisão (Maria Helena Diniz) 

dentro da dimensão criadora da decisão judicial -, autoriza a inferir que o sistema 

jurídico vigente no Brasil determina a aplicação de uma justiça mais social 

(distributiva) do que baseada na ideia de Eficiência Econômica, mesmo na 

interpretação contratual, sendo possível, portanto, em condições como aquelas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que se negue validade material a 

determinadas cláusulas contratuais. 

Então, respondendo à questão posta no início deste tópico1007, o que se 

pode dizer é que não se vislumbra meio, sem afronta ao direito pátrio vigente de 

aplicação pura e simples do arsenal ideológico da AED (ao menos em sua 

perspectiva Tradicional) no Brasil. 

 

4.3 O NOVO REGIME RECURSAL CÍVEL E A EFICIÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO  

 

A questão da reforma do Regime Recursal Cível brasileiro (o efeito 

vinculante das decisões das Cortes Superiores) e sua relação com a ideia de 

Eficiência pode ser vista, pelo menos, de dois ângulos que interessam ao raciocínio 

que se tenta desenvolver: (a) como problema de política pública relacionado a 

intenção governamental de criação de um ambiente mais favorável para o Mercado 

(Eficiência Institucional), ou; (b) como problema intrínseco da Teoria da Decisão 

(Eficiência Organizacional). 

Neste e no próximo tópico cada um desses problemas será analisado. 
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4.3.1 O efeito vinculante das decisões judiciais e seu impacto na 

concepção de Eficiência do Poder Judiciário 

Até o presente momento, neste capítulo, para clarificar a forma através da 

qual a ideia de Eficiência Econômica é composta, deu-se ênfase aos aspectos 

relacionados ao direito material, da Análise Econômica do Direito. A partir de agora, 

no entanto, passa-se a enfocar os aspectos processuais das disputas cíveis. 

Os aspectos processuais se referem ao procedimento que se desenvolve 

desde a propositura de uma demanda até a resolução da disputa, dando-se 

preferência, no entanto, para os aspectos recursais, que são o tema central da 

presente Tese. 

No que diz respeito especificamente à matéria recursal cível, as 

mudanças propostas a partir da EC 45/2004, em seu conjunto, criaram uma espécie 

de “Modelo Vinculante”, composto por uma série de medidas já anteriormente 

referidas: 

a) Súmula Vinculante; 

b) Repercussão Geral no Recurso Extraordinário; 

c) Recursos Repetitivos no âmbito do Recurso Especial; 

d) Súmula Impeditiva de Recursos; 

e) Sentença vinculante. 

Todas essas mudanças - como ficou visto anteriormente - ocorreram 

tendo-se em conta dois grandes objetivos: (a) redução no volume de recursos; (b) 

propiciar uma sensação de segurança jurídica1008, pela ideia de Previsibilidade do 

Sistema de Justiça a fim de criar um ambiente mais favorável para os negócios. 

                                                      
1008
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Verbete: SENTIMENTO. 



330 
 

Esses dois objetivos alinham-se perfeitamente tanto com a noção de 

Estado de Direito, preconizada pelo Banco Mundial, quanto com a ideia de Eficiência 

Técnica (Organizacional), sugerida pela AED, em sua dimensão processual. 

Na realidade, como visto em capítulo anterior, pela perspectiva do Banco 

Mundial, novos valores foram incorporados ao sistema processual civil, e outros 

tiveram seus sentidos alterados: (a) Acesso à Justiça (acessibilidade); (b) 

Credibilidade; (c) Eficiência; (d) Transparência; (e) Previsibilidade; (f) Proteção à 

Propriedade, e; (g) Asseguração de Cumprimento dos Contratos. 

A questão, agora, é de se saber se a incorporação desses valores foi ou é 

capaz de produzir os efeitos desejados pelas Autoridades brasileiras, ao aderir a 

esse modelo de organização Judicial (Predição). 

Para esse desiderato, mais duas informações devem ser acrescentadas 

ao conjunto de dados que se tem levantado nesta Tese, tendentes a demonstrar a 

adesão do Brasil a um modelo internacional de Poder Judiciário. A primeira diz 

respeito à associação do Conselho Nacional de Justiça ao Consórcio Internacional 

de Excelência nos Tribunais, em 09.11.20101009; e a segunda se refere à adesão do 

Supremo Tribunal Federal ao Fórum Global de Direito, Justiça e Desenvolvimento, 

lançado pelo Banco Mundial, em 16.11.2011.1010 

O referido Consórcio é uma estrutura internacional composta de grupos e 

organizações da Europa, Austrália e Estados Unidos (e agora pelo Brasil), que 

desenvolve “Pautas Internacionais para Excelência de Tribunais”1011. Seu objetivo 

seria o de fornecer critérios para avaliação de um Tribunal, se bem que se refira a 

todo o Sistema de Justiça. 

As pautas estão assentadas em sete áreas de excelência: (a) 

administração do tribunal e liderança; (b) normas do tribunal; (c) processos judiciais; 
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Brochure_ES.ashx. Acesso em 02 fev. 2013. 
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(d) confiança do público; (e) satisfação dos usuários; (f) recursos dos tribunais; (g) 

serviços judiciais acessíveis e a custo razoável.1012 

Basicamente, a ideia é a de que o primeiro passo a caminho da 

“excelência” seja uma autoavaliação que incorpore a “pauta” como uma ferramenta, 

um critério de verificação. 

Além das áreas de excelência, o Consórcio prega a adoção de 10 valores 

essenciais que identificariam os tribunais eficazes: (a) igualdade (diante da lei); (b) 

equidade; (c) imparcialidade; (d) independência; (e) habilidade; (f) integridade; (g) 

transparência; (h) acessibilidade; (i) rapidez; (j) certeza.1013 

Já, no que diz respeito ao Fórum Global, este pretende ajudar na 

identificação, discussão e produção de soluções legais inovadoras e customizadas 

aos desafios do desenvolvimento em nível global, regional ou nacional; e tem como 

objetivos:  

(1) promover uma melhor compreensão do papel do Direito e da Justiça no processo de 
desenvolvimento, através de diálogos estruturados dos atores relevantes Sul-Sul e 
Norte-Sul, e uma agenda de pesquisa para fomentar a co-geração de conhecimento, 
incluindo acadêmicos e grupos de reflexão (think-tanks); (2) fortalecer e melhor integrar 
as instituições legais e judiciais no processo de desenvolvimento, através de iniciativas 

selecionadas de capacitação e de um repositório aberto de conhecimento.
1014 

A iniciativa aparenta tratar-se de mais passo rumo à globalização e à 

padronização (ainda que se proponha a oferecer soluções legais inovadoras e 

customizadas) dos Sistemas Judiciais pelo mundo (cosmopolitismo judicial). 

Pois bem, não obstante no caso brasileiro o discurso oficial seja o da 

Eficiência Judicial, o que se observa é a falta de divulgação dos critérios pelos quais 

essa qualidade seria aferida. O único critério que vem sendo divulgado é aquele dos 

Relatórios Justiça em Números e Supremo em Números (talvez sejam os únicos). 

A adesão do Brasil a essas duas iniciativas internacionais, no entanto, 

parece oferecer algumas diretrizes, as quais se passa a considerar como o norte 
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 WORLD BANK GROUP. Law, Justice and Development. Disponível em 
http://globalforumljd.org/docs/concept_note/concept_note_portuguese.pdf. Acesso em 02 fev. 2013. 
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para eventual verificação da adequação da reforma do Regime Recursal Cível a 

esse novo padrão. 

Outro ponto a se destacar é o de que a suposta adesão aos padrões 

internacionais de excelência judicial somente ocorrem a partir do ano de 2010, 

sendo que as mudanças em matéria recursal já haviam acontecido (a grande 

maioria, ao menos), no ano de 2005.  

Naquele momento histórico, o único relatório estatístico que se tem 

conhecimento supostamente existisse, era o já mencionado “Diagnóstico do Poder 

Judiciário”, que foi elaborado pelo Ministério da Justiça no ano de 2004. Novamente 

lembre-se o conselho do Banco Mundial, no sentido de que “reformar é como 

consertar um carro com o motor funcionando, não há tempo para formular 

estratégia” 1015. 

Então, o que fez com que o legislador da época acreditasse que as 

mudanças pontuais em matéria recursal (Modelo Vinculante) contribuiriam para uma 

melhoria da percepção de Eficiência do Poder Judiciário? 

A resposta a esse questionamento só pode ser uma: a diminuição do 

volume de Recursos nas instâncias superiores e, apenas por consequência (Súmula 

Impeditiva de Recursos, por exemplo) a redução nas inferiores. Um critério 

meramente matemático. 

Quer dizer, ao que parece, naquele momento (2004/2005), do ponto de 

vista processual, não se tomou em conta qualquer outra justificativa que não fosse a 

adoção de uma tática para a diminuição no volume de recursos nas instâncias 

superiores. 

Não se discute que, efetivamente, o número de processos pendentes de 

julgamento, e a consequente demora na entrega da prestação jurisdicional sejam 

motivos para que a percepção da qualidade dos serviços oferecidos pelo Poder 

Judiciário à comunidade acabe sendo abalada. A questão, no entanto deve ser 

deslocada para a análise do trade-off (custo/benefício) da solução proposta. 
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Eros Roberto Grau possui posicionamento interessante a respeito do 

tema, trazido ao público com a última edição do seu “O Direito Posto e o Direito 

Pressuposto”. Para esse autor, que já foi um crítico severo (como ele próprio afirma) 

da Súmula Vinculante, esse tema já não inspira mais cuidados. Sua preocupação, 

segundo diz, está mais com o instituto da Repercussão Geral 1016 1017  ־. 

Preocupa-me muito, contudo, o instituto da repercussão geral.  A decisão de um caso ao 
qual tiver sido ela atribuída consubstancia uma súmula cujo fim é, no entanto, diverso do 
atribuído às súmulas vinculantes. Essas se prestam a inovar o ordenamento jurídico. A 
súmula de repercussão geral, não. Não é texto normativo sujeito a interpretação pelos 
que a aplicarão, mas, imediatamente, obstáculo à apreciação de determinadas matérias 
constitucionais pelo STF. Temo que, tal como a ela conferiu contornos a Lei 11.418/2006 
e como a vem praticando o Tribunal, visando à redução dos recursos extraordinários, a 
função jurisdicional do Tribunal seja estreitada. Cada caso que envolva debate judicial é 
um caso, em sua individualidade, a mim parecendo injustificável seja sonegado, a quem 
reivindique matéria constitucional pelo STF no seu caso particular, o controle de 
constitucionalidade que ao Tribunal incumbe.

1018
  

E, segue o mesmo Autor afirmando que somente ao STF é que incumbiria 

examinar requisitos de admissibilidade de Recurso Extraordinário. 

O tempo dirá se estrou enganado, mas procedimentos simplificadores que impliquem 
obstáculo à prestação jurisdicional não se justificam. A existência, ou não, de questões 
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa – como diz a lei, não a Constituição – apenas pode ser 
apurada caso a caso. É ao próprio STF que incumbe examinar a admissão do recurso – 
como diz a Constituição -, não a ‘Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas 
Recursais’ – como diz a lei. 

1019
 

De fato, não se pode deixar de concordar com o referido autor, quando 

analisado o artigo 543-B do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 11.418/2006, 

que prescreve que no caso de multiplicidade de recursos com fundamento em 

idêntica controvérsia, “caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos 
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representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 

sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte”. 

O que se observa aí é quase que uma transferência de competência 

constitucional do STF para os Tribunais inferiores, a fim de que: (a) decidam 

subjetivamente o que exatamente são “recursos com fundamento em idêntica 

controvérsia”; (b) dentre estes, selecionem os “representativos da controvérsia”, (c) 

sobrestem os demais, negando ascensão dos mesmos ao STF; e; (d) 

posteriormente, julgada a tese pela Corte, “apreciem” (é este o termo usado pela lei) 

os recursos que ficaram retidos. 

Posteriormente, ainda, proferida decisão em caso com Repercussão 

Geral, deverão os Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, 

declarar prejudicados os recursos retidos, posto que contrariaram a decisão da 

Corte, ou retratar-se, porque a decisão neles proferida foi contrária à decisão do 

leading case. 

 Em verdade, passam a ser os Tribunais, Turmas de Uniformização ou 

Turmas Recursais, que decidem/julgam os Recursos Extraordinários retidos, e não 

mais o Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, não se pode esquecer que a CRFB, em seu artigo 102, inciso 

III, prevê que é da competência exclusiva do STF o julgamento de Recursos 

Extraordinários. Sistemática mais ou menos parecida se aplica aos Recursos 

Especiais Repetitivos. 

No caso específico a Lei 11.418/2006, que criou o artigo 543-B incluindo-

o no CPC previu em seu § 5º, expressamente, que “o Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas e 

de outros órgãos, na análise da repercussão geral”.1020 

A leitura que poderia ser feita do § 5º acima mencionado é no sentido de 

que o STF estaria autorizado a regular, em seu Regimento Interno, a atuação de 

“seus órgãos internos”. Contudo, através das Emendas Regimentais nºs 23/2008 e 
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27/2008, aquela Corte acabou definindo, também os procedimentos a serem 

adotados pelos Tribunais inferiores.1021 

A “simplificação da simplificação”, no entanto, vem surgindo à medida que 

os Tribunais inferiores estão alterando os seus Regimentos Internos, de modo a 

fechar ainda mais o sistema. 

A situação emerge a partir da interpretação do artigo 544 do CPC, que 

prevê claramente que “não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, 

caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 (dez) dias”. 

Assim, de acordo com a legislação processual, caso os Tribunais 

inferiores negassem seguimento ao Recurso Extraordinário ou Especial, alegando 

alguma incongruência com a decisão do leading case, a parte que se sentisse 

prejudicada interporia o Recurso de Agravo nos Próprios Autos, previsto no 

dispositivo legal acima transcrito. 

Na realidade esse recurso já existia, mas utilizava-se “Agravo de 

Instrumento” e não “Agravo nos próprios Autos”. 

De qualquer forma, por certo que tal medida não iria diminuir o número de 

recursos nas Cortes superiores, já que se não ascendesse o Recurso Especial ou o 

Extraordinário, a parte se serviria do Recurso de Agravo (em qualquer uma de suas 

modalidades), para levar seu reclamo à diante. 

Na prática não teria havido uma diminuição no número de recursos nas 

Cortes Superiores.1022 
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 Na ER 23/2008, o STF alterou o seu Regimento Interno, mas criou procedimentos para os 
Tribunais Inferiores, nos seguintes termos: “Art. 328-A. Nos casos previstos no art. 543-B, caput, do 
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amentacao. Acesso em 02 abr. 2013. 
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Exemplificativamente, a Corte de Justiça Estadual de Santa Catarina, 

alterou seu Regimento Interno para afirmar que a competência para julgar os 

recursos contra as decisões dos Vice-presidentes que negassem seguimento ao RE 

ou ao REsp seria do seu Órgão Especial (provocado por Agravo Regimental) e não 

mais, na forma do art. 544 do CPC. 

No caso, trata-se do Ato Regimental nº 120/2121023, que alterou o artigo 

195 do Regimento Interno da Casa, para nele incluir as seguintes alterações: 

Art. 1º Ficam acrescentados ao art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina os parágrafos 5º e 6º, com a seguinte redação: 

“Art. 195. ...................... 

..................................... 

“§ 5º O agravo regimental interposto contra decisões proferidas pelos 2º e 3º 
Vice-Presidentes, que aplicarem a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do 
Código de Processo Civil será cabível, em caráter excepcional, somente 
quando demonstrado equívoco no enquadramento do recurso ao paradigma 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, e se 
prestará à revisão do juízo de adequação. 

§ 6º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao agravo regimental 
interposto contra decisão que julgar prejudicado o agravo do art. 544 do 
Código de Processo Civil.” 

Art. 2º Compete ao Órgão Especial julgar o agravo regimental previsto nos parágrafos 5º 
e 6º do art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina. 

§ 1º A distribuição do agravo regimental será feita ao relator da decisão que deu origem 
ao recurso especial ou extraordinário, ou mediante sorteio, se não for ele integrante do 
Órgão Especial. 

§ 2º Da decisão do agravo regimental previsto nos parágrafos 5º e 6º do art. 195 do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não caberá 
qualquer outro recurso, salvo os embargos de declaração nos estritos casos do art. 535 
do Código de Processo Civil. 

Essa alteração regimental teve por base uma Questão de Ordem julgada 

pelo STF (QO no AI 760.358/SE1024) e outra decidida pelo STJ (QO no AI 

_______________________ 
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1.154.599/SP1025). Em ambos os casos a fundamentação das decisões das Cortes 

Superiores não teve por base nenhuma questão técnica, mas tão somente o intuito 

de diminuir o volume de recursos que, eventualmente, ascenderiam àquelas Cortes. 

A partir de então, o juízo de adequação (que não deixa de ser uma forma 

oblíqua de julgar Recursos Especiais e Extraordinários) passa a ser dos Tribunais de 

Origem, não cabendo qualquer recurso dessas decisões para o STF ou para o STJ. 

Assim, o que se pode observar é que a concepção de Eficiência do 

Sistema de Justiça brasileiro está muito focada na redução do volume de julgados 

pela criação, até mesmo pela via jurisprudencial (os Tribunais “legislam”), de 

mecanismos que impeçam a subida de recursos para as Cortes Superiores. 

Sob o ponto de vista da AEL, observa-se que a mensagem transmitida 

pelas Cortes Superiores é bem clara em alguns sentidos: (a) desincentivar a 

interposição de Recursos sobre matérias que já tenham sido decididas a partir de 

leading cases; (b) promover a estabilização da jurisprudência nessas mesmas 

matérias; (c) dar agilidade (simplificação processual - simplifying the law) e rapidez 

(velocidade na tramitação) para o processo; (d) com essas medidas, trazer melhoria 

para o ambiente de Mercado, na medida em que a Previsibilidade e Segurança 

Jurídica são exigência sua. 

Esse posicionamento sugere um total alinhamento com os parâmetros de 

Eficiência Técnica, sugerido pelos organismos internacionais e pelas associações 

das quais, a partir de agora, o Brasil faz parte. 

O que se pode dizer para finalizar é que o “Modelo Vinculante” criado no 

Brasil parece ser a forma encontrada pelo legislador pátrio para conceber a ideia de 

Eficiência do Poder Judiciário, prestigiando a produtividade. 

 

_______________________ 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608471. Acesso em 02 abr. 
2013.  
1025

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QO no Agravo de Instrumento Nº 1.154.599/SP, onde foi 
relator o Ministro Ari Pargendler. DJe de 12.05.2011. Disponível em 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=937926&sReg=200900659392&s
Data=20110512&formato=PDF. Acesso em 02 abr. 2013. 
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4.3.2 A limitação dos Recursos Cíveis e a celeridade na tramitação 

processual 

 

Do julgamento da Questão de Ordem (QO) no Agravo de Instrumento nº 

1.154.599/SP1026, é interessante observar a linha argumentativa utilizada para 

afastar a aplicação ao caso, do disposto no artigo 544 do CPC, nos seguintes 

termos: 

(...) O momento da Lei n. 11.672/2008, que criou o recurso repetitivo nesta Corte, é 
incompatível com o momento em que concebido o agravo de instrumento do art. 544 do 
CPC. Decidir de forma diversa, acolhendo a possibilidade de interposição do agravo de 
instrumento, enseja, flagrantemente, a mera substituição de cores e de nomenclaturas 
dos recursos que subirão ao Superior Tribunal de Justiça, impedindo que as partes 
obtenham justiça rápida e definitiva com o trânsito em julgado da decisão de mérito e 
ferindo, no meu entender, o espírito da nova lei. 

É difícil de entender o que o STJ quer dizer quando afirma que “a norma 

do art. 544 do Código de Processo Civil foi editada em outro momento do Poder 

Judiciário”, sabendo-se que, as alterações promovidas no art. 544 do CPC o foram 

através da Lei 12.322/2010; portanto em momento posterior Lei n. 11.672/2008, que 

criou a sistemática dos recursos repetitivos. Sem adentrar profundamente no 

assunto, mas apenas para aclarar o debate, o que parece é que o STJ viu uma 

antinomia onde realmente não havia1027, dando-lhe uma solução inusitada, ao fazer 

prevalecer o “momento” da norma anterior em detrimento do da norma posterior.   

Ocorre que na utilização do critério cronológico para solução de uma 

antinomia, é regra aplicar a lei posterior, em prejuízo da anterior, já que, segundo 

ensina Norberto Bobbio: “presume-se que o legislador não queira fazer coisa inútil e 

                                                      
1026

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QO no Agravo de Instrumento Nº 1.154.599/SP, onde foi 
relator o Ministro Ari Pargendler. DJe de 12.05.2011. Disponível em 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=937926&sReg=200900659392&s
Data=20110512&formato=PDF. Acesso em 02 abr. 2013. 
1027

 Norberto Bobbio conceitua “antinomia” como sendo: “o encontro de duas proposições 
incompatíveis, que não podem ser ambas verdadeiras, e, com referência a um sistema normativo, o 
encontro de duas normas que não podem ser ambas aplicadas, a eliminação do inconveniente não 
poderá consistir em outra coisa que não a eliminação de uma das duas normas (no caso de normas 
contrárias, também na eliminação das duas”. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 
10. ed. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1997. Título original da obra: Teoria dell’ordinamento giurídico.  p. 91. 
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sem finalidade: se devesse prevalecer a norma precedente, a lei sucessiva seria um 

ato inútil e sem finalidade”.1028 

Assim, é possível observar que o próprio Poder Judiciário dá 

interpretação para a legislação, visando oferecer celeridade ao andamento dos 

feitos. 

A questão da velocidade do processo é extremamente complexa e, até o 

presente momento, parece não ter surgido nenhuma fórmula que consiga conjugar a 

rapidez de tramitação com a qualidade do julgamento. Sobre essa questão, Araken 

de Assis1029, entende que: 

O delicado equilíbrio consiste em impor desfecho rápido e justo ao processo. No entanto, 
celeridade e justiça nem sempre se conjugam em medidas iguais. Frequentemente a 
formulação perfeita da regra jurídica particular bem como sua efetiva atuação no mundo 
real, exigem um tempo largo para sopesar, medir, ponderar e agir. E, menosprezar a 
rapidez não raro ceifa a própria justiça, porque colhida tardiamente. 

François Ost, de seu turno, fala de um tempo neguentrópico e criador 

seria o ideal para o processo. Segundo ele “o importante é, antes, que um tempo 

próprio, carregado de um sentido instituinte, seja mobilizado pela operação da 

norma jurídica”1030. 

A questão de, simplesmente, reduzir o número de recursos é uma prática 

cuja eficácia para reduzir o tempo de tramitação processual ainda não ficou 

satisfatoriamente demonstrada. Na realidade, o que ocorre é que haverá, sim, uma 

diminuição no número de processos perante as Cortes Superiores (STF e STJ), mas 

não necessariamente nas inferiores (Tribunais de Justiça; Tribunais Regionais 

Federais, Turmas Recursais e assim por diante). 

Na prática, então, pode-se observar que não houve uma diminuição no 

número de recursos, mas, utilizando as palavras do acórdão do STJ acima 

transcrito, o que ocorreu foi uma mera “substituição de cores e de nomenclaturas 

dos recursos”, com o prejuízo para as partes que ao invés de 10 (dez) dias para 

                                                      
1028

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. p. 95. 
1029

 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 74. 
1030

 OST, François. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Bauru: EDUSC, 2005. Título 
original: Le tempus du droit. p. 14-15. 



340 
 

agravar (art. 544 do CPC), agora possuem somente 05 (cinco) dias para interpor o 

regimental (art. 195 do Regimento Interno do TJSC). 

Do ponto de vista da AEL pode-se invocar o “Ótimo de Pareto” para 

argumentar sobre as mudanças operadas e aferir se as mesmas foram vantajosas 

ou não, proporcionando um estado de Eficiência Econômica. 

Pelo “Ótimo de Pareto” se compreende que uma mudança qualquer pode 

ser considerada eficiente se, do conjunto de abrangidos por ela, nenhum teve a sua 

situação prejudicada e, pelo menos um, teve a sua situação melhorada. 

No caso das restrições aos recursos, pode-se compreender que somente 

as Cortes Superiores tiveram a sua situação melhorada, ao passo que os 

jurisdicionados, como um todo, piorada. Essa agrava pode ser apontada pelos 

seguintes motivos: (a) com o esvaziamento do artigo 544 do CPC, houve a 

eliminação de uma oportunidade recursal importante; (b) mesmo que se considere a 

possibilidade de interposição de agravo regimental contra a decisão de 

enquadramento, é de se observar que o prazo que era de 10 dias ficou reduzido 

para 5 dias; (c) não há qualquer demonstração de que essa alteração tenha 

reduzido os prazos gerais de andamento dos recursos, ou mesmo que tenha sido 

reduzido o volume recursal como um todo. 

Mesmo que se raciocine a partir do teorema de Kaldor-Hicks, não se pode 

dizer que o número de beneficiados supera o de prejudicados pois questão dos 

benefícios teria que ser analisada sob o ponto de vista de uma Ideologia ligada à 

Política Pública que determinou a tomada da decisão geradora da mudança 

(Eficácia). 
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Assim sendo, não se pode concluir que o ganho em celeridade (se é que 

houve) tenha justificado as perdas com a simplifying the law, não sendo possível 

caracterizar como Eficientes as medidas limitadoras dos recursos cíveis. 

 

4.3.3 Os Recursos Cíveis podem ser considerados um obstáculo à 

Eficiência Judicial? 

 

Não há dúvida de que o congestionamento nas Cortes Superiores pode 

ser atribuído, em parte, a própria existência dos Recursos, e isso porque uma das 

únicas formas (talvez a principal) de se acessar aquelas instâncias seja através 

desse procedimento. 

Comparações feitas entre o sistema processual brasileiro e a Common 

Law não podem servir, por si sós, para justificar as medidas reformadoras, porque se 

propõe a emparelhar duas grandezas que, talvez, não possam ser equiparadas. 

Afinal de contas, como afirma Maurício Ramires1031: 

O sistema jurídico brasileiro não é o da common law, e por isso não se pode 
simplesmente trocar a interpretação do “direito da legislação” pelo “direito da judicatura”. 
Muito embora o julgador não possa deixar de ser afetado por uma linha de precedentes 
(e isso significa que essa linha de precedentes relevantes deve constar do horizonte de 
sua decisão), o seu compromisso com a ordem constitucional não pode ser mitigado 
pelo eventual alheamento dessa ordem por seus antecessores ou contemporâneos de 
superior instância. No fim, o que resta é o que Swift intuiu já no século XVIII: os 
precedentes não desculpam o juiz. 

Assim, jamais se poderia admitir que aquilo que fosse a característica do 

sistema passasse a ser um obstáculo à Eficiência Judicial, considerada como 

excelência na realização das funções do Poder Judiciário. 

Sob o ponto de vista da AEL, e mesmo pela ótica do gerenciamento das 

causas (gestão processual) que ascendem aos tribunais superiores, quer parecer 

que, a generalização da solução não seja a melhor saída. 

                                                      
1031

 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 145-146. 
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Poder-se-ia opor que dar tratamento diferenciado para o Estado, ou 

apenas para os maiores litigantes, seria impor uma quebra de isonomia inaceitável. 

Mas esse argumento não possui qualquer sustentação, até porque, na legislação 

processual vigente, são encontradas várias situações em que a Fazenda Pública é 

favorecida, isso não é considerado como uma “quebra de isonomia”. 

É o caso a remessa obrigatória (art. 475 do CPC), por exemplo. Em que 

medida os casos de condenação da Fazenda que necessitam de confirmação dos 

Tribunais para poder ser executados, engordam as estatísticas recursais? 

O próprio executivo fiscal, utilizando-se da estrutura do Judiciário, quando 

se sabe que a Fazenda possui - ou deveria possuir - mecanismos para cobrança 

administrativa dos tributos. Mesmo no caso dos “mutirões” que se espalham pelo 

país, onde os abnegados Magistrados procuram soluções para diminuir o volume de 

processos que sobrecarregam as Varas de Execução Fiscal, observa-se que as 

propostas de “acordo” geralmente são no sentido de que o cidadão pague/parcele 

suas dívidas, dificilmente se discutindo a legalidade das cobranças. 

A obrigatoriedade dos procuradores públicos recorrerem até última 

instância à pena de cometimento de infrações disciplinares e/ou criminais, mesmo 

em matérias já pacificadas pelas Cortes Superiores. Em quanto essas situações 

agravam o quadro já caótico do Poder Judiciário. Na realidade, o Estado deveria ser 

o primeiro a dar exemplo, pagando prontamente o que deve. 

O que se observa é o Estado criando problemas para o próprio Estado. E, 

assim sendo, as soluções deveriam privilegiar esse tipo de problemas. Talvez fosse 

o caso de se procurar soluções pontuais e não envolver o jurisdicionado comum. 

Os MARCs, por exemplo, que se anuncia como uma grande alternativa 

para a diminuição do volume de processos no Judiciário, por certo apenas atingirão 

os litigantes comuns, os cidadãos, não se observando nenhum mecanismo que 

obrigue a Fazenda Pública a utilizar-se dessas ferramentas salvo, por ora, os 

Juizados Especiais.  

De outro lado, não se teve conhecimento durante a pesquisa, cujos 

resultados ora são relatados, de qualquer estudo que demonstre, em termos 
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percentuais, o quanto impactaria na redução do volume de processos, a implantação 

efetiva desses Mecanismos Alternativos de Resolução de Conflitos.  

Os Juizados Especiais foram uma excelente tentativa de isolar a litigância 

da Fazenda por um mecanismo diferenciado. Contudo, eles apenas demonstraram a 

existência de um volume enorme de demandas reprimidas (Boaventura de Sousa 

Santos), que não revelam outra coisa que não a má qualidade geral dos serviços 

prestados pelo Estado. 

Então, à pergunta de se os recursos tem que ser o principal alvo das 

reformas com objetivo de trazer celeridade ao processo, não pode ser respondida 

sem que se analise, primeiro, todas essas questões. 

Outra objeção que se pode fazer em relação ao raciocínio que impõe aos 

Recursos grande parte da responsabilidade pela Morosidade na entrega da 

prestação jurisdicional é o resultado do estudo realizado pela Ex-Ministra do STF 

Ellen Gracie Northfleet1032. O resumo de seu estudo levou à conclusão de que:  

(...) do tempo total de um processo, desde a sua distribuição até o final arquivamento, o 
juiz, aquele que é geralmente acusado como responsável pela morosidade processual 
utiliza apenas 11%. Os demais atores processuais, os advogados de ambas as partes, 
estes gastam outros 20% do tempo total. Logo, o restante, praticamente 70% do tempo 
total, é despendido em atividades burocráticas, muitas delas sem nenhuma justificativa 
prática, superadas pelo tempo, mas mantidas pela inércia. 

Pois bem, esses simples números, revelam que o tempo do Juiz ocupa 

apenas 11% de toda a tramitação processual. Ora, por “tempo do Juiz” pode-se 

compreender, também, “o tempo utilizado para julgar recursos”. E, se essa inferência 

estiver correta, chega-se à conclusão de que os recursos são responsáveis por 

apenas 11% do tempo total de tramitação de um processo. 

Assim, as medidas (que tem a celeridade como objetivo e os recursos em 

mira) resolveriam apenas 11% dos problemas, deixando outros 89% à descoberto. 

Outro dado a se considerar é que, mesmo implantadas todas as medidas 

modificativas nos procedimentos e estejam funcionando plenamente, elas não 

eliminariam esses 11% de tempo da tramitação processual, mas apenas o 

                                                      
1032

 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Análise dos fatores relevantes para o aprimoramento do sistema 
judiciário. 
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reduziriam, porque a menos que se elimine completamente os recursos, os Juízes 

continuarão fazendo o que sempre fizeram (de forma diferente, é verdade), e 

consumindo algum período da tramitação processual. 

Com a diminuição do número de Recursos, supostamente diminui 

também o volume de processos nas Cortes Superiores e isso se refletirá na 

atividade burocrática, mas quais estudos demonstram esse impacto? Em quanto 

tempo essa redução implicaria? O trade-off vale à pena? 

Então, a conclusão a que se pode chegar é de que não existem 

elementos suficientes para demonstrar que as limitações recursais efetivamente 

venham a impor uma redução significativa nos prazos totais de andamento de um 

processo (desde a propositura da Inicial até o trânsito em julgado), ou ao menos que 

essa redução possa justificar o trade-off representado pelo “custo social” (Lenio Luiz 

Streck) da opção adotada. 

Nesse aspecto, Teresa Arruda Alvim Wambier quando fala do Projeto de 

Reforma do Código de Processo Civil, sustenta que “a ótica que prevaleceu foi a de 

que não seria oportuno o corte de recursos. Entende-se que não são eles em si 

mesmo, os vilões! O problema está no seu uso abusivo, que, todavia, não pode ser 

recriminado, já que vivemos num país em que a jurisprudência muda ao sabor do 

vento, e, ás vezes, da brisa suave”1033. 

Lembre-se que, como dito acima, conquanto a lentidão possa ser 

considerada como “ineficiência”, nem sempre a velocidade será sinônimo 

                                                      
1033

 WAMBIER, Teresa Arruda. Reforma do Processo Civil: são os recursos o grande vilão? In: 
FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do 
novo código de processo civil. Salvador: Juspodivm Editora, 2013. p. 739-750. p. 739. 
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“Eficiência”, ainda mais se nessa avaliação se incluir o critério de qualidade 

(Boaventura de Sousa Santos) das decisões. 

 

4.4 TEORIA DA DECISÃO JUDICIAL E EFEITO VINCULANTE – O 

CASO BRASILEIRO 

 

Um dos problemas mais intrincados surgidos com o novo disciplinamento 

recursal cível no Brasil, certamente se refere ao papel a ser desempenhado pelo 

Juiz, no processo. Protagonista ou mero coadjuvante? Ativista ou autômato?  

Afinal de contas, nesse novo modelo processual desenhado no Brasil, a 

partir da reforma constitucional promovida pela EC 45/2004 e pela legislação 

infraconstitucional que lhe deu concretude (Reforma Infraconstitucional), houve 

alterações na missão do Juiz? 

Sob a perspectiva da Análise Econômica do Direito, a função do Juiz é 

extremamente importante. Relembrando, Ugo Mattei e Roberto Pardolesi, afirmam 

textualmente que: “una de las mayores preocupaciones del AED es el papel des 

juez, que consiste en encontrar la solución más eficiente a una contienda jurídica. 

Tanto en el lado positivo como en el normativo del AED, el objetivo es la toma de 

decisiones de la corte”.1034 

Apesar das diferenças marcantes existentes entre a atuação tradicional 

do Juiz no direito da Common Law e no da Civil Law1035, no caso brasileiro, criou-se 

um Modelo Vinculante, baseado em um padrão precedentalista (Joaquim José 

Gomes Canotilho) que, aparentemente, não se adapta a nenhum dos dois grandes 

movimentos do Direito. 

                                                      
1034

 MATTEI, Ugo; PARDOLESI, Roberto. Análisis económico del derecho em países de tradición civil: 
un enfoque comparativo. p. 367. Em tradução livre do Autor da Tese: “Uma das principais 
preocupações da AED é o papel do juiz que consisiste em encontrar a solução mais eficiente para 
uma disputa legal. Tanto no aspecto positivo quanto normativo da AED, o objetivo é a decisão do 
tribunal.” 
1035

 No primeiro caso, a função judicial estaria mais voltada a encontrar a norma individual apropriada, 
em um grupo de precedentes, ao passo que no segundo estaria mais voltada a interpretar e aplicar 
um corpo escrito de estatutos. 
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Estudar algumas das consequências desse dogmatismo jurisprudencial é 

o objetivo deste tópico. 

 

4.4.1 O Efeito Vinculante e a Disciplina Judiciária 

 

Já se mencionou anteriormente que, no caso brasileiro, o legislador criou 

um padrão precedentalista, que vincula os Juízes de instâncias inferiores às 

decisões das Cortes Superiores. Essa metodologia aparece com maior ênfase 

naqueles casos em que tenha havido decisões sob a sistemática das Súmulas 

Vinculantes, de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos, nos quais se 

incentiva a não decidir de forma diferente do que tivesse ficado assentado no 

julgamento de leading cases em qualquer desses institutos. 

A própria legislação específica tratou de criar mecanismos para “corrigir” 

eventuais desvios1036, reduzindo a atividade cognitiva do Magistrado a um juízo de 

adequação do caso concreto à jurisprudência das Cortes Superiores; de certa forma, 

automatizando a jurisdição de direito nesses casos, vez que abstrai quae 

completamente o elemento hermenêutico da atividade judicial. 

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez - também como já 

mencionado em capítulo anterior - cunhou uma nova categoria com o nome de 

“Disciplina Judiciária”, que está relacionada com a disposição do magistrado em 

seguir a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores. Ela foi criada pela Resolução 106/2010, que: “Dispõe sobre os critérios 

objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso 

aos Tribunais de 2º grau”1037. 

Especificamente, o artigo 10 da referida resolução prevê que:  

                                                      
1036

 Seja através da Reclamação, seja reconhecendo repercussão geral automática nos casos de 
decisão contra jurisprudência do STF, ou outros mecanismos análogos. 
1037

 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 106, de 06 de abril de 2010. Dispõe sobre os 
critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos 
Tribunais de 2º grau. Disponível em: ______. http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12224-resolucao-no-106-de-06-de-abril-de-2010. Acesso em 02 abr. 
2013. 
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Art. 10 Na avaliação do merecimento não serão utilizados critérios que venham atentar 
contra a independência funcional e a liberdade de convencimento do magistrado, tais 
como índices de reforma de decisões. 

Parágrafo único. A disciplina judiciária do magistrado, aplicando a jurisprudência 
sumulada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com registro de 
eventual ressalva de entendimento, constitui elemento a ser valorizado para efeito de 
merecimento, nos termos do princípio da responsabilidade institucional, insculpido no 
Código Ibero-Americano de Ética Judicial (2006). 

Do Código Ibero-Americano de Ética Judicial o que se colhe é uma 

recomendação, tanto pela independência dos Magistrados, quanto pela necessidade 

da motivação de suas decisões.1038 

Da apresentação do referido Código1039 - feita por Manuel Atienza e 

Rodolfo Luis Vigo - no que diz respeito à Independência, como princípio orientador 

da atividade judicial, compreende-se que:  

(...) está fora de discussão o caráter decisivo da independência para a ética judicial. 
Precisamente em seu artigo inicial, destaca-se que a finalidade da independência não é 
colocar o juiz em uma situação de privilégio ou de benefício pessoal, mas dotá-lo de um 
status que facilite o cumprimento apropriado de sua função. (...) A responsabilidade ética 
do juiz exige-lhe não apenas ser, mas também parecer, independente, evitando 
situações que possam levantar suspeita no sentido contrário. O juiz, como operador 
último ou autorizado do Direito deve levar em conta todo o Direito vigente, constituído 
por normas, princípios e valores, e sua tarefa será realizar a justiça e a equidade (a 
justiça do caso concreto) por intermédio dele. 

De outro, lado, no que diz respeito à necessidade de motivação das 

decisões Judiciais, também da apresentação do Código1040, colhe-se que: 

Parece-nos que neste princípio se encontra a maior inovação e originalidade introduzida 
pelo Código Modelo. Com efeito, a ideia central é que uma decisão que carece de 
motivação es, en principio, una decisión arbitraria, sólo tolerable en la medida en que 
una expresa disposición jurídica justificada lo permita (art. 20). Convém ressaltar que o 
termo utilizado em relação às decisões imotivadas é “tolerar” e que para se chegar a isso 
é preciso que alguma norma jurídica “justificada” o permita. O dever ético judicial de 
motivar consiste em expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente 
válidas, aptas para justificar la decisión (art. 19). Consequentemente, aparece em dita 
exigência um pedido que remete à lógica formal e a outros critérios não estritamente 
formais que, no entanto, têm como limite o Direito vigente (art. 27). (...) A obrigação de 
motivação tem como finalidade (art. 18) legitimar o juiz, facilitar um apropriado 
funcionamento das impugnações processuais, controlar o poder do juiz e contribuir para 
a justiça das decisões, dotando-as de racionalidade e de razoabilidade. 

Finalmente, no que diz respeito à “aceitação voluntária do Código”, da sua 

apresentação extrai-se o seguinte trecho1041: 
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 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. Brasília, CJF, 
2008.  
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 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. p. 11-12. 
1040

 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. p. 13-14. 
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Já enfatizamos que a eficácia da ética depende basicamente de se obter a aceitação 
voluntária de seus preceitos por parte de seus destinatários. Para isso é preciso que haja 
um esforço sustentado pelos Poderes Judiciários, de maneira que seus integrantes se 
esforcem para alcançar a excelência e não vejam a ética como algo perigoso para si. O 
fato de seu seguimento gerar na sociedade reações de aprovação também pode ser um 
meio indireto importante para facilitar seu cumprimento. Até mesmo iniciativas como a 
instauração de prêmios pelo mérito ético judicial podem desempenhar um papel 
importante e contribuir para reforçar a vontade do cumprimento por parte dos juízes. 

Na apresentação da edição brasileira do Código, o então Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, e Membro da Comissão Ibero-Americana de Ética 

Judicial - Ari Pargendler - sustenta que no caso brasileiro o ato do Juiz de instância 

inferior que não segue a orientação da jurisprudência das Cortes Superiores 

representa ato de “rebeldia”, que se consubstancia em “distorção da independência 

judicial”. Segundo afirma textualmente, “este não é apenas um reclamo da economia 

processual, mas um antídoto contra o efeito iatrogênico dos julgados que estimulam 

causas inviáveis, comprometendo, em razão do congestionamento dos foros, a 

prestação jurisdicional em demandas verdadeiramente importantes, que se arrastam 

nos cartórios por anos e anos”.1042 

O Artigo 1º do Código Ibero-Americano aqui em discussão prevê 

expressamente que: “as instituições que, no âmbito do Estado constitucional, 

garantem a independência judicial não estão dirigidas a situar o Juiz numa posição 

de privilégio. Sua finalidade é garantir aos cidadãos o direito de serem julgados com 

parâmetros jurídicos, como forma de evitar a arbitrariedade e de realizar os valores 

constitucionais e salvaguardar os direitos fundamentais”.1043  

No que diz respeito à necessidade de motivação das decisões, o Código 

prescreve que a motivação, além de ser necessidade de validade formal da decisão, 

explica como ela deve ser feita. 

Art. 19 Motivar implica exprimir, de maneira ordenada e clara, as razões juridicamente 
válidas e aptas para justificar a decisão. 

Art. 20 Uma decisão carente de motivação é, em princípio, uma decisão arbitrária, 
apenas tolerável na medida em que uma expressa disposição jurídica justificada a 
permita. 

Art. 21 O dever de motivar adquire uma intensidade máxima em relação às decisões 
privativas ou restritivas de direitos, ou quando o juiz exerce um poder discricionário. 

_______________________ 
1041

 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. p. 23-24. 
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 PARGENDLER, Ari. Apresentação da edição brasileira do Código Ibero-Americano de Ética 
Judicial. In ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. p. 5. 
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Art. 22 O juiz deve motivar as suas decisões tanto em matérias de fato quanto de direito. 

Art. 23 Em matérias de fato o juiz deve proceder com rigor analítico no tratamento do 
quadro de provas. Deve mostrar, em concreto, o que indica cada meio de prova, para 
depois efetuar uma apreciação no seu conjunto. 

Art. 24 A motivação em matéria de Direito não pode limitar-se à invocação das normas 
aplicáveis, especialmente nas decisões sobre o mérito de determinada matéria. 

Art. 25 A motivação deve estender-se a todas as alegações das partes ou às razões 
produzidas pelos juízes que tenham apreciado antes a questão, desde que sejam 
relevantes para a decisão. 

Ora, ainda que se reconheça a existência de uma “responsabilidade 

institucional” do Magistrado, que implique em um comportamento alinhado com o 

bom funcionamento do conjunto das instituições judiciais1044, não se pode confundir 

o Efeito Vinculante das decisões das Cortes Superiores, com a total ausência de 

fundamentação das decisões judiciais que aplicam precedentes, sem qualquer 

análise comparativa do leading case com o caso sub judice. 

Definir o que, exatamente, seja um “precedente”, e as implicações de sua 

adoção pelas instâncias inferiores, é fundamental para o bom entendimento das 

questões técnicas, políticas, jurídicas, econômicas e  (agora no Brasil) éticas, que a 

situação demanda. Neste sentido, segundo afirma Maurício Ramires1045: 

É irônico e paradoxal que alguns proponham a implantação, no Brasil, de uma espécie 
de fórmula de precedentes vinculantes, como maneira de “unificar jurisprudência” e 
conter o relativismo que faz com que cada juiz diga uma coisa diferente acerca de cada 
tema. Em nome de “dar eficiência” ao Judiciário, vão sendo criados mecanismos para 
que os tribunais centrais – principalmente o Supremo Tribunal Federal - possam julgar 
processos “por lote”: a extensão dos efeitos das decisões exaradas em controle difuso 
de constitucionalidade, as cláusulas de repercussão geral e de recursos repetitivos, são 
maneiras de tentar vincular juízes e juízos. Contudo – e por isso o paradoxo -, são ao 
mesmo tempo uma crença na “promulgação judicial” e no subjetivismo do intérprete. 
Assim parece que o direito brasileiro abandonou de vez seu papel de coercitividade 
geral; desistiu de se impor a todos por decorrência da ordem constitucional, 
independentemente da pessoa do intérprete e de suas preferências.  

Verifica-se, então, que o problema é mais amplo do que possa parecer e 

que o discurso do “Poder Judiciário Eficiente”, talvez não revele tudo o que deveria 

revelar, sendo imperativo procurar exatamente no que não ficou expresso, o seu 

verdadeiro sentido. E é o mesmo Autor quem arremata: 

Para que o direito seja aplicado de modo “unívoco” e “eficiente”, a nova aposta da 
comunidade jurídica está na concentração de poder de julgamento no menor número 
possível de pessoas: só se confia que haverá “padronização de entendimentos” se todas 
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 Ver a esse respeito, os artigos 41 a 47 do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. 
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 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. p. 152. 
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as causas forem decididas por um só julgador ou corte. Nem que para isso seja 
necessário criar ficções como os julgamentos de “modelos representativos” das 
controvérsias, que depois valeriam como “precedentes” a serem considerados pelos 
julgadores de inferior instância.

1046
 

Finalizando este tópico, colhe-se apenas o conteúdo do princípio geral de 

independência, promulgado pelo Estatuto do Juiz Ibero-Americano, que é explícito 

por si só: “Como garantia aos jurisdicionados, os juízes são independentes no 

exercício de suas funções jurisdicionais e estão submetidos apenas à Constituição e 

à lei, com estrito respeito ao princípio da hierarquia normativa”.1047 

Disciplina Judiciária, então, talvez devesse significar somente isso: 

submissão do Juiz à Constituição e à lei. Os motivos que inspiraram a leitura que se 

fez do referido Estatuto, pelo artigo 10 da Resolução 106 do CNJ, ainda é uma 

incógnita. 

No Brasil, o modelo criado de aplicação de precedentes sob o enfoque da 

“Disciplina Judiciária”, acabou trazendo para o campo da Ética profissional (do 

Magistrado), uma questão que, em princípio, não possuiria tal conotação. Os 

desdobramentos dessa situação é o que se pretende discutir nos próximos Capítulos 

desta Tese. 

 

4.4.2  O leading case vinculante: o caso brasileiro 

 

No caso brasileiro, como visto acima, há legislação específica que 

estimula os Juízes de instâncias inferiores a seguir decisões de Cortes Superiores, 

especialmente aquelas produzidas em sede de Súmulas Vinculantes, de Recursos 

Extraordinários julgados com Repercussão Geral e Recursos Especiais julgados 

pelo rito dos Recursos Repetitivos. 

Há também - não se pode esquecer -, a possibilidade de, mesmo nas 

instâncias inferiores, uma sentença de improcedência (cuja matéria controvertida 

seja unicamente de direito) proferida por Juiz de primeiro grau ser reproduzida para 
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um sem número de processos, sem a necessidade de que o Réu seja citado (Art. 

285-A do CPC). 

Isso tudo aliado à disposição no sentido de que “o juiz não receberá o 

recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal” (art. 518 do CPC), cria 

um Modelo Vinculante, impondo ao Juiz não apenas um dever legal, mas também 

ético. 

A questão da adoção das decisões das Cortes Superiores brasileiras 

(leading cases) como se fossem precedentes, está intimamente relacionada com a 

da motivação da decisão judicial. Aqui cabe ressaltar a quase completa abstração do 

elemento hermenêutico (no caso brasileiro) da atividade dos Magistrados, a quem 

cabe o juízo de retratação/adequação, em vista da jurisprudência das Cortes 

Superiores. Os casos de retratação vêm expressamente previstos no § 3º do artigo 

543-B, do CPC, ao passo que o juízo de adequação vem assentado no § 7º do artigo 

543-C, do mesmo diploma legal. 

O Sistema de Justiça brasileiro é associado normalmente à família da 

Civil Law, contudo, em vista das alterações Constitucionais e infraconstitucionais 

que se discute nesta Tese, pode-se dizer que caminha para um afastamento dessa 

tradição, aproximando-se mais da Common Law, mas com esta não se podendo 

identificar inteiramente. Ou seja: está em um “meio termo”1048. 

Nos países tradicionalmente alinhados ao Sistema de Justiça da Civil Law 

(tradição romano-germânica) a jurisprudência está limitada pelo conteúdo normativo 

das leis, preponderando o direito escrito. A jurisprudência não se pode considerar 

como fonte do direito, ao menos não hierarquicamente superior ao ordenamento 

jurídico legislado. A jurisprudência sempre terá sua força vinculada à da própria lei. 

Já, em um Sistema de Justiça como é a Common Law, não é que a lei 

não seja tomada em consideração, mas o fato é que o Juiz quando a 

interpreta/aplica, não parte apenas do texto legal, mas de uma série de decisões que 
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 Isso se explica pelo fato de ter se aproximado muito de um sistema de direito consuetudinário 
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características próprias. 
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ao longo da história possibilitaram a formação de uma rule of law.1049 Assim, nesse 

regime, o Juiz não está vinculado a uma decisão em específico, mas “a um sistema 

de precedentes” (rule of law). O que está obrigado o Juiz a seguir é esse conjunto de 

decisões anteriores que formaram a concepção jurídica sobre determinado ponto 

específico. “Para se afastar dessa decisão, o Juiz deve, obrigatoriamente, proceder 

a exaustiva fundamentação, a fim de evidenciar que para aquele caso concreto não 

deve ser mantida a aplicação do precedente, para tanto lançará mão do 

distinguishing e do overruling”.1050 

 No Brasil, no entanto, o que acontece é que, nada obstante haja um 

vasto domínio do direito legislado, agora, com as alterações promovidas no 

ordenamento jurídico, o que se observa é que a Jurisprudência passa a ter, se não 

posição superior, qualificação idêntica à da lei, na ordem das fontes do Direito.1051 E, 

o que parece mais grave é que, diferentemente do que ocorre em países de 

Common Law, por aqui, basta “uma” decisão com repercussão geral, ou “um” 

acórdão proferido sob o rito dos recursos repetitivos (e não uma sequência de 

precedentes), para que o “stare decisis” seja formado, ainda que pela vez primeira a 

matéria tenha ascendido às Cortes Superiores. 

Segundo Lenio Luiz Streck e Georges Abboud, “tudo isso pode ser 

resumido no seguinte enunciado: precedentes são formados para resolver casos 

concretos e eventualmente influenciam decisões futuras; as súmulas (ou os 

ementários em geral, coisa muito comum em terrae brasilis), ao contrário, são 

enunciados “gerais e abstratos – características presentes na lei – que são editados 

visando à ‘solução de casos futuros’”.1052 E, seguem os mesmos Autores 

afirmando1053: 

Nesse contexto, o senso comum teórico predominante reproduz uma espécie de 
“ideologia-do-conceito-com-pretensões-de-aprisionar-os-fatos-de-antemão”. Trata-se de 
uma pretensão metafísica. A dogmática jurídica inserida no senso comum teórico 

                                                      
1049

 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 36. 
1050

 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes. p.36. 
1051

 E como visto em capítulo anterior, era exatamente essa a perspectiva quando se sugeriu a 
introdução das Súmulas Vinculantes no ordenamento jurídico pátrio. 
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pretende dar respostas antes das perguntas. Essa pretensão deita raízes no século XIX, 
no positivismo exegético e na sua versão germânica: o pandectismo. No fundo, portanto, 
quando se faz uma súmula ou uma “ementa”, busca-se sequestrar todas as possíveis 
contingências que venham a irritar “o sistema”. Quem faz uma ementa e dela se serve 
de forma atemporal e a-histórica está igualando texto e norma, lei e direito. Trata-se de 
uma pretensão com viés anti-hermenêutico. E por que é anti-hermenêutico? Porque a 
hermenêutica é exatamente a construção para demonstrar que é impossível ao 
legislador antever todas as hipóteses de aplicação. E, quando o intérprete faz o mesmo, 
isto é, quer antever todas as hipóteses futuras, faz uma “pós-lei”, um produto com 
sentido antecipado, uma espécie de tutela antecipada dos sentidos possíveis e 
imagináveis. 

Daí o fato de entenderem esses autores que: (a) no Brasil não existem 

“precedentes” no modo da Common Law; (b) trata-se, na realidade da introdução de 

um paradoxo: os juízes podem contrariar leis, mas não as súmulas; (c) por aqui, a lei 

não vincula, a súmula sim; (d) a súmula vinculante é uma metacondição de sentido, 

produzindo um discurso monológico impedindo a necessária alteridade 

hermenêutica; (e) desse modo, o problema não reside no fato das súmulas serem 

corretas ou não, mas na função que esse mecanismo exerce no sistema jurídico e 

suas consequências no acesso à justiça e na qualidade das decisões a serem 

proferidas pelos juízes e tribunais; (f) assim, o problema é o modo como a 

comunidade jurídica compreende as Súmulas Vinculantes, pensando-as como se 

fossem precedentes do Common Law.1054  

A introdução das Súmulas vinculantes e, mais do que destas, das 

decisões de Cortes Superiores tratadas como precedentes da Common Law, faz 

surgir entre nós um sistema “híbrido”, e uma série de problemas, como se pretende 

debater adiante. 

 

4.4.3 A Independência Jurídica como requisito mínimo da prestação 

jurisdicional 

 

Postas todas as questões como o foram acima, ao menos dois 

questionamentos são inevitáveis: (a) num Judiciário Eficiente, como desenhado 

pelas reformas constitucional (EC 45/2004) e infraconstitucional, qual o papel do Juiz 
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brasileiro, de instâncias inferiores, no futuro? (b) solapada a hermenêutica, 

aprisionada que foi nos juízos de adequação/retratação, não hoje, mas no futuro, 

quando houver milhares de leading cases julgados, onde deverá buscar o Juiz os 

fundamentos para suas sentenças; na lei ou nas decisões das Cortes Superiores, 

transformadas em precedentes? 

Segundo Richard Allen Posner1055, a questão pode ser posta nos 

seguintes termos:  

Estudiar la mentalidad judicial sería de poco interés si los jueces no hicieran otra cosa 
más que aplicar reglas jurídicas claras creadas por los legisladores, por los órganos o 
servicios administrativos, por los constituyentes y otras fuentes extrajudiciales 
(incluyendo la lex mercatoria) a hechos que tanto jueces como jurados consideraran 
probados sin mediar prejuicios ni percepciones. De así, los jueces estarían a um passo 
de ser reemplazados por programas digitalizados de inteligencia artificial. (...) Nuestros 
jueces tienen y ejercen discricionalidad. (...) De esta forma, alcanzar uma comprensión 
adecuada del comportamento judicial reviste um interés mucho mayor que el meramente 
académico; es uma clave para la reforma del derecho. 

Ao que, também, se acrescenta que estudar a mentalidade judicial seria 

de pouco interesse se os juízes passassem a não fazer outra coisa que não a 

aplicação de súmulas e decisões proferidas em leading cases. 

No entanto, há que se tomar em consideração a advertência feita pelo 

próprio Richard Allen Posner, no sentido de que “la dificuldad que los observadores 

externos tienen para compreender el comportamento judicial proviene en parte del 

hecho de que los jueces deliberan en secreto, aunque sería mas exacto decir que el 

verdadeiro secreto és que no deliberan demasiado (me refiero a que no deliberan 

colectivamente).1056 Isso, no entanto, não afasta a possibilidade de que a Sociedade 

como destinatária da atividade jurisdicional tenha expectativas e debata sobre a 

atividade judicial. 
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 POSNER, Richard Allen. Cómo deciden los jueces. Tradução de Victoria Roca Pérez. Madrid: 
Marcial Pons, 2011. Título original da obra: How judges think. p. 16. Em tradução livre do Autor da 
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meramente acadêmico; é uma chave para a reforma do direito”. 
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Richard Allen Posner reconhece que os juízes não são gigantes morais 

ou intelectuais, nem profetas, nem oráculos, nem porta-vozes ou máquinas 

calculadoras; são trabalhadores, “humanos, demasiadamente humanos” (afirma) 

que reagem do mesmo modo que outros trabalhadores, ante as condições do 

mercado de trabalho em que atuam.1057 

Antonio-Enrique Pérez Luño1058, em estudo intitulado “¿Qué significa 

juzgar?” descreve que o ato de julgar pode significar várias coisas diferentes, e ao 

mesmo tempo pertencentes ao mesmo ato. Julgar, então, poderia corresponder a, 

pelo menos, oito atitudes teórico jurídicas: (a) como fonte do direito; (b) 

manifestação de arbítrio judicial; (c) capacidade para produzir normas ex ius naturae 

o ex natura rei; (d) capacidade de integração normativa; (e) capacidade para 

completar o processo normativo; (f) capacidade excepcional para produzir normas; 

(g) capacidade para escolher o significado normativo; (h) possibilidade de produzir 

normas individuais. 

Richard Allen Posner, por sua vez, explica que existem muitas teorias que 

procuram elucidar o comportamento judicial; (a) comportamental; (b) estratégica; (c) 

sociológica; (d) psicológica; (e) econômica; (f) organizacional; (g) pragmática1059; (h) 

fenomenológica; (i) legalista.1060 

Em nenhum desses significados (Antonio-Enrique Pérez Luño) ou teorias 

(Richard Allen Posner) se encontra sentido para a transformação do Magistrado em 

autômato. Nem mesmo na “teoria legalista” (the rule of law – o império da lei) e com 
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as limitações que impõe à atividade judicante, se vê essa tendência de forma tão 

exacerbada.1061 

Da forma como está estruturada a reforma judicial no Brasil, ainda que 

sob a justificativa da Eficiência, percebe-se pouca preocupação com o grau de 

accountability intimamente relacionado com o dever de fundamentar/motivar 

decisões judiciais. Vale a pena relembrar Anna Maria Campos, que afirma que o 

conceito de accountability está relacionado com os limites dos mecanismos de 

controle formal gerados no interior da instituição.1062  

Sob o ponto de vista da importância política da atuação judicial, Dalmo de 

Abreu Dallari é enfático em afirmar que “é indispensável que os juízes, de todos os 

níveis percebam que eles existem em função do povo, que é quem lhes dá 

legitimação para proferirem julgamentos e cujos interesses devem merecer 

permanente respeito e atenção”. 1063 

No que diz respeito, especificamente, às alterações que se discute nesta 

Tese, é também Dalmo de Abreu Dallari, quem afirma1064: 

Assim, pois, embora algumas das inovações possam trazer efeitos benéficos, não houve 
uma grande reforma simplificadora do processo nem se procedeu da maneira mais 
adequada. Continuam faltando modificações substanciais, que devem ser discutidas e 
encaminhadas com a participação necessária dos juízes, o que não se confunde com a 
entrega das reformas a um pequeno grupo de magistrados, por mais eminentes que 
sejam. 

E, um pouco mais adiante, o mesmo Autor arremata1065: 

A ampliação das competências do Poder Judiciário, com o reconhecimento de seu papel 
político, é um fato já reconhecido no final do século vinte. Muitos juízes temem a 
responsabilidade que decorre desse novo papel, preferindo apegar-se a concepções 
formalistas e comportar-se como aplicadores automáticos da lei escrita em sentido literal. 
É inegável que a nova exigência posta perante os juízes implica uma nova concepção do 
próprio Judiciário, mas de fato, as origens históricas e a fundamentação sociológica e 
filosófica da magistratura não justificam e nunca justificaram o apego ao estrito 
formalismo. Agora, mais do que nunca, é indispensável que os juízes participem 
ativamente das discussões a respeito de seu papel social e procurem, com serenidade e 
coragem, indicar de que modo poderão ser mais úteis à realização da justiça. 

                                                      
1061

 POSNER, Richard Allen. Cómo deciden los jueces. p. 53. 
1062

 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos traduzi-la para o português? 
Disponível em: 
http://material.canaldosconcursos.com.br/pdf/auditor_fiscal_da_receita_federal_administracao_public
a/administracao_publica_wagner_rabello_aula_07_parte_02.pdf. Acesso em 09 fev. 2013. 
1063

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 147. 
1064

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. p. 112. 
1065

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. p. 166. 
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Assim, é possível inferir que a Liberdade Jurídica (que pode ser aferida 

em vários níveis) é requisito intrínseco mínimo da efetiva prestação jurisdicional, e a 

aplicação de estratégias empresariais ao Judiciário brasileiro, não pode ser motivo 

bastante para afastá-la. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE DA ATUAÇÃO JUDICIAL EM VISTA DO NOVO REGIME 

RECURSAL CÍVEL BRASILEIRO – UMA ABORDAGEM POLÍTICO 

JURÍDICA A PARTIR DE OSVALDO FERREIRA DE MELO 

 

Nos capítulos anteriores desta Tese, procurou-se chamar a atenção para 

um quadro de alterações importantes que iluminam o caminho aparentemente 

escolhido pelo legislador pátrio, de incluir as Reformas do Poder Judiciário em um 

projeto maior, que pretendia aliar “progresso social” com “crescimento econômico”. 

 Esse conjunto de inspirações talvez não interesse ao positivismo ou à 

dogmática jurídica, porque, segundo Hans Kelsen, o Direito “como teoria, quer única 

e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. Procura responder a esta questão: 

o que é e como é o Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve 

ser o Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do 

Direito”.1066 

Tal composto, no entanto, que o positivista ou o dogmático poderiam 

descartar, por se inserir no campo do “dever ser do Direito” ou de como o “Direito 

deva ser feito”, compondo os motivos pelos quais a norma foi elaborada, é o material 

de trabalho da Política Jurídica. 

Segundo Osvaldo Ferreira de Melo: “diferentemente do que ocorre com a 

Ciência do Direito, não é tarefa da Política Jurídica descrever a norma com suas 

implicações lógicas nem teorizar sobre o Direito vigente com preocupações de 

neutralidade axiológica, indiferente ao pulsar da vida em seu ambiente”.1067 

                                                      
1066

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. Título original da obra: Reine Rechtslehre. p. 2. 
1067

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19. 
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A questão é outra: “no campo da práxis, a Política Jurídica se interessa 

pela norma desde a sua forma embrionária no útero social. Os valores, fundamentos 

e consequências sociais da norma são suas principais preocupações”.1068 

Ao positivista, então, importa a norma vigente, pois é essa a característica 

que utiliza para a aferição de sua validade (legalidade), ao Político do Direito, no 

entanto, não basta a Legitimidade Formal (adequação técnica), faz-se necessária 

também a Legitimidade Material (Direito desejado pela Sociedade). 

Conforme ensina Cesar Luiz Pasold “a Legalidade não é sinônimo de 

Legitimidade. A Legalidade é um atributo pelo qual uma norma é estabelecida como 

fruto do cumprimento de um ritual pré-estabelecido, caracterizados nele quer o 

processo, quanto o agente produtor da norma”.1069 

Assim, ainda que, eventualmente, a Legalidade possa ser considerada 

como um elemento objetivo de aferição da Legitimidade1070, o fato é que isso, 

apenas, não basta para que a norma possa ser considerada como desejável, no seio 

da Sociedade. 

Para que a norma seja considerada materialmente justificada 

(Legitimidade) deve haver aquilo que Cesar Luiz Pasold chama de “sinergia 

política”1071, ou seja: além da adequação técnica uma relação de correspondência de 

algo e seus destinatários, sob a égide axiológica.1072 

No caso da Reforma do Poder Judiciário, e mais especificamente em 

relação às alterações no Regime Recursal Cível, para se verificar a adequação 

(Validade Material) das normas que foram promulgadas com esse desiderato, uma 

simples análise do ponto de vista formal não seria suficiente para compreender a 

total amplitude do fenômeno. 

                                                      
1068

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19. 
1069

 PASOLD, Cesar Luiz. Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. Revista 
Sequência, v. 10. nº 19. Florianópolis: UFSC, 1989. p. 37-45. Disponível em 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/16233. Acesso em 08 mai. 2013. p. 38. 
1070

 Posto não ser possível considerar uma norma materialmente legitimada se o seu processo de 
produção não obedeceu, minimamente, aos cânones processuais estabelecidos para tanto. 
1071

 PASOLD, Cesar Luiz. Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. p. 38. 
1072

 PASOLD, Cesar Luiz. Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. p. 37. 
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É que, como se procurou ressaltar durante este relatório, aquilo que se 

convencionou chamar de Reforma do Poder Judiciário (de forma geral), e as 

alterações no Regime Recursal Cível (em específico), são fenômenos que não 

possuem apenas implicações e motivações jurídicas, mas também econômicas e 

políticas (se bem que as econômicas podem ser incluídas na esfera das políticas). 

Então, a análise não pode ser feita apenas pelos pontos de vista 

econômico, político ou jurídico, isoladamente. A verificação de Legitimidade Material 

das alterações há que ser feita sob o crivo da Política Jurídica, por ser o espectro 

que - ao que tudo indica -, como ferramenta, oferece o melhor substrato teórico para 

abranger a totalidade do fenômeno. 

Nesse aspecto, retorna-se a Cesar Luiz Pasold, para quem a adoção de 

tal postura apresenta ao menos cinco consequências, que devem ser consideradas, 

em vista do que neste capítulo se pretende.  

São elas1073: (a) simples Legalidade não é sinônimo de Legitimidade; (b) 

consenso não se confunde com Legitimidade, pois aquele é apenas um objeto de 

graduação desta; (c) a verificação da Legitimidade não se faz apenas no campo 

doutrinário, teórico ou procedimental; (d) além dos aspectos anteriores faz-se 

necessária uma análise da práxis, e nesta, uma operação, a mais racional possível; 

(e) a Legitimidade pode ser analisada sob quatro âmbitos ou espectros: (1) título do 

Poder; (2) exercício do Poder; (3) conteúdo e (4) forma da norma ou 

comportamento1074. Em resumo, entende este Autor que1075: 

Ao rejeitar a possibilidade de que uma doutrina e/ou teoria e/ou procedimento possam, 
em si, legitimar um comportamento ou norma, o Conceito Operacional de Legitimidade 
leva à aceitação de que a Legitimidade somente se apresenta numa situação real, e é 
nela que a legitimação efetivamente ocorre ou não, e é pela realidade que se efetiva a 
sua medida. 

Verifica-se, portanto, que são possíveis critérios objetivos e racionais para 

avaliação de medida da Legitimidade, sem que seja necessário recorrer a qualquer 

subjetivismo para esse desiderato. 

 

                                                      
1073

 PASOLD, Cesar Luiz. Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. p. 38-40. 
1074

 É o que Cesar Luiz Pasold chama de “Quadrífico da Legitimidade”. In: PASOLD, Cesar Luiz. 
Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. p. 39. 
1075

 PASOLD, Cesar Luiz. Introdução à ideia do âmbito quadrífico da legitimidade. p. 39. 
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5.1 A POLÍTICA JURÍDICA DE OSVALDO FERREIRA DE MELO COMO 

FERRAMENTA PARA ANÁLISE DA VALIDADE MATERIAL NORMATIVA DAS 

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO REGIME RECURSAL CÍVEL BRASILEIRO 

 

Conforme já posto neste relatório, a Política Jurídica (na formatação que 

lhe deu Osvaldo Ferreira de Melo) é utilizada como ferramenta para análise 

axiológica das normas que alteraram profundamente o Regime Recursal Cível 

brasileiro.  

A escolha deste autor não se deu aleatoriamente. Na realidade, vários 

motivos contribuíram para a opção. 

Em primeiro lugar, não poderia ser afastada sua relevante importância na 

formação acadêmica do Autor da Tese. Não apenas durante o Mestrado cursado na 

UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), mas também pela relevante inspiração 

nas disciplinas do doutoramento. 

Durante esse período, Osvaldo Ferreira de Melo semeou valorosos 

conhecimentos sobre a Política do Direito, seu funcionamento e possibilidades, 

noções essas que se pretende tornar práticas pela aplicação neste estudo. 

Em segundo lugar, a proposta de Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de 

Melo mostra-se como aquela que mais se adapta aos objetivos desta Tese, na 

medida em que quando trata da produção da norma, não se resume ao direito 

legislado ou àquele oriundo dos movimentos sociais, ou mesmo de uma inspiração 

metafísica, ao estilo do jusnaturalismo, mas trata, também, da esfera judicial como 

seara propícia para a criação do Direito. 

Em seu Dicionário de Política Jurídica, no verbete “Produção de Normas”, 

um dos sentidos possíveis para esta Categoria elencado por Osvaldo Ferreira de 

Melo é “a produção da norma concreta pela ação jurisdicional”.1076 

                                                      
1076

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 77. Verbete: Produção de 
Normas. 
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Têm-se, então, aí, as bases que permitem a realização de uma análise 

axiológica das normas que alteraram o Regime Recursal Cível brasileiro, e sobre as 

quais esta pesquisa se desenvolve. 

Em terceiro lugar, noutra obra1077, Osvaldo Ferreira de Melo, 

amadurecendo suas conclusões, aparentemente encontrou um caminho de 

conciliação (ou ao menos de convivência pacífica) entre a Dogmática Jurídica e a 

Política do Direito, atribuindo àquela, a missão da garantia da “Segurança Jurídica”, 

sustentada a partir de uma complexa armadura teórica, sendo que o valor Justiça 

somente é buscado pelo pensamento dogmático tradicional a partir de simples 

compromisso com o princípio da legalidade. À Política Jurídica, caberia promover 

uma renovação “não só de suas normas, mas dos conceitos informadores de seus 

sistemas e categorias”1078 a fim de que não somente seja promovida a “Segurança 

Jurídica”, mas também a “Justiça Social”.1079 

Em quarto lugar, nesta mesma obra, o Autor define quatro momentos na 

evolução da norma, desde a sua fase embrionária, até a sua formulação linguística, 

aos quais chamou de “momentos jurídico-políticos na produção da norma”1080; que 

podem servir como medidas de racionalidade ao Político do Direito na tarefa de 

realizar a análise da norma jurídica, fornecendo-lhe um mínimo metodológico a guia-

lo em sua empreitada diagnosticadora. 

Tais fases são: (a) a pré-normativa; (b) a da convicção; (c) a das 

proposições; e (d) a da estética funcional da normatização.1081 

                                                      
1077

 Para maior aprofundamento consultar: MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do 
Direito.  
1078

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. 17. 
1079

 A este respeito, afirma Osvaldo Ferreira de Melo: “no campo da práxis, a Política Jurídica se 
interessa pela norma desde a sua formação embrionária no útero social. Os valores, fundamentos e 
consequências sociais da norma são suas principais preocupações. Para ela, dentro dessa dimensão 
prática e imediata, importante é alcançar a norma que responda tão bem quanto possível às 
necessidades gerais, garantindo o bem estar social pelo justo, pelo verdadeiro e pelo útil, sem 
descurar da necessária segurança jurídica e sem por em risco o Estado de Direito.” In MELO, 
Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 20. 
1080

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 20. 
1081

 Esclarece Osvaldo Ferreira de Melo, que tais fases, representando momentos sequenciais na 
positivação da norma, servem como método à tarefa de busca da “norma adequada”, que não apenas 
responda (tão bem quanto possível) “às necessidades gerais, garantindo o bem estar social pelo 
justo, pelo verdadeiro e pelo útil, sem descurar da necessária segurança jurídica e sem por em risco o 
Estado de Direito” (como dito em nota anterior), ainda atenda “a estimulantes utopias que nos 
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Então, Osvaldo Ferreira de Melo, além proporcionar um arsenal teórico 

importantíssimo para o reconhecimento da “norma adequada”, ainda explica, 

detalhadamente, de que forma isso pode ser feito. 

Em quinto lugar, diante da complexidade de forças que atuaram e 

continuam atuando na reforma do Regime Recursal Cível brasileiro (tais como a 

anunciada crise do Poder Judiciário, as escolhas públicas que acabaram sendo 

feitas, e as influências econômicas atuantes em todo o processo) uma análise que 

levasse em conta apenas aspectos de legalidade seria insuficiente para verificar se 

as novas propostas representam ou não um ganho efetivo no Direito Processual 

Civil vigente. 

É que se parte do pressuposto de que não tem qualquer sentido substituir 

um sistema então vigente, se não por uma fórmula melhor1082, ainda que seja 

extremamente difícil definir os dois extremos que separam os termos dessa 

equação. 

Então, apenas uma Disciplina como a Política Jurídica, poderia servir de 

guia para efetuar uma análise crítica do novo Regime – ou das alterações nele feitas 

– para compreender se as mesmas são capazes de dar conta da tarefa a que se 

propuseram. 

Os elementos da Política Jurídica, então, são, nesta pesquisa, 

referenciais para identificação da adequação das normas que alteraram o Regime 

Recursal Cível brasileiro, para verificar se as mesmas atendem os valores da Justiça 

e da Utilidade Social. 

Feitas essas breves justificativas, cumpre traçar alguns pressupostos 

teóricos alicerçados nos quais se pretende desenvolver o raciocínio a partir daqui.  
_______________________ 
conduzam à busca de um futuro sem alienações, violências e preconceitos, em que predominem a 
ética e a justiça”. In MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19-20. 
1082

 Segundo afirma Osvaldo Ferreira de Melo: “Operar a criação, derrogação ou extinção da norma, 
em obediência aos balizamentos dos valores justiça, ética e utilidade social, é tarefa de extrema 
dificuldade, mas que se impõe para que se possa alcançar o nexo consequente entre teoria e práxis 
(Gramsci), ou seja, entre conhecimento e interesse (Habermas). Essa, numa primeira fase, a 
significativa tarefa da Política Jurídica, não mais compreendida como mera ‘técnica de legislação’ 
(Benthan), ou simplesmente sociologia jurídica aplicada (Ross), menos ainda conjunto de regras que 
vinculam o poder ao direito natural (Paschoal Marin Perez) mas como estudo e proposição do direito 
que deve ser e de como deva ser (Kelsen) e, sobretudo, realização empírica das condições 
transcendentais da validade jurídica (Reale), e condição de autonomia para a criatividade (Warat). In 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 49. 
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5.1.1 Análise epistemológica da Política Jurídica de Osvaldo Ferreira 

de Melo 

 

As relações entre Política e Direito não são recentes, tanto que já na 

antiguidade, observou-se essa ligação.  

Isaac Sabbá Guimarães1083 em estudo dedicado a estabelecer as bases 

epistemológicas da Disciplina, assim deixou assentado: “é verdade indesmentível 

que ressumbra para quem passa pelos portais dos studia humanitatis, seja para 

adentrar os compartimentos da filosofia política, seja para desvendar os labirintos da 

história das civilizações, ou, ainda, para localizar fenômenos sociais, que política e 

direito – ou, ao menos, a ideia de juridicidade – caminham lado a lado, como se 

estivessem indissociavelmente ligados”.1084
  

 

Assim se vê que são antigas as relações entre direito e Política. O que 

resta saber, no entanto, é de que forma surge a Política Jurídica ou Política do 

Direito, no Curso da História. 

                                                      
1083

 GUIMARÃES, Isaac Sabá. Observações epistemológicas sobre Política do Direito no 
Pensamento de Ferreira de Melo. In Novos Estudos Jurídicos [recurso eletrônico] Vol. 16. Nº 1. 
(Jan./Abr. 2011). Itajaí: Editora da Universidade do Vale do Itajaí. 1995. p. 20-30. Disponível em 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3117/2012.  Acesso em 08 mai. 2013. p. 20. 
1084

 Segue o referido Autor, afirmando que: “Disso não descurou o pensamento dos antigos, quando 
Platão, ao escrever sobre o governo ideal em sua República, estabelece não apenas a organização 
da cidade-estado e sua estrutura de poder político, mas define os quadrantes dentro dos quais se 
desenvolve a Justiça, estando implícita, iniludivelmente, a ideia de sua concreção, que é o que hoje 
entendemos por direito; nem Aristóteles, ao conceber em sua Política, uma constituição para a polis, 
em que também permeia a ideia de justiça, segundo as regras da prudência e da virtude, categorias 
vincadas na própria práxis do poder político; ou, ainda, Cícero, um politólogo aristotélico, que em 
obras como Sobre os deveres e Da república, assinala o cariz ético-prático da política, num 
amálgama em que se vê a concepção romana de direito. Não é despicienda a contribuição da Idade 
Média, sendo dela representativa as obras de Agostinho e de Tomás de Aquino; o primeiro, em sua 
Cidade de Deus, entendendo o caráter orgânico da sociedade, cujo eixo axial é a tendência para o 
governo autocrático, em posse do qual fica a realização da justiça; e o segundo, embora retornando 
às premissas aristotélicas, não se escusando de opinar, na Suma teológica, sobre as vantagens do 
governo alicerçado nas leis, cuja finalidade é o bonum commune. O que, aliás, vai paulatinamente 
ganhando maior envergadura durante a Renascença, quando um Giambattista Vico propõe os 
Princípios de uma ciência nova, obra em que vai se desenvolvendo seu pensamento político e sobre 
o direito natural; que poderá ser o prelúdio do que ocorreria durante o século das luzes. Daí não se 
poder recusar, partindo da constatação dessa indissociabilidade, a proposta de uma Política do 
Direito, que tenderá à determinação prática, o próprio faciendum do direito, enquanto ele se 
compreende como fenômeno em constante reelaboração e redefinição.” GUIMARÃES, Isaac Sabá. 
Observações epistemológicas sobre Política do Direito no Pensamento de Ferreira de Melo. p. 21. 
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A categoria “Política Jurídica” pode ser compreendida, segundo Osvaldo 

Ferreira de Melo, em pelo menos três sentidos diferentes, mas entrelaçados entre si. 

Um primeiro seria o de “Disciplina que tem como objeto o Direito que deve 

ser e como deva ser, em oposição funcional à Dogmática Jurídica, que trata da 

interpretação e da aplicação do Direito que é, ou seja, do Direito vigente”.1085 

Em um segundo, poder-se-ia compreender a Política Jurídica como sendo 

“o conjunto de estratégias que visam à produção de conteúdo da norma, e sua 

adequação aos valores Justiça e Utilidade Social”.1086 

Já, um terceiro seria o de se entender a Política Jurídica como “complexo 

de medidas que têm como objetivo a correção, derrogação ou proposição de normas 

jurídicas ou de mudanças de rumo na Jurisprudência dos Tribunais, tendo como 

referente a realização dos valores jurídicos”.1087 

Utilizando esta pesquisa a Política Jurídica, na conformação que lhe deu 

Osvaldo Ferreira de Melo, como ferramenta de aferição da validade material das 

normas que alteraram o Regime Recursal Cível brasileiro, faz-se necessário definir 

alguns pressupostos sobre os quais a sua base lógica está apoiada. 

Não se trata de resgatar (além do que já foi feito nos capítulos anteriores) 

toda a construção teórica da Política Jurídica feita pelo Autor em questão, mas de 

definir alguns pontos essenciais para guiar o percurso. Assim sendo, há que se 

considerar, primeiramente, que o momento atual é uma fase de transição, marcado 

por crises epistemológicas, e por uma ruptura com os paradigmas da 

modernidade1088 e passagem1089 para nova fase chamada “pós-modernidade”1090. 

                                                      
1085

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 77. Verbete: Política Jurídica. 
1086

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 77. Verbete: Política Jurídica. 
1087

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 77. Verbete: Política Jurídica. 
1088

 Para Osvaldo Ferreira de Melo: “a modernidade, convenciona-se, é o período que nasceu do 
Iluminismo setecentista e que, após uma história muito rica e tumultuada, passou a desenhar-se num 
caleidoscópio formado por modelos específicos, cada qual formalizando seus dogmas, suas certezas, 
suas uniformizações, todos dependentes de epistemologias e metodologias construídas para exaltar 
a lógica de cada um, mesmo que isto estivesse, muitas vezes, em descompasso com as reais 
prioridades humanas.” In: MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 18. 
1089

 Para o Autor: “a transição a que nos referimos não é apenas mais uma das mudanças setoriais. É 
a transição global de um sistema cultural complexo, de padrões civilizatórios que se foram 
caracterizando ao longo do tempo, eles mesmos formados por transições contínuas de sistemas 
particulares, como o político, o social, o econômico, o tecnológico, o jurídico e outros, para uma fase 
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A Política Jurídica não está comprometida com as fórmulas e paradigmas 

em perecimento, mas sim com um novo pensar, carregando suas Utopias de 

esperança, recuperando e privilegiando a Ética1091 e a Estética da convivalidade.1092 

A Política Jurídica - segundo Osvaldo Ferreira de Melo - possui uma 

postura teórica humanista1093 ˉ 1094, e pode ser caracterizada como “um pensar não 

dogmático sobre determinados fenômenos político-jurídicos interligados, o que a 

colocaria no âmbito semiológico da oportuna metáfora de Luis Alberto Warat, que vê 

a teoria como a arquibancada da vida”.1095 

São repudiados tanto o voluntarismo do Juiz como o do Legislador, pois 

as práticas democráticas e pluralistas desejáveis não admitem a vigência de um 

direito positivo que seja impermeável às mudanças culturais e às conquistas 

sociais.1096 

_______________________ 
em que novos paradigmas começam a formar-se com o desprestígio de alguns valores e o privilégio 
de outros.” In: MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 18. 
1090

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p.15 e 18. 
1091

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, ‘Ética da Convivência’, pode ser compreendida como o 
“fim busxcado pela Política Jurídica e pela Justiça Política, que se exterioriza pelo agir moralmente 
correto. Característica indispensável de qualquer estratégia político-jurídica, não só com relação aos 
fins, mas também com os meios utilizados”. 
1092

 Para o Autor: “toda fase de transição se caracteriza pela presença simultânea de elementos da 
fase em declínio e de outros e emergem. Da convivência conflituosa entre esses elementos, surgem, 
a partir de inevitáveis rupturas, as crises. Assim, os fundamentos de uma teoria concebida nesses 
tempos devem estar marcados por conflitos e todo resultado teórico deve levar em conta a 
necessidade de administrá-los, a partir da consciência de que muitos conceitos do passado têm que 
ser reformulados para possibilitar a compreensão dos fatos novos. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Fundamentos da Política Jurídica. p.18. Ainda, para o mesmo Autor, ‘estética da convivência’, pode 
ser entendida como a “sensação de harmonia e beleza que rescende dos atos de convívio social que 
se apoiam na Ética e no respeito à dignidade humana. Assim, podemos considerar como um dos fins 
mediatos da Política Jurídica a criação normativa de um ambiente de relações fundadas na Ética que 
venham a ensejar o belo na convivência social, em atendimento a necessidades espirituais latentes 
em todo o ser humano”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 37-38. 
Verbete: ESTÉTICA DA CONVIVÊNCIA. 
1093

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo: “preciso será que um conteúdo humanista esteja 
pulsando no interior das normas jurídicas, que as fundamente e lhes garanta consequências positivas 
na sua aplicação e com isso a aceitabilidade e a obediência espontânea para que tenham eficácia 
social”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Ética e Direito. . In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; ______; 
SILVA, Moacyr Motta da. Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 2009. 71-79. 
p. 75. 
1094

 Ainda, segundo Osvaldo Ferreira de Melo: “Do ponto de vista dos valores humanistas, no entanto, 
é procedente a crítica de que o utilitarismo levaria os homens a reaquecerem (e não a dominarem, 
como seria eticamente desejável) os seus impulsos egoístas”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Utilidade 
social da norma, uma questão de política jurídica. Revista Sequência. v. 5. n. 9. 1984. Disponível 
em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/16728. Acesso em: 20 fev. 2013. 
1095

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 15. 
1096

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 17. 
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De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, “as estratégias político-jurídicas 

não deverão estar atreladas a objetivos conjunturais do Estado e ações de Governo, 

e sim, em caráter permanente, à construção de territórios éticos, num claro 

compromisso com as necessidades sociais.”1097 

Cabe à Política Jurídica intercomunicar Política e Direito, tornando-os 

interdependentes, examinando-os não como áreas bastantes em si mesmas, mas 

como espaços suscetíveis de permanentes e desejáveis influências recíprocas.1098 

O relativismo dos conceitos de “Justiça” e “Utilidade Social” – que são 

fundamentais para a justificação da norma1099 –, não impedem a formação de um 

arcabouço teórico para a Política Jurídica, porque elementos como a “opinião 

pública”, podem servir para indicar se alguma norma é justa e útil, em determinado 

momento e lugar.1100  

Cumpre esclarecer que na compreensão de Osvaldo Ferreira de Melo, e 

afinal de contas da sua visão da Política Jurídica, a “opinião pública” é “manifestação 

da Consciência Jurídica Social, com vistas à crítica sobre determinadas normas, ou 

para expressar o desejo de regras jurídicas mais benéficas para a coletividade”; não 

se confunde, portanto com toda a manifestação da vontade popular, exprimindo 

geralmente concordância ou não sobre determinada matéria.1101 

Isso significa que uma norma pode ser considerada “justa” e “útil” em 

determinado momento e lugar, e “injusta” e “inútil”, em outro momento e em outro 

lugar.1102 

A Política Jurídica, segundo a compreende Osvaldo Ferreira de Melo, “é o 

mais adequado instrumental de que dispõe o jurista para participar do esforço de 

                                                      
1097

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 20. 
1098

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 21. 
1099

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, “num contexto político-jurídico, diz-se do resultado da 
crítica do conteúdo de uma norma submetida a juízos de valor”. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 56. Verbete: JUSTIFICAÇÃO DA NORMA. 
1100

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 31. 
1101

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 73. Verbete: Opinião Pública. 
1102

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 31. 
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todos os cientistas sociais no direcionamento das mudanças socioeconômicas, 

levando em conta as utopias da transmodernidade”.1103 

Isso significa que deve haver contínua preocupação com o fundamento da 

norma, posto que esta deva estar sempre justificada, e para que seja considerada 

materialmente válida, é indispensável o conhecimento das fontes não convencionais 

do Direito, assim considerados os movimentos sociais, que devem ser captados pelo 

Legislador e pelo Juiz.1104 

A Política Jurídica pode ser estudada em três planos distintos: (a) no 

epistemológico, onde tem cabimento a análise axiológica, do “direito que é”; (b) no 

psicossocial, onde se verifica a existência de representações1105 jurídicas e de 

outras manifestações da consciência jurídica da sociedade; (c) no operacional, onde 

se montam estratégias para modificar o “direito que não deve ser” e criar o “direito 

que deve ser”.1106 

A Política Jurídica, como a define Osvaldo Ferreira de Melo, fundamenta-

se num humanismo que tem por base as possibilidades e interesses dos homens, 

resultando isso numa postura ética universal, dentro do preconizado pelo 

Iluminismo, que desenhou a Utopia da autonomia do homem e da sociedade.1107 

O Autor afasta qualquer interferência metafísica na formação de seu 

substrato teórico, pois entende a Política Jurídica e o próprio Direito, como produtos 

culturais, cultivados no seio da Sociedade. 

A questão da produção da norma, como dito acima, sustenta-se em três 

abordagens diferentes: (a) a elaboração do Direito pela via legislativa; (b) a 

construção da norma jurídica concreta pela via judiciária; (c) a produção normativa 

fora do monismo estatal.  

No que diz respeito à elaboração do Direito pela via legislativa, nos limites 

que interessam a esta Tese, entende Osvaldo Ferreira de Melo que mesmo havendo 

                                                      
1103

 In Fundamentos da Política Jurídica. p. 47. 
1104

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 49. 
1105

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, a ‘representação’ “na linguagem filosófica é um 
processo mental que exprime a ideia de algo desejável”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de 
Política Jurídica. p. 85. Verbete: REPRESENTAÇÃO. 
1106

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 50. 
1107

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 65. 
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uma “crise de legitimidade”, caracterizada pelos processos de “ruptura do instituído 

pela presença, no campo jurídico, de novos paradigmas, portanto de uma nova 

perspectiva a partir de um pluralismo normativo colocado como forma transgressora 

ao monismo estatal”, e ainda que esse pluralismo possa ser fundamentado pelo 

sociologismo, pelo socialismo ou pelo anarquismo, coloca-lo como “proposta 

alternativa segura” em contraposição ao direito instituído é imprudente.1108 

Para o Autor, diante dessa “crise de legitimidade” o Positivismo Jurídico 

possui duas alternativas: (a) ou legitima a Segurança Jurídica nas fontes sociais do 

Direito, ou; (b) mantêm-se rígido, dogmatizado e retórico, contudo ao risco de 

desestabilizações constantes.1109 

Já, no que diz respeito à construção da norma jurídica concreta pela via 

judiciária, ou seja: a criação judicial do Direito através da interpretação e da 

aplicação da lei, compreende Osvaldo Ferreira de Melo que a questão da exegese 

está fundada no entendimento que toda interpretação1110 deve ter uma fonte a 

legitimá-la, de forma que as controvérsias sobre a justificação da hermenêutica 

recaem sobre a legitimidade das fontes1111 1112  ־. 

Diante da impossibilidade, na atualidade, de um monismo hegemônico 

das fontes recaindo sobre a norma, tendo em vista as grandes e crescentes 

manifestações sociais de transgressão ao instituído (Pluralismo Jurídico), “o juiz que 

tiver uma postura criativa, com relação a essa fenomenologia, ajudará a construir o 

direito justo porque o trabalho de interpretação que aproveitar todas as fontes 

legítimas do Direito será muito mais consequente e capaz de ganhar consenso 

social” 1113 1114  ־. 

                                                      
1108

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
1109

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
1110

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, a ‘interpretação’ “juntamente com a produção e a 
aplicação é um dos elementos básicos da experiência jurídica. Consiste em procurar, com o auxílio 
de técnicas apropriadas e a partir de conhecimentos interdisciplinares, o sentido e o alcance das 
formulações jurídicas, com vistas à reta aplicação do Direito. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário 
de Política Jurídica. p. 51. Verbete: INTERPRETAÇÃO. 
1111

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 75. 
1112

 No caso desta Tese, o problema reside na utilização das súmulas vinculante, de repercussão 
geral ou de recurso repetitivo como “fontes” das decisões judiciais. 
1113

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 76. 
1114

 A questão então, a ser debatida, então, é a da utilização das súmulas vinculante, de repercussão 
geral ou de recurso repetitivo como fontes únicas, em determinados casos. 
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Isso não significa que se deva substituir a “ditadura da lei” pela “ditadura 

do juiz”, além do que não se pode esperar a evolução do Direito apenas com a 

contribuição do Judiciário, posto que a este caiba a produção da norma 

individualizada, e somente a lei é que poderia criar norma jurídica geral. 1115  1116   ־ 

No que diz respeito à produção normativa fora do monismo estatal, há 

que se distinguir entre duas formas: (a) um direito de caráter organizacional 

produzido pelas associações civis e; (b) uma produção jurídica que se apresenta de 

forma alternativa ao direito estatal. Tudo isso viria a formar um “pluralismo 

normativo”. 

A posição da Política Jurídica frente a esse fenômeno é a de que essas 

formas de produção normativa devem ser empiricamente investigadas e cotejadas 

com os valores “Justiça” e “Utilidade Social”1117, permitindo verificar se, 

efetivamente, as mesmas são dotadas de Legitimidade Material. 

Outro ponto importante nas considerações de Osvaldo Ferreira de Melo 

sobre a Política Jurídica diz respeito à interação entre a “Legitimidade” e a 

“Legalidade”. 

Para a Política Jurídica essas categorias possuem conceitos operacionais 

distintos. Basicamente, Osvaldo Ferreira de Melo segue o posicionamento já acima 

referido, de Cesar Luiz Pasold, a quem cita, para dizer que: 

Se buscarmos a legitimidade da lei na sua capacidade de resposta às crenças sociais, o 
conceito de “legítimo” tende a afastar-se do conceito de “legal” para aproximar-se do de 
“justiça social”. Porém – observe-se -, por mais que o legítimo se aproxime do justo, 
deste não será mais que uma condição favorável de realização. Quero dizer que a 
legitimidade é requisito do valor justiça e é condição especial para a criação de 
consenso, de confiança, de predisposição à obediência e portanto à eficácia da 
norma.

1118
 

                                                      
1115

 Nas exatas palavras de Osvaldo Ferreira de Melo: “só a lei pode criar norma jurídica geral e por 
isso as posições doutrinárias mais prudentes propugnam pela construção de um direito renovado, 
positivado sempre que possível, para prevalecer o geral sobre o individual, dando-se ao juiz o poder 
de aplica-lo dentro do princípio da epiquéia, entendida esta como a licitude de operar fora da letra da 
norma, colocando assim a hermenêutica como mediadora entre a lei e a consciência Jurídica da 
sociedade nos casos concretos. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 
78. 
1116

 Diferentemente do que ocorre no Brasil, no momento atual, em que Súmulas vinculantes, de 
repercussão geral e de recursos repetitivos. 
1117

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 81. 
1118

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 83. 
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Assim, conclui Osvaldo Ferreira de Melo que “à Política Jurídica, a 

proposta dogmática não satisfaz, pois a legitimação que se busca é no sentido de se 

assegurar valores, estejam estes contidos ou não no ordenamento jurídico. Trata-se 

de legitimação extra-sistema, arbitrada pela consciência Jurídica, entendida essa 

categoria num sentido amplo, ou seja, abrangendo não só o senso teórico do jurista, 

mas também o senso jurídico popular”.1119 

Diante desses pressupostos e de outros que se alinha abaixo, é que se 

analisarão as medidas já elencadas nos capítulos anteriores desta Tese. 

 

5.1.2  Os momentos Político-Jurídicos na busca da norma justa 

 

Duas categorias são extremamente importantes para que se compreenda 

a dimensão do pensamento de Osvaldo Ferreira de Melo, especialmente no que diz 

respeito ao confronto entre a dogmática tradicional e a proposta Política Jurídica de 

aferição da Legitimidade Material da norma: (a) a Segurança Jurídica, e (b) a 

Justiça. 

Segundo o Autor ora destacado, é típico da Dogmática Jurídica buscar a 

decidibilidade dos conflitos com foco direcionado para a obtenção da Paz Social. 

Esta seria alcançada através da promoção de altos níveis de “Segurança Jurídica”, 

obtida a partir da complexa armadura teórica que sustenta essa forma de 

fundamentar o Direito.1120 

Assim a Paz Social seria obtida não por um debate amplo a respeito dos 

conceitos jurídicos, mas pelo engessamento do pensamento, alcançado pela 

restrição hermenêutica, obtendo-se o consenso pela força. 

                                                      
1119

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 84. 
1120

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
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No que diz respeito ao valor Justiça, segundo o mesmo Autor, “o 

pensamento dogmático tradicional tem-se limitado a busca-lo como mero 

compromisso do princípio da legalidade”.1121 

Ou seja, à Dogmática importa somente que a norma “seja igual para 

todos, sem que isso implique em considerar necessariamente todo o dinamismo 

social e as reivindicações crescentes daqueles que se candidatam a uma parcela 

cada vez maior da cidadania”1122. 

A proposta Político Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, no entanto, não 

se conforma com esses limites estreitos oferecidos pela forma tradicional de ver o 

Direito, mas pretende ir além, buscando uma verdadeira renovação do sistema 

dogmático, não só de suas normas, mas também dos conceitos informadores e 

categoriais, pois somente assim “seria possível fazer com que a busca da 

decidibilidade das demandas não se dirija, apenas, a consagrar a segurança 

jurídica, mas também a garantir a justiça social”1123. 

Nesse contexto, o Jus Strictum, entendido como o direito direcionado 

exclusivamente para obtenção da Segurança Jurídica, opor-se-ia ao Jus Aequum 

percebido como o Direito comprometido com Critérios Objetivos de Justiça.1124 

Ao Político do Direito cumpriria a tarefa de contribuir para a produção de 

norma que responda, tão bem quanto possível, às necessidades gerais, garantindo 

dessa forma, “o bem estar social pelo justo, pelo verdadeiro e pelo útil, sem descurar 

da necessária segurança jurídica e sem por em risco o Estado de Direito”.1125 

Para alcançar essa norma justa, Osvaldo Ferreira de Melo – como já 

mencionado acima -  identifica quatro momentos jurídico-políticos na produção da 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
1122

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
1123

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
1124

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 56-57. Verbetes: Jus Aequum e 
Jus Strictum. 
1125

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 19-20. Ainda para o mesmo 
autor a categoria ‘Estado de Direito’ deve ser compreendida como: (a) “Lato sensu, o ordenamento 
estatal fundado na ordem social e na segurança jurídica, cujas características são a legitimidade das 
instituições políticas, a legalidade dos atos da Administração, a independência e harmonia entre os 
Poderes, o controle judicial das leis e a garantia dos direitos dos cidadãos. Numa abordagem da 
teoria democrática de Governo, inclui-se como outra característica essencial a conformidade do poder 
político à vontade do povo que autorizou e organizou o Estado. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 38. Verbete: ESTADO DE DIREITO. 
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norma, que poderiam ser encarados como critérios objetivos a guiar o agir 

metodológico do Político do Direito. Tais momentos seriam: (a) uma fase pré-

normativa; (b) um período de formação das convicções na mente do Político do 

Direito; (c) uma etapa dedicada às proposições, e; (d) uma quarta ocasião em que 

se opera a arquitetura das normas propostas.  

Adverte o Autor que discutir sobre a plena validade de uma norma que - 

mesmo dotada de todas as características formais – produza situações injustas, 

pode depender da posição ideológica de cada um. Para o positivismo, por exemplo, 

validade e vigência se confundem, e o critério de análise passa a ser o formal. Já, 

para outra posição que perceba os valores como fundamentos de legitimação, o  

juízo crítico se faz com base no conteúdo material.1126 

Daí o motivo pelo qual a ação do Político do Direito é extremamente 

delicada, devendo ele, quando se acarearem questões de “Segurança Jurídica”1127 e 

de “Justiça Política”1128, fazer considerações a partir de senso teórico e prático, na 

busca do equilíbrio possível para o dissenso e o conflito.1129 

Pois bem, no primeiro momento (Fase Pré-Normativa) o raciocínio que se 

destaca é o relacionado a uma “investigação das manifestações da consciência 

jurídica, como tentativa de detectar a ocorrência da adesão ou de repulsa social com 

referência a fatos e, se for o caso, às normas correspondentes. Também se 

verificará a existência ou não de representações jurídicas que possam orientar o 

Político do Direito.”1130 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 21. 
1127

 Para Osvaldo Ferreira de Melo, a categoria “segurança jurídica” pode ser definida como: “1. 
Estado de garantia legal assegurado ao titular de um direito cujo exercício fica protegido. 2. 
Fundamento do Estado de Direito. 3. Objetivo imediato da Dogmática Jurídica.” MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 87. Verbete: Segurança Jurídica.  
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 Para Osvaldo Ferreira de Melo, a categoria “justiça política” pode ser definida como: “1.O dever 
ético do Estado no exercício de seu poder de coerção. 2. Fundamento filosófico para a construção 
teórica da Política Jurídica, no que concerne à articulação possível entre princípios de justiça e 
racionalidade científica. 3. O mesmo que Política Jurídica.” MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário 
de Política Jurídica. p. 57. Verbete: Justiça Política. 
1129

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 21. 
1130

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 20. 
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Nesta fase, uma das categorias mais valorizadas pela Política Jurídica é a 

“Consciência Jurídica Social”, que é obtida no seio da Sociedade pela simbiose 

entre os valores individuais e os valores coletivos de determinado grupo. 1131 

A situação pode ser resumida da seguinte maneira: a experiência obtida 

com o desempenho de papéis sociais, e a receptividade dos discursos granjeados, é 

responsável pela formação, em cada um, de uma “Consciência Jurídica Individual”. 

O agir coletivamente, no entanto, acaba produzindo na comunidade, pela retenção 

da memória social, uma série de experiências acumuladas, tradições culturais e 

alocações de valores, que terminam por compor o substrato da “Consciência 

Jurídica Social”, e determinam as “Necessidades Sociais”, manifestadas através de 

“Representações Jurídicas”1132 1133  ־. 

Desta forma, Consciência Jurídica Social “se apresenta não apenas como 

tradição pré-normativa da Sociedade, mas como readequação de valores 

prevalentes em seu estrato político (o estrato da consciência, da experiência, da 

cidadania)”, nem sempre é obtido, no entanto, através de “Consenso”1134, em vista 

                                                      
1131

 Segundo ensina Osvaldo Ferreira de Melo: “as persuasões, a partir da infância, estabelecendo 
códigos morais, vão alimentando sua influência nas fases posteriores do desenvolvimento psicológico 
dos indivíduos, quando se manifesta a aprovação ou desaprovação de atos e fatos da convivência 
humana, desde que vejamos tal fenômeno não como algo vago e indemonstrável (como apresenta 
Savigny a sua volksgeist), mas como algo real, capaz de arbitrar os valores e antivalores das normas 
jurídicas. Nesses casos se está manifestando a consciência jurídica, quer individual, quer 
coletivamente (no caso de ocorrerem experiências e interesses comuns solidários)”. MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 22. 
1132

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 22. 
1133

 Cada uma das subcategorias essenciais para a formação do Conceito Operacional da 
“Consciência Jurídica Social” foi assim definida por Osvaldo Ferreira de Melo: (a) Necessidades 
sociais: “Diz-se das condições imprescindíveis à sobrevivência e ao bem estar das pessoas”. In 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 68. Verbete: NECESSIDADES 
SOCIAIS. (b) Consciência Coletiva: “Sistema de Valores, de ideais e de práticas numa Sociedade, a 
partir de noções compartilhadas (embora quase sempre difusas) de regras de conduta social. Sua 
exteriorização pode indicar aspirações, assunto de grande interesse para a Política Jurídica”. In 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 22. Verbete: CONSCIÊNCIA 
COLETIVA. (c) Consciência Jurídica: “1. Aspecto da Consciência Coletiva que se apresenta como 
produto cultural de um amplo processo de experiências sociais e de influência de discursos éticos, 
religiosos, etc., assimilados e compartilhados. Manifesta-se através de Representações Jurídicas e 
de Juízos de Valor. 2. Capacidade individual ou coletiva de arbitramento dos valores jurídicos. 3. 
Conjunto de Sentimentos éticos e de ideais aplicados à vida jurídica”. In MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 22. Verbete: CONSCIÊNCIA JURÍDICA. (d) Representação 
Normativa: “1. Manifestação cognitiva que venha expressar o sentimento ou a ideia da norma 
desejável. Enquanto dados da Experiência Jurídica, as Representações esboçam, na Consciência 
Jurídica, as normas que devem ser. 2. O mesmo que Representação Jurídica”. MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 85. Verbete: REPRESENTAÇÃO NORMATIVA. 
1134

 Cumpre esclarecer que para Osvaldo Ferreira de Melo, a categoria “Consenso” é compreendida 
como “situação de concordância relativa a questões consideradas necessárias para o 
estabelecimento de uma política. É especialmente importante quando se refere ao compartilhamento 
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dos conflitos de interesses e de atitudes ideológicas no interior dos grupos sociais, 

mas pelo desejo da maioria, que se pode aferir através das manifestações de 

“Opinião Pública”1135. 

É importante entender que na construção teórica da Política Jurídica, nos 

contornos que lhe confere Osvaldo Ferreira de Melo, “a opinião pública, por ser 

fenômeno cultural, tem um caráter relativo, pois muda conforme as circunstâncias 

que assim o determinam. Ao expressar juízos de valor que nascem na Consciência 

Jurídica, ela é a voz da Sociedade ou de parte dela, a parte politizada onde se 

desenvolve a consciência da cidadania”. Em geral ela é mais produto da experiência 

do que da informação1136. 

De qualquer forma, para que a opinião pública possa se tornar construtiva 

e efetivamente colaborar com a criação da norma jurídica desejada, “exige alguns 

requisitos do ambiente em que se desenvolve, como liberdade de expressão, 

publicidade dos atos do Governo, do Parlamento e do Judiciário e condição de 

formação e expressão da cidadania”1137. 

É que sendo a Predição uma das tarefas da Política Jurídica, se faz 

necessário conhecer as orientações da Opinião Pública, até para que seja possível a 

correção de tendências que possam criar situações indesejáveis. 

Assim, não obstante certa volatilidade das demonstrações de Opinião 

Pública, ela ainda é importante à Política Jurídica, na medida em que na 

Consciência Jurídica Social se formam representações jurídicas referentes às 

normas que devam existir em determinada sociedade (Direito que deve ser e como 

deve ser), é a primeira que revela para o Estado uma caricatura fotográfica das 

_______________________ 
de valores, o que pode resultar na aceitação ou não de uma norma.” In MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. p. 23. Verbete: Consenso. 
1135

 A categoria “Opinião Pública” pode ser definida como: “1. Lato sensu, toda manifestação da 
vontade popular, exprimindo geralmente sua concordância ou não sobre determinada matéria. 2. Na 
abordagem teórica da Política Jurídica, manifestação da Consciência Jurídica Social, com vistas à 
crítica sobre determinadas normas ou para expressar o desejo de regras jurídicas mais benéficas 
para a coletividade”. In MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 73. Verbete: 
Opinião Pública. 
1136

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 24. 
1137

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 24. 
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representações jurídicas, sem as quais o ordenamento jurídico ficaria cristalizado, 

anacrônico e desfuncionalizado.1138 

De crucial importância a compreensão das Representações Jurídicas, 

como elemento de Política Jurídica, no processo de elaboração da norma desejável.  

Osvaldo Ferreira de Melo alinha algumas das principais características 

dessa categoria, nos seguintes termos: (a) seu grau de validade seria proporcional 

aos valores que exprimem, na medida em que se ordenem ao valor do justo; (b) 

constituem-se em elementos materiais do ato legislativo; (c) refletem a aprovação ou 

desaprovação dos membros de um grupo em relação aos fatos da vida coletiva; (d) 

são dados de experiência jurídica - ainda não consubstanciados em juízos 

normativos; (e) por serem dados culturais, não correspondem a aspiração ou a um 

Direito ideal, mas ao desejado, naquele momento.1139 

Desta forma, para o Político do Direito, a observação da formação no 

imaginário social de uma Representação Jurídica (pelo arbitramento axiológico de 

uma relação de convivência) é o primeiro fato a ser considerado no caminho da 

elaboração da norma desejável. 

No que diz respeito ao Segundo Momento Político Jurídico na busca da 

norma justa, o mesmo pode ser caracterizado como uma fase de Convicção1140. 

Neste ponto específico, Osvaldo Ferreira de Melo discorda de Alf Ross, 

no que diz respeito aos objetivos da Política Jurídica. Enquanto para o segundo “a 

política jurídica é sociologia jurídica aplicada ou técnica jurídica”1141, para o primeiro 

as tarefas do Político do Direito - embora ele não seja um iluminado capaz de 

resolver, num passe de mágica, as velhas antinomias do Direito - vão além de um 

simples desempenho técnico que se limite a pôr seu conhecimento e habilidade à 

disposição daqueles que tenham as rédeas do poder político1142.  

                                                      
1138

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 25. 
1139

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 27. 
1140

 Esclarece Osvaldo Ferreira de Melo, que entende “o conceito de convicção, na formulação que 
nos dá Kant em sua Crítica à Razão Pura – Cânon da Razão Pura III, como ‘a crença objetivamente 
fundamentada’”. In MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 28 
1141

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003. Título original da 
obra: On law and justice. p. 377. 
1142

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 27. 
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Para Osvaldo Ferreira de Melo, não basta ao Político do Direito apontar 

alguns caminhos aos responsáveis pela tomada de decisões, ele parte também, 

para um trabalho de “persuasão” para chegar à norma desejável. 

Isso não significa, em absoluto, um trabalho breve e nem fácil, já que 

essa tarefa, por vezes, dependerá das oportunidades que se coloquem à sua 

disposição, bem como, raramente terá a chance de ofertar soluções rápidas e 

convincentes. Assim, somente após um também lento processo de convicção 

pessoal é que o Político do Direito terá condições de, efetivamente, buscar a adesão 

ao que considera uma norma melhor e mais adequada a responder às necessidades 

sociais. 

Para esse fim, “o conhecimento das tendências sociais é absolutamente 

imprescindível se se quiser propor uma legislação que corresponda às novas 

realidades em vez de aceitar que ela já nasça envelhecida”1143. Contudo, há que se 

advertir que “o estudo das tendências é empírico e racional, não se confundindo 

jamais com previsões ou com doutrinas que pretendam garantir o destino”1144. 

Desta forma, é o acerto das Predições que pode assegurar o 

cumprimento (obediência) às normas jurídicas, mesmo sem que se necessite de 

apelo a quaisquer cláusulas coercitivas. 

Diante do exposto, a análise do pensamento de Osvaldo Ferreira de Melo 

sugere que apenas depois de detectadas as manifestações de Opinião Pública, 

reveladas através de Representações Jurídicas, verificadas de forma científica as 

tendências sociais, e tendo o Político do Direito se convencido a respeito do acerto 

da posição jurídica a ser admitida, é que poderá passar para a fase seguinte, que é 

a das Proposições. 

O terceiro momento Político-Jurídico na busca da norma justa é o das 

Proposições. Assevera Osvaldo Ferreira de Melo, que as recomendações podem ser 

de quatro ordens: (a) a manutenção da norma vigente, sem alterações; (b) a 

                                                      
1143

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 28. 
1144

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 28. 



378 
 

manutenção da norma vigente, se devidamente corrigida; (c) a exclusão da norma 

do sistema jurídico; (d) a criação de norma para disciplinar novo direito1145. 

No primeiro caso, estar-se-ia diante da norma materialmente válida, 

porque se presume que tendo o Político do Direito se convencido de que a norma 

deve permanecer no ordenamento jurídico, isso significa que a mesma passou por 

todos os momentos racionais de análise, estando apta a, efetivamente, contribuir 

para o desenvolvimento da comunidade em que se encontra inserida, ou seja, trata-

se de norma Justa e Socialmente Útil. 

No segundo caso, após rígida análise, conclui-se que a norma possui 

condições de permanecer disciplinando comportamentos; contudo, essa regulação é 

apenas parcialmente eficaz ou adequada, necessitando de correções, para que 

atinja a plenitude de seus objetivos. 

No terceiro caso, a norma possui desvalores de natureza tal, que simples 

correções não seriam suficientes para fazer com que os seus objetivos de Justiça e 

Utilidade Social fossem alcançados. 

Neste caso, a recomendação político jurídica seria de exclusão completa 

da norma tendo em vista que a sua vigência causa mais malefícios do que cultiva 

bons valores para a Sociedade. 

De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, “para a Política Jurídica, não é 

apenas a inobservância da norma que recomenda a sua exclusão do direito vivo, 

mas também a sua incapacidade de responder aos anseios sociais por falta de 

fundamentação ética (injustiça, no caso), por inutilidade social ou por inadequação 

com a verdade”1146. 

Finalmente, no quarto caso, se está diante de situações para as quais o 

Direito vigente não oferece qualquer solução. “Nesses em que o objetivo é 

disciplinar novos direitos, a tarefa político-jurídica se torna mais complexa, porque 

representações formadas a partir de normas existentes ainda não existem (sic) e as 

                                                      
1145

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 29. 
1146

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 31. 
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que se formam como desejo de normar assuntos fora da experiência social são, via 

de regra, nebulosas, confundindo-se com meros ideais ainda difusos”1147. 

Nestes casos, diante da ausência de norma referencial anterior, para ser 

criticada, a tarefa do Político do Direito tem que levar em consideração a opinião dos 

expertos na área específica da situação para a qual se pretende a produção de uma 

norma (medicina, bioética, meio ambiente, etc.) com vistas à formação de um juízo 

científico sobre a questão. Após esse posicionamento é que seria possível a 

inclusão de aspectos políticos (necessidade e conveniência) no conteúdo da 

recomendação, e finalmente, o fechamento do ciclo se dá pela análise jurídica das 

possibilidades da implantação do novo direito, verificando-se a coerência da norma 

proposta com as demais disposições do sistema. 

Não se trata, portanto, de conclusões obtidas a partir de opiniões ou 

convicções pessoais do Político do Direito, mas de um trabalho que segue 

procedimentos metódicos de natureza político-científica. 

Finalmente, o quarto momento político-jurídico de busca pela norma justa 

é, talvez, o mais delicado de todos, porque se trata da fase estética funcional da 

normatização; quer dizer, o encapsulamento linguístico do conteúdo normativo. 

Neste momento, como assevera Osvaldo Ferreira de Melo1148, a falta de 

domínio da técnica legislativa e da própria língua, podem por à perder todo o 

trabalho realizado nas fases anteriores, se a expressão formal do conteúdo 

normativo não refletir exatamente o objetivo perseguido com a proposição do novo 

Direito. 

A má distribuição do conteúdo axiológico dentro de um artigo de lei (com 

seu caput, incisos, parágrafos, alíneas, etc.) pode desvirtuar completamente o 

sentido que se pretendeu dar à proposição. Da mesma forma, pode ocorrer com a 

má utilização do vernáculo, que pode redundar em um comando legal 

completamente diferente do objetivado. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 31. 
1148

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 33. 
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Nesses casos, não resta alternativa que reiniciar o trabalho político 

jurídico, propondo-se as devidas alterações ou mesmo a eliminação da norma 

natimorta. 

Aqui se tratou dos momentos político-jurídicos na obtenção da norma 

justa, com um foco mais voltado para a produção legislativa; contudo, tendo em vista 

que na proposta de Osvaldo Ferreira de Melo a produção do direito também se faz 

pela via judiciária, é possível aplicar a lógica desse procedimento também para as 

sentenças judiciais. 

O Autor afirma textualmente que “há três possibilidades de tratar da 

complexa questão da produção da norma, todas de grande interesse para a Política 

Jurídica: ao abordarmos a função legislativa; ao examinarmos a função judiciária e, 

fora do quadro institucional, ao considerarmos a questão do pluralismo jurídico”1149. 

No que diz respeito especificamente à construção da norma jurídica 

concreta pela via judiciária, afirma Osvaldo Ferreira de Melo, que a mesma se dá 

“através da interpretação e aplicação da lei”1150. 

Nesse aspecto, a Hermenêutica assume contornos especiais em sua 

proposta estruturante da Política Jurídica, pois opera “não só como interpretação a 

partir das fontes do Direito, mas também, ela mesma, como fonte de Direito, ao 

mediar conflitos e colaborar para harmonizar a lei com a realidade social”1151. 

É preciso compreender que a proposta de Osvaldo Ferreira de Melo se 

afasta daquela da doutrina tradicional, na medida em que dá nova conotação para o 

problema da natureza da interpretação. 

Enquanto que na doutrina tradicional a questão crucial parece resumir-se 

em que “toda a interpretação deve ter uma fonte a legitimá-la e assim as 

controvérsias atuais sobre a justificação da hermenêutica recaem sobre a 

legitimidade das fontes do Direito”1152, a proposta do Autor ora em debate – 

conforme já se mencinou anteriormente - tem como princípio a necessidade de 

                                                      
1149

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 71. 
1150

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
1151

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
1152

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 75. 
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afastamento do monismo hegemônico das fontes únicas, na medida em que 

compreende que o se Juiz “tiver uma postura criativa com relação a essa 

fenomenologia, ajudará a construir o direito justo porque o trabalho de interpretação 

que aproveitar todas as fontes legítimas de Direito será muito mais consequente e 

capaz de ganhar consenso social”1153. 

Assim, parece haver motivos que autorizam conclusão no sentido de que 

também à produção da norma individual (decisão judicial) se apliquem os quatro 

momentos político-jurídicos acima referidos, na busca pela norma justa. 

Em relação ao primeiro momento, que é a chamada fase pré-normativa, 

pode-se dizer que está (ou ao menos deveria estar) o “Juiz Político do Direito” – 

assim compreendido aquele que toma em consideração os pressupostos da Política 

Jurídica no momento de prestar sua atividade jurisdicional - autorizado a realizar 

uma interpretação normativa tomando em consideração principalmente a 

Consciência Jurídica Social e as representações jurídicas da comunidade a respeito 

da norma desejável. 

Assim, quando da elaboração de uma determinada sentença, o Juiz 

Político do Direito, antes de filiar-se a uma atitude eminentemente dogmática, 

deveria consultar bases científicas de opinião pública, para saber até que ponto a 

norma aplicável ao caso concreto ainda mantém seus requisitos de validade 

material, buscando dar a melhor interpretação para a norma, naquele tempo e lugar. 

No que diz respeito ao segundo momento, o da convicção, não se pode 

esquecer que é também função da sentença “convencer” seus destinatários (os 

jurisdicionados) de que a solução que aponta para o caso concreto é, efetivamente, 

a que melhor resolve a questão posta para ser decidida. Afinal de contas o Juiz não 

está liberto de prestar contas à Sociedade. 

Não se trata a sentença de um momento isolado do Magistrado, que pode 

ser construído como se ele não pertencesse ao mundo no qual sua decisão deverá 

produzir efeitos. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 76. 
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Sob a perspectiva da Política Jurídica, o que se espera do Juiz é que ele 

compreenda as implicações do que está decidindo e que suas manifestações sejam 

conectadas não apenas com aspectos legais do caso concreto, mas também com 

elementos fáticos e valorativos que façam da sentença, a norma individual mais 

justa e socialmente útil possível. 

Neste aspecto, deve o Juiz estar, ele também, sintonizado com as 

tendências coletivas, a fim de que sua decisão não fique completamente dissociada 

do que a Sociedade dela espera. 

No terceiro momento, que é o das proposições, em certos aspectos, 

também pode o “Juiz Político do Direito”, deixar de aplicar uma norma em vista de 

sua inadequação social (quando carecer de legitimidade material), diante da injustiça 

que encerra ou mesmo da inutilidade social que representa. 

Nesse aspecto, o Magistrado contribui na tarefa de correção do direito 

legislado, fazendo com que o mesmo seja constantemente atualizado e corresponda 

integralmente aos anseios da Sociedade na busca da norma desejável. 

Não se trata aqui, de transpor deliberadamente as barreiras que separam 

as áreas de atuação dos Poderes constituídos, mas de se compreender que dada a 

maior proximidade do Juiz (em relação ao legislador, por exemplo) com o caso 

concreto, a interpretação ab-rogante pode tomar em consideração, também, a 

inadequação de uma legislação anacrônica se confrontada com os valores sociais 

modernamente vigentes. 

Ou seja, trata-se de uma atualização do sentido da lei, não por critérios 

pessoais do Juiz, mas em consequência de uma atividade racionalmente conduzida 

por metodologia apta para tanto, a fim de realizar, da melhor maneira possível, os 

objetivos finais da norma que são a Justiça e a Utilidade Social. 

Finalmente, no quarto momento, que corresponde à fase da estética 

funcional da normatização, as mesmas advertências que se faz ao Legislador, se 

aplicam ao Juiz, na produção da norma individual. Porque, afinal de contas, o 

encapsulamento do conteúdo normativo da sentença há que respeitar os elementos 
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técnicos mínimos redacionais a fim de que o produto final reflita exatamente as 

conclusões obtidas a partir da realização das fases anteriores. 

Então, quando se diz que a Liberdade Jurídica (livre convencimento na 

jurisdição de direito) do Juiz pode ser um agravante para a questão do 

congestionamento de processos não se observa que, talvez, seja o caso de ao invés 

de se suprimir essa liberdade tão necessária para uma atualização do sistema, fosse 

o caso de oferecer aperfeiçoamento aos Magistrados, a fim de que suas decisões 

até contra legem fossem fundadas em requisitos metodológicos, repousando em 

pesquisa científica os motivos que recomendam essa atitude. 

Adiantando uma das conclusões deste Relatório de pesquisa, pode-se 

dizer que o apego a postulados dogmáticos, com a pretensão de desvendar, com 

métodos da lógica, a vontade e a intenção das decisões dos Tribunais, se não tomar 

em conta, também, os valores da Sociedade, acabará por produzir uma 

jurisprudência puramente conceitual, marcada pela mera subsunção, pela plenitude 

lógica do ordenamento e das Súmulas, e por uma interpretação altamente 

positivista, bastando ao Juiz raciocinar de acordo com os leading cases das Cortes 

Superiores. Seria uma espécie de “meta-direito concebido a priori”.1154 

 

5.1.3 A Política Jurídica como mecanismo indutor de transformações 

sociais 

 

Como visto acima, na aplicação da lei, não se trata de liberar o Juiz para 

que siga apenas a sua consciência e o seu saber, substituindo a ditadura da lei pela 

ditadura do Judiciário. 

Exemplo do mal-estar que causa uma situação dessas é o debate recente 

travado entre os Poderes Legislativo e Judiciário brasileiros, em torno da aprovação 

da chamada PEC 33/20111155 que, em apertada síntese, prevê que o Congresso 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 25. 
1155

 O conteúdo da referida Proposta de Emenda à Constituição, pode ser acessado em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667. 



384 
 

Nacional referende as súmulas vinculantes, as decisões nas ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) e as ações declaratórias de constitucionalidade (ADC) 

emitidas pelo STF. 

No caso específico aqui discutido, cumpre analisar de que forma a 

Política Jurídica, na conformação que lhe dá Osvaldo Ferreira de Melo, pode 

contribuir para induzir transformações sociais. 

Para se compreender essa complexa questão, há que se tomar em conta 

o sentido que atribui Osvaldo Ferreira de Melo a cinco pontos, que se considera 

cruciais: (a) a sua concepção de Processo Judicial; (b) a função do Juiz; (c) a ideia 

de Justiça; (d) o conceito de Utilidade Social e, finalmente; (e) a concepção 

humanista que envolve as quatro anteriores. 

Principia-se tratando da perspectiva humanista que, afinal de contas 

permeia toda a obra do Autor ora estudado. Segundo afirma1156: 

À fundamentação da Política Jurídica importa, sobretudo, um humanismo que tenha por 
base as possibilidades e interesses do homem, resultando numa postura ética universal, 
dentro do preconizado pelo Iluminismo que desenhou a utopia da autonomia do homem 
e da sociedade. Assim parece importante, para nosso estudo, a corrente do humanismo 
jurídico que, a partir daqueles fundamentos de Montesquieu perpassa a obra de muitos 
autores do nosso século e que, segundo entendemos, teve como um dos marcos 
importantes a obra de Hauriou. A construção do Direito – escreveu aquele Mestre – 
“exige intuição e mesmo intuição para a arte”. Isto porque diferentemente dos 
positivistas, Hauriou se recusa a reduzir o Direito a uma prática ou a uma técnica pois 
verdadeiramente, para ele, o Direito e a Jurisprudência seriam “os mineradores de 
verdade social”. Hauriou, o grande teórico das instituições reconhecia que o exercício 
autonômico da razão humana era o verdadeiro autor das instituições e não o 
voluntarismo estatal. Outrossim ao dualismo Estado/Instituição Hauriou sobrepõe o livre 
desenvolvimento da pessoa humana. 

Na Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, então, o Direito é um 

fenômeno cultural humano e, portanto, o seu fundamento há que ser buscado no 

interior e no exterior da norma. “O humanismo jurídico ultrapassa, assim, tanto o 

normativismo lógico, quanto o positivismo sociológico e o jusnaturalismo na 

valorização do homem como sujeito e objeto do Direito, obtendo uma reordenação 

filosófica onde, por certo, a Política do Direito encontra ambiente adequado para sua 

ação”1157. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 65. 
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De acordo com essa proposta, o Homem é que deve se encontrar no 

centro das atenções; não a Economia e nem a Eficiência, a menos que as últimas 

estejam colocadas à disposição da realização plena do primeiro. 

Assim, ainda que se busque crescimento econômico, isso deve ser feito 

de forma tal que haja uma valorização do Homem e não simplesmente do Capital. 

Se, de outro lado, o que se busca é Eficiência, o objetivo deve ser que essa 

categoria venha a dignificar a figura humana e não ser tida, ela, por si, como um 

valor máximo a ser perseguido. 

Isso faz diferença porque ao desviar-se o foco para o que realmente 

interessa, as ações de Governo podem ser direcionadas, todas, nesse sentido. É 

que se o enfoque for apenas o Mercado, ou apenas a Eficiência, a figura humana e 

sua dignificação podem ficar relegadas a um segundo ou terceiro plano. Nesse 

sentido, o Judiciário poderia ser eficiente, por exemplo, para melhor atender ao 

cidadão, ou para, apenas dminuir o congestionamento de processos. 

Ainda segundo afirma Osvaldo Ferreira de Melo: “esse humanismo deve 

ser reconceituado neste período de transmodernidade como sendo a busca de 

harmonia entre direitos e deveres não só na convivência humana, mas na relação do 

homem com os outros seres vivos, visando equilibrar ambos os sistemas 

fundamentais: o sócio-político e o biológico, no mais amplo sentido e 

universalidade”1158. 

A importância do reconhecimento dos Direitos Fundamentais é relevante 

porque uma vez declarados, “já não basta ao Estado permitir o exercício de 

faculdades públicas e individuais. Deve ele assistir, prover, fornecer, organizar, até 

agir empresarialmente para assegurar novos serviços assistenciais gratuitos que 

atuem diretamente sobre a qualidade de vida de todos os cidadãos”1159. Segundo 

afirma, literalmente, Osvaldo Ferreira de Melo1160: 

A escolha de normas mais justas e mais úteis – tarefa permanente da Política Jurídica – 
tem, pois a ver com um maior ou menor compromisso com os direitos essenciais da 
pessoa, não só os que dizem respeito à personalidade, propriamente dita (em regra já 
assegurados) mas os direitos políticos, os sociais e os econômicos, ainda por terem sua 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 66. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 59-60. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 101. 
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concessão garantida. Os direitos humanos entram, assim, neste contexto, como tema 
privilegiado. 

Então, não cabe ao Estado apenas reconhecer esses direitos, mas 

direcionar todos os seus esforços no sentido de sua concretização. 

Desta forma, quando se fala, ilustrativamente, em Reforma do Poder 

Judiciário, ou do Regime Recursal Cível, há que se compreender que tais alterações 

devem ter como meta a realização do Homem, e não de outro valor qualquer, pois 

nada pode ser mais relevante. 

Com esse conceito em mente, pode-se discorrer a respeito dos outros 

pontos fundamentais acima mencionados, os quais, em sua compreensão devem 

levar em conta as bases humanistas inspiradoras de toda a teoria Político-Jurídica, 

desenvolvida por Osvaldo Ferreira de Melo. 

Desta forma, quando trata do Processo Judicial, o Autor cujo pensamento 

agora está sendo analisado, é enfático em afirmar1161: 

Tudo está a nos indicar que precisamos aperfeiçoar constantemente o nosso direito, 
especialmente o processual, que deve ser o que sempre deveria ter sido: o grande 
instrumento da realização da justiça. Quando conseguirmos essa correção de rumos, 
estarão superadas as causas principais dos abismos que se situam entre as legítimas 
reivindicações da sociedade e direitos individuais, de um lado, e a prepotência da 
vontade do legislador (imbricada esta com os fins políticos do Estado ou mesmo de 
grupos e classes) e o poder majestático dos Tribunais, de outro lado. 

No centro desse debate, que acaba envolvendo a atividade do Juiz, está 

a questão da Segurança Jurídica. Como dito linhas acima, esta categoria, para a 

Dogmática Jurídica é sustentada a partir de uma complexa armadura teórica, sendo 

que o valor Justiça somente é buscado, pelo pensamento dogmático tradicional, a 

partir de simples compromisso com o princípio da Legalidade.   

À Política Jurídica caberia promover uma renovação no pensamento 

dogmático tradicional “não só de suas normas, mas dos conceitos informadores de 

seus sistemas e categorias”1162 a fim de que não somente seja obtida a “Segurança 

Jurídica”, mas também a “Justiça Social”. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 45-46. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. 17. 
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Então, o Processo Judicial pensado por Osvaldo Ferreira de Melo é livre 

do apego a um monismo hegemônico na produção das fontes do Direito, deixando o 

Juiz livre (considerando o que foi dito linhas acima sobre a Liberdade Jurídica) para, 

a partir da Consciência Jurídica Social, encontrar a norma justa. 

Sobre a figura do Juiz, já se adiantou alguns aspectos no tópico anterior, 

ao que se pode acrescer, no entanto, que para Osvaldo Ferreira de Melo, o 

Magistrado possui um papel especial, consubstanciando-se em ator diferenciado na 

complexa teia de elementos que envolvem a entrega da prestação jurisdicional. 

Na perspectiva do Autor, que admite a produção judicial da norma, o Juiz 

também é visto como Político do Direito, com potencial para promover alterações na 

ordem jurídica e não apenas aplicar cegamente a lei ou as decisões das Cortes 

Superiores. 

O Juiz, para Osvaldo Ferreira de Melo, não pode ser um autômato, mas 

tem que ser um mediador entre as necessidades sociais e a norma vigente, possuir 

criatividade, motivações libertadoras, criadoras e mediadoras1163.  

A atividade hermenêutica é vista - como já se mencionou anteriormente - 

não só como interpretação a partir das fontes do Direito, mas ela mesma como 

fonte, ao mediar conflitos e colaborar para harmonizar a lei com a realidade 

social.1164 O progresso do Direito, para Osvaldo Ferreira de Melo, está intimamente 

ligado ao problema e à natureza da interpretação.1165 

Esclarece o Autor que hoje, os desafios hermenêuticos são muito mais 

complexos do que quando, por exemplo, imperava o normativismo lógico, e toda a 

atividade interpretativa se reportava a uma fonte qualquer para lhe conferir validade 

material. No momento atual, no entanto, o “monismo hegemônico não mais 

consegue sobreviver, porque não atende a essa ebulição social, gerado de 

contestações que se desenham em Representações Jurídicas e em novos 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 69. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 74. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 75. 
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paradigmas. É inglório pretender que a totalidade das situações possa ser abrangida 

pela abstração da norma positivada”1166. 

Incorporando o pensamento do Autor em estudo, para os objetivos desta 

Tese, as evidências sugerem estar autorizada a conclusão de que o Modelo 

Vinculante introduzido no Regime Recursal Cível brasileiro, especialmente a partir 

das reformas Constitucional e infraconstitucional já tantas vezes mencionada, 

reproduz, em grande medida, a estrutura lógica de abstração positivista do monismo 

hegemônico das fontes, transformando as súmulas (que deveriam funcionar como 

precedentes) em principal fundamento de validade material da sentença, que delas 

não pode se desviar. 

O Juiz idealizado por Osvaldo Ferreira de Melo, não é, repita-se, um ser 

automatizado, mas alguém a quem se confere liberdade para, com inventividade, 

mediar o sentido da lei as necessidade sociais1167. 

O Autor, no entanto, não deposita muita fé nas possibilidades criadoras 

do Juiz, diante do quadro geral do Processo Judicial que analisa, e se expressa nos 

seguintes termos: 

Não obstante, predomina nos tribunais um tal apego à formalística que não se pode 
esperar, nessa situação, um trabalho construtivo do Direito que acompanhe as 
mudanças atitudinais e os clamores sociais. O Direito construído a partir das fontes 
institucionais entra num processo de retro-alimentação, num sistema fechado que o faz 
evoluir muito lentamente. Criam-se regras novas, mas também estas, reproduzindo a 
essência das anteriores, não têm a necessária força de pacificação por falta de 
correspondência aos valores e aos fatos e portanto de aceitação geral.

1168
 

Pode-se observar que mesmo tendo sido a obra publicada no ano de 

1994, continuam atuais e perfeitamente aplicáveis à realidade que se vivencia, 

porque as evidências estão a indicar que, nada obstante muitas mudanças positivas 

tenham sido implantadas (como será abaixo melhor explicitado), em matéria recursal 

as medidas adotadas até o momento só fizeram por tornar os procedimentos 

processuais ainda mais formais do que já eram, não existindo indícios de que no 

Sistema de Justiça, como um todo, tenha havido a diminuição do volume de ações 

novas ou mesmo de recursos, tendo a reforma, até o momento atual, não atingido a 

eficácia esperada. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 75-76. 
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389 
 

Afinal de contas, como afirma Osvaldo Ferreira de Melo “a conformidade 

involuntária que se obtém através da coerção é o mecanismo institucional utilizado 

para mascarar a inexistência de consenso”1169. 

Compreende-se que assim como se pode analisar a validade material da 

norma produzida através do sistema legislativo, também se pode analisar a 

legitimidade material da norma produzida pela via judicial. 

E, nesse aspecto, as alterações que modificaram o Regime Recursal 

Cível brasileiro aparentam orientar-se por um caminho oposto àquele sugerido por 

Osvaldo Ferreira de Melo. 

Apenas para ilustrar, tome-se o contido na Resolução nº 4/2007, do 

Conselho Gestor do Sistema de Juizados Especiais e Programas Alternativos de 

Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que aprova o 

Regimento Interno das Turmas de Recursos Cíveis e Criminais dos Juizados 

Especiais, que possui a seguinte determinação, em seu artigo 66-N: “Transcorrido o 

prazo de seis meses, e pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus integrantes, a 

Turma de Uniformização poderá rever o seu entendimento, de ofício ou mediante 

proposta de Turma Recursal”.1170 

Somente por aí já se pode fazer as seguintes observações: (a) a Turma 

de Uniformização somente poderá rever o seu entendimento, de ofício ou mediante 

proposta de Turma Recursal, não sendo oferecida aos jurisdicionados qualquer 

forma de acesso a essa metodologia de alteração, vez que não foram criados 

mecanismos para tanto; (b) mediante resolução, se legisla em matéria processual, o 

que, aparentemente viola o disposto no artigo 22, I, da Constituição Federal que diz 

ser competência exclusiva da União, legiferar sobre essas questões; (c) aprisiona-

se, num período mínimo de seis meses, qualquer evolução que possa haver no 

pensamento da Turma de Uniformização; ou seja, mesmo que se reconheça ter 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 87. 
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havido equívoco na uniformização de interpretação de lei, o erro deve ser mantido 

pelo prazo previsto na norma. 

Não é a questão do tempo (seis meses) que se deve tomar em 

consideração, mas a própria intenção de aprisionar os conceitos firmados pela 

jurisprudência uniformizadora à forma de provocação de eventual revisão do 

pensamento. Observe-se que, na realidade, o objetivo das alterações está centrado 

na obtenção de Segurança Jurídica, verificando-se pouca ou nenhuma preocupação 

com a evolução criativa do Juiz. 

De qualquer forma, finalizando este tópico, há que se tomar em 

consideração a concepção de Utopia, que está intimamente relacionada com a 

forma como Osvaldo Ferreira de Melo concebe a criação do Direito e, mais 

especificamente, no que interessa a esta Tese, a realização desse intento pela via 

judicial. Para o Autor1171:  

As utopias, unindo inteligência e emoção, razão e sentimento, funcionam como projetos 
sociais de transformação e mudança, melhor dizendo, como projeção da sociedade que 
deve ser. Mesmo salientando esse papel, parece importante que as utopias deixem lugar 
para as incertezas e não queiram apresentar-se como formulações pretensiosas de que 
tudo correrá como o “previsto” e o “desejado”, para que não se repitam as frustrações 
das “certezas” inalcançadas como a da sociedade sem classes (Marx), das sociedades 
sem repressões (Freud) e tantas outras que adornaram a literatura política do século XX.  

Como se observa, no pensamento do Autor ora estudado, marcam a 

Utopia que desenha quatro grandes vetores: (a) inteligência e emoção, de um lado 

e; (b) razão e sentimento, de outro. 

Somente através da conjugação desses grandes valores1172 é que seria 

possível realizar o projeto de transformação e mudança, de como deva ser a  

convivência humana e, nesse contexto, não está de fora a produção do Direito, seja 

através da tradicional via legislativa, seja através da Judicial. 

De qualquer maneira, a incorporação desses critérios de juízo é que 

permitirão que as Utopias realizem o seu verdadeiro significado e objetivo. 

A função transformadora das utopias faz com que estas se apresentem não só como 
manifestações críticas em oposição aos paradigmas vigentes, mas também como 

                                                      
1171

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 55. 
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 Que, segundo Osvaldo Ferreira de Melo, “na linguagem político-jurídica, é qualidade normativa ou 
critério de juízo”. In  MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 97. Verbete: 
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projeções do que venham a ser bandeiras de lutas pois, como observa Karl Mannheim, a 
utopia ‘não é somente pensamento e ainda menos fantasia ou sonho para sonhar-se 
acordado, é uma ideologia que se realiza na ação. Levamos séculos para fazer evoluir a 
técnica da interpretação do primitivismo escolástico aos processos modernos a que 
chamam de sociológico-científico-substantivos e outros, embora, pelos textos legais, o 
magistrado fique impedido de formular a norma: apenas pode interpretá-la.

1173 

 

Por certo, tentar condensar o pensamento tão cheio de significados e 

significantes de um Autor como Osvaldo Ferreira de Melo, em tão poucas páginas, é 

tarefa extremamente difícil, senão impossível. Dessa maneira, nos próximos tópicos 

que compõem este capítulo, ainda outras referências serão feitas, em complemento 

do que até aqui foi dito. 

De qualquer maneira, acredita-se que os pontos acima ressaltados 

podem contribuir para o próximo passo que se pretende dar nesta Tese, que é o de 

analisar, sob a ótica da Política Jurídica, a Legitimidade Material do viés econômico 

que se imprimiu às alterações no Regime Recursal Cível, especialmente a partir da 

EC 45/2004 e seus reflexos na atuação judicial. 

No caso que se estuda, está configurada uma grande transformação 

social, posto compreender-se que as modificações impostas não são, apenas, de 

caráter técnico, já que alteraram também a forma de operar e de raciocinar o 

Processo Civil Brasileiro e, nesse contexto, acabam interferindo, igualmente, no 

modelo de entrega da prestação jurisdicional.  

Essa nova configuração implica em consequências para todos os ramos 

do Direito e não apenas ao Processual, a diferença, apenas é de que a função 

judicial do Estado acaba lhes alcançando em maior ou menor grau. 
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5.2  CRÍTICA1174 POLÍTICO JURÍDICA À DICOTOMIA “EFICIÊNCIA 

VERSUS JUSTIÇA” 

 

Como visto em capítulo anterior, a categoria Eficiência pode apresentar 

ao menos dois sentidos muito importantes, que são a Eficiência Técnica, que pode 

ser compreendida em vista da concepção que se tenha do Poder Judiciário como 

um órgão prestador de serviços à comunidade e que, assim sendo, deve fazê-lo da 

melhor forma possível, como também a Eficiência Econômica, que é a meta a ser 

alcançada como parte de um projeto de alteração social que tem como foco central a 

Maximização da Riqueza. 

Neste ponto, como já afirmado anteriormente, há que se relembrar que o 

próprio Richard Allen Posner reconhece que a Maximização da Riqueza não pode, 

por si só, sustentar moralmente um projeto judicial institucional. Afirma, textualmente 

que: “enquanto norma social universal, a maximização da riqueza é, de fato, 

insatisfatória, mas é atraente, ou pelo menos defensável, quando restrita à esfera da 

Common Law”1175.  E, um pouco mais adiante, esclarece o motivo pelo qual, 

pondera em suas colocações a respeito da Maximização da Riqueza1176: 

A maximização da riqueza implica que, se a prosperidade da sociedade puder ser 
promovida por meio da escravização de seus membros menos produtivos, o sacrifício de 
sua liberdade terá sido válido. Essa implicação, porém, é contrária às inabaláveis 
instituições morais norte-americanas e (...) a conformidade com a intuição é o teste 
definitivo de uma teoria moral – na verdade, de qualquer teoria. 

Assim, há que se considerar que ao menos Richard Allen Posner, 

minimiza os efeitos da Maximização da Riqueza, enquanto norma social universal, 

levando os debates entre Eficiência e Justiça para outro nível. 

No caso da Reforma do Poder Judiciário brasileiro, pode-se observar que 

ambas as maneiras de se compreender a Eficiência (Técnica e Econômica) estão 

presentes, havendo tanto iniciativas no sentido de melhorar a prestação jurisdicional 

(pela celeridade na sua entrega, por exemplo), quanto de melhorar o ambiente 
                                                      
1174

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, ‘crítica’ é um “juízo de valor emitido após observação 
minunciosa do objeto em análise.  (...) Vale pensar, pois, que a crítica seja um importante momento 
da experiência político-jurídica”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 25. 
Verbete: CRÍTICA. 
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institucional para favorecimento do Mercado (com iniciativas para prover os 

magistrados de suporte teórico capaz de alertá-los para as consequências 

econômicas de suas decisões, tais como o patrocínio pela ENFAM da obra Impactos 

Econômicos e Sociais das Decisões Judiciais. Aspectos Introdutórios; já acima 

referida).  

Como já alegado em tópico anterior, na Reforma do Judiciário brasileiro, 

aparentam conviver duas forças convergentes: (a) uma que se ocupa 

eminentemente de mudanças estruturais e procedimentais (reforma técnica) e; (b) 

outra que se ocupa de medidas para melhorar o ambiente de negócios, visando 

ampliar a concorrência, reduzir custos de transação (reforma ideológica). Adequa-las 

no mesmo projeto, talvez seja o grande desafio. 

Então, sob o viés político jurídico, não se pode compreender as 

alterações legislativas que impuseram os novos padrões de comportamento para o 

Judiciário (Efeito Vinculante) apenas como alterações técnicas que têm como 

objetivo melhor gerir o funcionamento do Poder Judiciário (com gestão de 

processos, por exemplo), mas também com um perfil ideológico bem definido: 

contribuir para o crescimento econômico do País. 

A Ideologia, na concepção de Osvaldo Ferreira de Melo, pode ser 

resumida como “um conjunto de crenças e de valores com que os seres humanos 

procuram interpretar e justificar atitudes alheias ou próprias, às vezes com objetivo 

de crítica e controle, mas em outras, de orientar a seleção de alternativas”1177. 

Há que se compreender com Mauro Cappelletti, que a instrumentalidade 

é o caminho através do qual a Ideologia penetra no Processo. Segundo afirma1178:  

Tanto mais um sistema processual será perfeito e eficaz, quanto mais for capaz de 
adaptar-se sem incoerências, sem discrepâncias àquela natureza e àquela finalidade. É 
realmente esta a primeira “porta” e, direi mesmo, a grande porta, através da qual as 
ideologias penetram no processo. Refiro-me evidentemente às ideologias que 
fundamentam o direito material público e privado, e seus institutos. 

A esta altura, em vista de tudo quanto já foi dito, pode-se inferir que as 

alterações no Direito Processual Civil brasileiro procuraram transformá-lo ao menos 

em partes, em instrumento que colabore com o crescimento econômico (Ambiente 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 54. 
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 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. vol. II. p. 32. 
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Favorável para o Mercado) e, nesse contexto, o que se espera do Magistrado é que, 

como órgão do Poder Judiciário (CRFB, art. 92), aja institucionalmente e não 

individualmente. 

Nesse ponto, as alterações aqui estudadas (criação de um Modelo 

Vinculante) caracterizam bem esse aspecto ideológico considerado fundamental, 

pois, aparentemente, o que se procurou cunhar, na realidade, foi se não uma 

harmonia perfeita, ao menos uma “aparência de coesão”, como Representação 

Jurídica, para que o ambiente institucional funcione perfeitamente alinhado com o 

propósito maior. 

Osvaldo Ferreira de Melo bem esclarece a forma como isso acontece, 

conforme dito linhas acima, pedindo-se vênia pela insistência, com a seguinte 

expressão: “a conformidade involuntária que se obtém através da coerção é o 

mecanismo institucional utilizado para mascarar a inexistência de consenso”1179.  

Quer dizer, não se tenta obter o consenso pelo convencimento, mas pela 

coerção (Disciplina Judiciária do Juiz). Ainda como ensina Osvaldo Ferreira de 

Melo1180: 

(...) importa pouco para a Política Jurídica o discurso retórico de procurar estabelecer se 
a ideologia representa uma falsa consciência ou não. Interessa, sobretudo, entende-la 
como uma realidade. Realidade tão forte que é capaz de servir de obstáculo ao 
progresso social como também de o estimular, dependendo do contexto em que se 
manifeste. Além disso, como sistema de ideias e de valores, a ideologia influi 
diretamente no imaginário social, na formação da consciência Jurídica da sociedade e, 
portanto, no arbitramento valorativo da norma, assunto da maior relevância para a 
Política do Direito”. 

Isso significa que, na atual configuração do Sistema Recursal Cível, 

quando um Juiz de instância inferior, segue orientação das súmulas, mesmo 

acreditando agir sob os auspícios da Eficiência Técnica, pode estar atuando, em 

nome da Eficiência Econômica, porque sob o ponto de vista político jurídico é a 

Ideologia desta última que está a determinar a forma como aquela deva funcionar. 

Há que se compreender que, como já dito anteriormente, a Reforma do 

Poder Judiciário (especialmente a Infraconstitucional) nasceu, de acordo com o 

Relatório Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo, como uma 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 87. 
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 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 54. 
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necessidade do Mercado, e foi inserida pelos burocratas do Ministério da Fazenda 

no tópico “Redução do Custo de Resolução de Conflitos”.1181 

Diante desse quadro que se desenhou com características de “projeto” (o 

Relatório data de 12/2004) para um novo modelo institucional do Poder Judiciário, 

podem-se ver aí as marcas teóricas da Análise Econômica do Direito, que é utilizada 

por organismos multilaterais, como o Banco Mundial para incentivar mudanças 

dessa mesma natureza, em diversos países. 

Cabe lembrar que, sob esse enfoque algumas categorias que se utilizava 

até então, passaram a ter novos conceitos operacionais, de forma que não se lhes 

pode confundir o sentido, à pena de não haver uma compreensão completa da nova 

ordem institucional. 

Por exemplo, quando se fala em melhorar a “eficiência do acesso à 

Justiça”, o que normalmente se compreendia era um favorecimento para que os 

“excluídos” (exclusão judicial) pudessem propor ações e ver suas demandas 

resolvidas. A partir de então, no entanto, essa categoria passa a ter um novo 

sentido, porque considerando as premissas teóricas da AED, essa categoria não 

significa exatamente “acesso ao Poder Judiciário”, mas sim “acesso ao Sistema 

Judicial”, do qual fazem parte os MARCs. 

Por essa nova compreensão, inclusive, consubstancia-se em “ineficiência” 

o grande volume de ações, de forma que os Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos são propostos como mecanismos hábeis para diminuir o volume de 

acessos ao Poder Judiciário.  

Também, quando se fala em combate ao “incentivo a manobras 

protelatórias no processo de execução, aperfeiçoando os meios executórios e 
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 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas Microeconômicas 
e crescimento de Longo Prazo. p. 71-86. Nesse ponto específico, colhe-se do dito Relatório, no 
ponto em que se refere às reformas legislativas que foram implantadas: “Foram adotadas medidas 
para elevar a eficiência no acesso à Justiça, assim como para incentivar o uso de mecanismos 
alternativos de resolução de conflitos como a mediação. Essas medidas atingem tanto a esfera 
constitucional do Judiciário – aumentando o grau de governança da sociedade sobre a qualidade de 
seu serviço e reforçando o papel jurisprudencial das decisões dos tribunais superiores – quanto o 
Código de Processo Civil, combatendo o incentivo a manobras protelatórias no processo de 
execução, aperfeiçoando os meios executórios e racionalizando o sistema recursal. Com isso espera-
se reduzir o custo do processo judicial como mecanismo de resolução de conflitos, torna-lo mais ágil 
e célere, e elevar o acesso do cidadão comum ao serviço jurisdicional.” p. 71. 
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racionalizando o sistema recursal”, o que o discurso não revela (ao menos não num 

primeiro momento) é que a estratégia parece fazer parte de uma Ideologia (no 

sentido acima referido, que lhe atribui a Política Jurídica), que tem como objetivo 

melhor aparelhar as Instituições, dotando-lhes de um viés “pró-credor”, ao invés de 

“pró-devedor”. 

Nesse aspecto, questões como a preservação dos contratos ganham 

relevo, porque não se espera do Sistema de Justiça que interfira nas relações que 

as partes estabeleceram entre si, e isso pelo simples fato de que o Sistema 

Econômico se baseia, também, no pressuposto de que acordos sejam cumpridos. 

Assim sendo, um Juiz que, por exemplo, anule uma cláusula contratual 

por considera-la abusiva, estaria gerando uma “externalidade”, porque interfere de 

forma “não natural” nas leis que regem o Mercado, ou seja: produzindo um 

desequilíbrio (sob o ponto de vista econômico). 

Os Recursos são, sob essa ótica, mecanismos que propiciam a criação de 

externalidades, porque em vista do quadro de “congestionamento” das Cortes 

Superiores, que não conseguem, com a velocidade exigida pelo Mercado, dar as 

soluções para as questões submetidas à sua análise, podem criar situações de 

incerteza sobre os direitos de propriedade, circunstância essa incompatível com as 

exigências mercantis. 

De outro lado, permitir aos Juízes de instâncias inferiores, com orientação 

“pró-consumidor” que descumpram, sem maiores consequências, as decisões das 

Cortes Superiores também contraria os interesses do Mercado. 

Dessa forma, e por essa lógica, faria sentido suprimirem-se as liberdades 

dos Magistrados de instâncias inferiores, exigindo-se-lhes outro tipo de Eficiência: a 

Institucional. Ou seja, como órgãos que são do Poder Judiciário, não poderiam 

destoar das orientações firmadas nas instâncias superiores, pois isso representa 

uma “ineficiência” no funcionamento do Sistema de Justiça considerado como um 

todo. 

Que esses “problemas” afetam também aqueles que nada ou pouco tem a 

ver com os mecanismos do Mercado, parece ser fato. Afinal de contas, certos 
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valores como a “Eficiência” (lato sensu) e a Celeridade, possuem um apelo muito 

forte que seduz a todos (Noam Chomsky). Então, diz-se que, ao final, todos 

acabariam sendo beneficiados. 

Contudo, para a Política do Direito as coisas não são tão simples, porque 

ela não se contenta apenas com os aspectos formais da uma norma, para aferir-lhe 

a Legitimidade, analisa também aspectos materiais, entre eles a motivação que 

inspirou o legislador. 

Uma questão importante para a Política Jurídica é saber por quais 

motivos o Legislador ou o administrador tomaram essas ou aquelas decisões (Public 

Choice). 

A pergunta, sob o viés político jurídico, então a se fazer é a seguinte: o 

que estimulou as mudanças foram aspectos relacionados a uma melhor distribuição 

da Justiça Social ou exigências do Mercado? 

No caso brasileiro, há documentos que indicam com grande margem de 

confiança, que a motivação do legislador ao reformar o Regime Recursal Cível não 

estava relacionada com aspectos distributivos da realização da Justiça, mas sim 

com a criação de um ambiente favorável para o Mercado, que pudesse melhorar a 

imagem do Brasil, tornando-o mais atrativo para investimentos estrangeiros. 

As mudanças - e há também fortes indícios para crer nisso -, não tiveram 

por base nenhuma Política Social, mas uma Política Econômica. O progresso social, 

eventualmente, viria como uma decorrência “natural” do desenvolvimento 

econômico. 

Aqui faz sentido perquirir sobre a origem das mudanças, porque, como as 

alterações são alinhadas (ao menos sugerem isso os Relatórios da equipe 

econômica do Governo e os Pactos Republicanos), não se tratam de modificações 

pontuais no Regime Recursal Cível, mas de transformações ideológicas operadas 

com um objetivo bem definido. 

O que se quer dizer é que, essas mudanças não são um fim em si 

mesmo, mas meios para se atingir uma realidade esperada (Predição) e isso 

interessa demasiadamente à Política Jurídica. 
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A questão, então é a de se saber, até que ponto ou em que medida o 

Poder Judiciário pode/deve servir a esse tipo de fim. 

 

5.2.1 A Eficiência da Administração Pública em geral e do Poder 

Judiciário em específico, como princípio constitucional 

 

Uma discussão que apresenta relevância é aquela que diz respeito à 

aplicação ao Poder Judiciário brasileiro, do conteúdo do caput do artigo 37 da 

CRFB/1988, que inclui a Eficiência entre os princípios a serem seguidos pela 

administração pública. 

O dispositivo constitucional prevê: “A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (...)”. 

Ainda que o Princípio da Eficiência Administrativa não constasse do texto 

original da CRFB/1988 (pois foi incluído pela EC 19, de 1988), o fato é que desde 

então, no Direito Administrativo, se convive com essa ideia, voltada para a 

administração pública1182. 

Segundo Jefferson Aparecido Dias, “(...) apesar de não constar 

inicialmente da Proposta de Emenda à Constituição, o princípio da eficiência foi a 

base de fundamentação de toda a Reforma Administrativa, a qual alterou 

profundamente o texto constitucional original que, em razão de diversas forças que 

se digladiaram durante a Assembleia Constituinte, acabou por adotar um sistema 

acusado de retrógrado, arcaico e ineficiente”1183. 

                                                      
1182

 É de se observar, no entanto que esta não é a primeira vez que a categoria “Eficiência” aparece 
em um texto legal, relacionando-a com a capacidade gerencial do Estado, vez que já no Decreto Lei 
201/1967, já se observava que a eficiência administrativa aparecia como princípio tanto no artigo 26, 
inciso III, quanto no artigo 116, inciso I. Conforme disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em 02 mai. 2013. 
1183

 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência e moralidade administrativa. A submissão 
do princípio da eficiência à moralidade administrativa na Constituição Federal de 1988. 2. ed. rev. e 
atual. Curitiba: Juruá, 2009. p. 72. 
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E segue o mesmo autor afirmando que, em verdade, a inclusão do 

referido princípio no texto constitucional teve como objetivo a adoção de um modelo 

empresarial para a administração pública no Brasil1184. 

Além disso, com o objetivo de adotar um modelo empresarial para a Administração 
Pública, em razão da incorporação do Estado brasileiro no mundo globalizado, o 
Governo passou a considerar as estatais como fontes de desperdício e ineficiência, o 
que resultou numa forte onda de privatizações de serviços públicos e na alteração de 
modelo de gestão adotado pela Administração Pública com a inclusão do princípio da 
eficiência no texto constitucional. 

Ainda, seguindo o pensamento do mesmo Autor, vê-se que esse modelo 

que ficou conhecido como “Nova Administração Pública”, tem como principais 

objetivos os seguintes: “um aumento dos controles financeiros; uma forte 

preocupação com a maximização do valor do dinheiro e com os ganhos em 

eficiência; obtenção de mais com menos; fortalecimento da função financeira; 

desenvolvimento de sistemas de custos e de informação mais sofisticados”1185. 

Jefferson Aparecido Dias anota, ainda, que em vista da dificuldade de se 

estabelecer um conceito de consenso sobre o significado de “Eficiência”, o termo 

passou a ser utilizado como sinônimo de “Produtividade” e, por essa acepção, 

caberia à Administração Pública “produzir o máximo de resultados com o menor 

custo possível, tal qual uma empresa privada ou uma indústria, visando o lucro”1186. 

Contudo, segue o mesmo Autor, “a ideia de produtividade está associada 

a aspectos quantitativos, sem preocupação com aspectos qualitativos”, mas mesmo 

que uma empresa tenha grande produtividade, isso não significa que ela seja 

“eficiente” em todos os sentidos.1187 

De acordo com Alexandre Mazza, “economicidade, redução de 

desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são valores 

encarecidos pelo Princípio da Eficiência”1188. 

Segundo o mesmo Autor, “ao dever estatal de atuação eficiente 

corresponde o direito dos usuários de serviço público a uma prestação com 

qualidade e rapidez”1189. 
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 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência e moralidade administrativa. p. 72. 
1185

 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência e moralidade administrativa. p. 73. 
1186

 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência e moralidade administrativa. p. 75. 
1187

 DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência e moralidade administrativa. p. 75. 
1188

 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 107. 
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Já, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, entendem que a introdução da 

“Eficiência” como princípio explícito na Constituição possui relações com o 

neoliberalismo. Segundo afirmam1190: 

A introdução da eficiência, como princípio explícito, no caput do art. 37 da Carta da 
República, aplicável a toda atividade administrativa de todos os Poderes de todas as 
esferas da Federação, demonstra bem a concepção de Administração Pública 
propugnada pelos arautos da corrente política e econômica comumente denominada – 
em que pesem as críticas a esta expressão – neoliberalismo. 

Segundo os mesmos Autores, com esse princípio, “busca-se o 

atingimento de objetivos traduzidos por boa prestação de serviços, do modo mais 

simples, mais rápido e mais econômico, melhorando a relação custo/benefício da 

atividade da Administração”1191. 

A questão da Eficiência como valor constitucional, no entanto, transborda 

uma concepção simplista de “boa administração” ou “bom andamento”, pois a sua 

associação com a “produtividade”, demonstra que os “resultados” estão relacionados 

com o conteúdo do princípio. 

Sob o ponto de vista da AED, segundo assentam Esteban Moctezuma 

Barragán e Adnrés Roemer, a modernização administrativa tem com uma de suas 

principais características o uso de um enfoque neoinstitucional na análise do 

impacto das políticas públicas no comportamento dos indivíduos.1192 

Seguem os autores afirmando que a nova perspectiva tenta demonstrar 

que as instituições importam e que cada estrutura organizacional distinta afeta os 

incentivos e o comportamento, nada obstante as próprias instituições são 

consideradas como objetos legítimos de análise econômica.1193 

E, sob esse ponto de vista, a definição de Eficiência, passa 

necessariamente, pela resposta que se dê a duas perguntas que se complementam 

e intercruzam: de onde se vem: e; onde se quer chegar? 

_______________________ 
1189

 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. p. 108. 
1190

 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 19. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 198-199. 
1191

 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. p. 200. 
1192

 BARRAGÁN, Esteban Monctezuma; ROEMER, Adnrés. Por un gobierno con resultados. El 
servicio civil de carrera: un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de los 
servidores públicos en México. México: Fondo de Cultura Económica. 2000. p. 27. 
1193

 BARRAGÁN, Esteban Moctezuma; ROEMER, Adnrés. Por un gobierno con resultados. p. 28. 
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Definindo essas premissas básicas, poderá o Governo deliberar 

claramente sobre seus objetivos e funções de forma a permitir que todos os atores 

institucionais reconheçam compromissos e prioridades, pautando sua conduta por 

esses Standards estabelecidos. 

Ainda, segundo Esteban Moctezuma Barragán e Adnrés Roemer, um dos 

maiores desafios que enfrenta o Estado contemporâneo consiste, precisamente, em 

definir os termos ótimos da relação estrutural entre o Governo e o Mercado. 

Determinar a extensão das atividades econômicas dos particulares, mais que um 

problema técnico administrativo, constitui-se em um problema de caráter político. O 

problema se complica quando os objetivos gerais do Governo não coincidem com os 

fins (particulares ou de grupo) das pessoas que constituem seu corpo 

burocrático.1194 

Na realidade esse problema é bastante visível quando se trata do Poder 

Judiciário, considerado como instituição governamental, e se toma os Magistrados 

como organismos institucionais1195. 

Sob esse aspecto, a Eficiência Institucional demandaria que todos os 

seus organismos funcionassem em perfeita sintonia, evitando ao máximo as 

situações assimétricas e, portanto, externalidades. 

De qualquer maneira, pode-se falar de uma Eficiência Gerencial do Poder 

Judiciário, que se circunscreveria às atividades administrativas desse Órgão, que 

deveria gerir com parcimônia os recursos públicos que lhe são destinados para 

realização de suas funções. 

Outro problema, no entanto, é quando se toma a questão da 

produtividade como marcador da Eficiência do Poder Judiciário, como o faz o 

Relatório Justiça em Números, que a dimensiona a partir do número de processos 

baixados, tomando em conta insumos como: número de computadores, quantidade 

de magistrados, etc. e produtos, o número de decisões. 

                                                      
1194

 BARRAGÁN, Esteban Moctezuma; ROEMER, Adnrés. Por un gobierno con resultados. p. 35. 
1195

 Ver a esse respeito, o artigo 92 da CRFB/1988. 
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Para Osvaldo Ferreira de Melo, a Eficiência do Estado deve ser medida a 

partir de outro parâmetro, que é o nível de realização dos Direitos Fundamentais. 

Segundo afirma1196: 

Quanto aos direitos de 3ª geração (sócio-econômicos e culturais) já não se trata só de 
permitir e garantir liberdades individuais, mas de assegurar sua concretização. 
Dependem de capacidade financeira, tecnológica, e de infraestrutura da administração 
pública, pois são crescentemente onerosos e assim vinculados às receitas públicas. 
Agora já não basta ao Estado permitir o exercício de faculdades públicas e individuais. 
Deve ele assistir, prover, fornecer, organizar, até agir empresarialmente para assegurar 
novos serviços assistenciais e gratuitos que atuem diretamente sobre a qualidade de 
vida de todos os cidadãos. 

Esse ponto de vista aparenta estar em sentido contrário do que preconiza 

o enfoque tradicional da Análise Econômica do Direito, que tem na maximização da 

riqueza o grande valor a ser perseguido; e em especial da AEL, que sugere que a 

Administração Pública, representada pelo Poder Judiciário, deva adotar políticas 

públicas que diminuam o acesso dos jurisdicionados ao Juiz, recomendando, a 

utilização dos MARCs, para causas consideradas de menor relevância. 

De outro lado, o posicionamento defendido por Osvaldo Ferreira de Melo, 

no sentido de que caberia ao Estado como um todo (e ao Poder Judiciário em 

especial) assistir, prover, fornecer, organizar, até agir empresarialmente para 

assegurar novos serviços assistenciais e gratuitos que atuem diretamente sobre a 

qualidade de vida de todos os cidadãos, parece confrontar-se com o que sustentou 

Richard Allen Posner, no sentido de que, por exemplo: se a maior parte da educação 

pública se direciona aos filhos de famílias pobres, não deveria haver nenhuma 

transferência de renda das famílias ricas para custeá-la1197. 

Da mesma forma, sustenta Richard Allen Posner, imaginar que a 

transferência de um real de uma pessoa rica para um pobre diminuiria a 

desigualdade é um raciocínio equivocado, e que não se pode basear apenas no fato 

de que para a primeira tal quantia faria menos falta do que o benefício que causaria 

para a segunda, porque aquela produziria muito mais riqueza com o referido valor do 

que a outra. Segundo ele, deve-se pensar em termos de “riqueza total” e não 

“individual”1198. 

                                                      
1196

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 59-60. 
1197

 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. p. 716. 
1198

 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. p. 717-721. 
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Isso é importante porque, sem se adentrar profundamente na questão da 

interpretação e da ponderação de valores da Constituição, deve-se tomar em conta 

que a Eficiência, não obstante seja um Princípio expresso da CRFB/1988, deve se 

coadunar com outros tantos, tão ou mais significativos, a exemplo do da Função 

Social da Propriedade, da Solidariedade e da própria Fraternidade, que vem 

contemplada já no seu preâmbulo. 

A questão é definir se: (a) a Eficiência do Poder Judiciário pode ser 

medida (apenas) em termos de produtividade, como o faz o Relatório Justiça em 

Números, de forma completamente neutra; (b) pode ser definida em termos de 

Maximização da Riqueza; ou (c) deve orientar-se pelos padrões distributivos 

(Função Social da Propriedade e Fraternidade) constantes da CRFB/1988. 

 

5.2.2 A ideia de Eficiência e o Princípio da Razoável Duração do 

Processo 

 

Em vista da polissemia da categoria Eficiência, neste tópico a mesma 

será utilizada na forma como é tratada no Relatório Justiça em Números, medida 

através do sistema DEA (Análise Envoltória de Dados)1199, ou seja, com 

característica marcadamente organizacional, técnica. Não se perderá de vista, no 

entanto, outro sentido possível, que é o institucional, relacionado com as políticas 

públicas (Public Choice). 

É possível dizer que o Juiz, como peça fundamental na condução do 

processo (e o Poder Judiciário como um todo), pode assumir um papel com dois 

vieses diferentes (relacionados, mas distintos): (a) como gestor e/ou prestador de 

um serviço público ou; (b) como implementador de políticas públicas1200 (lembrando 

                                                      
1199

 Que como já dito, permite que sejam compostos parâmetros de eficiência relativos às próprias 
unidades em comparação. Os tribunais que apresentaram melhores resultados passaram a figurar 
como uma fronteira de eficiência, a qual cada um dos demais tribunais poderá alcançar. Trata-se, 
portanto de um conceito organizacional da dita categoria. 
1200

 Aqui, muito próximo do que diz Richard A. Posner, quando afirma: “El más falso de los falsos 
renaceres viene marcado por la creencia de que nuestro sistema avanzará por la senda de la reforma 
mediante un compromiso judicial con  el legalismo, es decir, mediante un compromiso  por parte de 
los jueces a concebir el rol judicial como un  rol que se limita a la aplicación de relgas creadas por las 
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sempre que para Osvaldo Ferreira de Melo, a Categoria “Política Pública” tem 

sentido muito próximo ao de “Política do Direito”).1201 

Assim, tanto a Eficiência Judicial pode ser compreendida no sentido de 

“atos de gestão do processo”, quanto como “atos de racionalidade judicial”. 

Recorde-se, ainda, que a Eficiência Econômica, na concepção que 

recebe nesta Tese, tem o sentido de “Maximização de Riqueza” (atos de 

racionalidade econômica) e é dependente, em maior ou menor grau, das duas 

formas explicitadas no parágrafo anterior. 

As formas de Eficiência aqui discutidas estão relacionadas com a ideia de 

velocidade que, por sua vez, possui ligações com o princípio constitucional da 

Razoável Duração do Processo. 

De certa forma, as três concepções se relacionam com as alterações 

processuais aqui estudadas, e mais especificamente com as reformas no Regime 

Recursal Cível, com a implantação de um Modelo Vinculante. 

E isso se dá de duas maneiras, (a) primeiramente porque os esquemas 

lógicos da AED (na perspectiva do Banco Mundial) são utilizados para racionalizar o 

Processo Civil e, (b) em segundo lugar, há menção expressa, especialmente nos 

Relatórios do Ministério da Fazenda, aludindo à motivação ideológica das alterações 

processuais promovidas (melhoria no ambiente para o Mercado). 

A duração do processo é uma circunstância que têm relevância, na 

medida em que - segundo já foi visto, também -, para a Ideologia econômica, um 

processo mais ágil contribuiria para afastar a insegurança jurídica, reduzindo o custo 

das demandas judicias para as empresas, colaborando, assim, para o bom 

funcionamento de uma economia de mercado. 

Segundo se colhe do Relatório Reformas Microeconômicas e 

Crescimento de Longo Prazo, do Ministério da Fazenda1202:  

_______________________ 
leyes y las constituciones, o al empelo de métodos analíticos que les permiten concentrar su atención 
sobre los materiales jurídicos ortodoxos permanecendo apartados de todo tipo de consideraciones 
relativas a las políticas públicas”. In POSNER, Richard A.  Cómo deciden los jueces. Traducción de 
Victoria Roca Pérez. Madrid: Marcial Pons. 2011. Título original da obra: How Judges Think. p. 26-27. 
1201

 Conforme MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 77. Verbete: Política 
Pública. 
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Os contratos, por mais completos que sejam, não conseguem abarcar todas as possíveis 
contingências futuras. Por essa razão, um bom sistema de registro de propriedade e 
mecanismos eficientes de resolução de conflitos são fundamentais para o bom 
funcionamento de uma economia de mercado. O registro de propriedade é fundamental 
para se assegurar que as partes envolvidas no contrato possam dispor de maneira plena 
e irrestrita dos bens e direitos transacionados. Já, o mecanismo de resolução de conflitos 
é central para esclarecer omissões contratuais ou cláusulas contingentes cuja aplicação 
não é consenso entre as partes, gerando conflito e exigindo a intermediação de algum 
ente superveniente ao contrato. Mecanismos eficientes de resolução de conflitos 
garantem que esse processo de complementação contratual ocorra de forma célere e 
sem elevados custos adicionais para ambas as partes.  

E, segue o Relatório, indicando os motivos pelos quais tais medidas 

seriam preferíveis em lugar de outras quaisquer: 

Se os marco legal e institucional que estruturam esses mecanismos sinalizarem um 
processo moroso, custoso e com incentivos para ação protelatória de qualquer uma das 
partes, aumenta o custo esperado nas transações econômicas. Esse maior custo é pago 
pelas empresas e pelos consumidores e se reflete em menor produção e geração de 
empregos, além de induzir distorções alocativas como, por exemplo, a de gastar 
elevadas somas na manutenção de um departamento jurídico ao invés de realizar 
inversões na atividade produtiva da empresa.

1203 

Esse ponto de vista reflete bem as motivações político jurídicas que 

inspiraram as alterações processuais que estão sendo, nesta Tese, debatidas. 

Dando sequência ao raciocínio acima formulado, o mesmo Relatório, é 

enfático em afirmar que “as pesquisas qualitativas indicam ainda que há uma relativa 

adaptação das empresas à estrutura judicial ineficiente, sendo o seu custo 

incorporado aos preços praticados na economia”1204. 

Observa-se, então, que houve certa mutação ideológica em relação aos 

fins da Reforma do Poder Judiciário. Pois se ela iniciou com o objetivo tão só de 

resolver os problemas relacionados à entrega da prestação jurisdicional, acabou 

sendo justificada como uma forma de melhorar o ambiente para o Mercado. 

Pois bem, recapituladas rapidamente, as bases teóricas tanto da 

Eficiência, quando da Razoável Duração do Processo, cabe analisar em que medida 

as mesmas se entrecruzam e interinfluenciam. 

_______________________ 
1202

 BRASIL. Ministério Da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas microeconômicas 
e crescimento de longo prazo. p. 71. 
1203

 BRASIL. Ministério Da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas microeconômicas 
e crescimento de longo prazo. p. 71. 
1204

 BRASIL. Ministério Da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Reformas microeconômicas 
e crescimento de longo prazo. p. 71. 
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De início, pode-se partir da afirmação contundente de Samuel Miranda 

Arruda, para quem1205:  

Sob essa perspectiva, exigir-se-á dos magistrados que se afastem da visão teológica do 
julgamento qual ato divino, e se aproximem dos cidadãos e de suas necessidades, 
submetendo-se a algumas das normas de organização e rendimento a que devem 
obediência os que prestam serviços essenciais à coletividade, em nome e às expensas 
desta. É necessário que os integrantes do sistema se habituem a esta nova visão, pois a 
remodelação do sistema judicial é hoje parte central das reformas do Estado e da 
Administração Pública em todo o Mundo. Em um futuro próximo as ideias do New Public 
Management, para o bem e para o mal, serão aplicadas a todos os tentáculos do Estado, 
aí incluída a Jurisdição.  

Parece até natural, em vista de todas as conquistas operadas no campo 

social, especialmente pela evolução das gerações de Direitos Fundamentais, que a 

Sociedade passe a exigir mais de seus representantes, e também daqueles que, por 

forma ou outra, acabam acessando cargos e funções no Poder Público. 

Cada vez mais, aparenta, consegue-se compreender que tais cargos e 

funções longe de se constituir em privilégios pessoais, devem representar 

obrigações de bem servir e de prestar as atividades públicas que lhes são inerentes. 

Exemplo disso se tem no Brasil, com Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei 8.429/1992) que positivou sanções severas aos agentes públicos que 

malversarem verbas que estão sob sua administração. A mesma Lei enquadra sob 

sua égide um grande número de pessoas, posto que se aplica: “a todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades” 1206 públicas, lato sensu. 

De outro lado, a inserção do valor “Eficiência” no caput do artigo 37 da 

CRFB/1988 demonstra que há uma evolução natural dos valores de administração 

pública voltando-se para uma maior exigência de produtividade na prestação dos 

serviços públicos em geral. 

                                                      
1205

 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2006. p. 111. 
1206

 BRASIL. Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em 03 mai. 2013. 
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Sob esse aspecto, fazendo parte o Poder Judiciário do conjunto de 

instituições que formam o núcleo administrativo do Estado, soa natural que também 

dele se passe a exigir uma maior qualidade no desempenho das funções que lhe 

são inerentes. 

De forma geral, não apenas os Magistrados, mas todos aqueles que 

compõem a estrutura do Poder Judiciário estão sujeitos a essa perspectiva  

administrativa, que exige que as suas funções sejam realizadas melhor e mais 

rapidamente. 

Há que se distinguir, então, sob a perspectiva da Eficiência, e em 

específico quando essa Categoria é utilizada para se referir ao Poder Judiciário, na 

sua concepção relacionada com a mera racionalização burocrático-administrativa, 

de outra que tem a ver com a realização dos escopos mesmo, da Instituição. 

No primeiro caso ao contrário do que, de forma desavisada se possa 

concluir, não se pode atribuir aos Recursos o mérito de serem os únicos 

responsáveis pela Morosidade na entrega da prestação jurisdicional. 

Na realidade, como já registrado na presente Tese e afirmado por Ellen 

Gracie Northfleet: “praticamente 70% do tempo total [de tramitação de um processo], 

é despendido em atividades burocráticas, muitas delas sem nenhuma justificativa 

prática, superadas pelo tempo, mas mantidas pela inércia”.1207 

Essa realidade é confirmada por Samuel Miranda Arruda, que afirma que 

“as investigações empíricas demonstram que os défices de gestão correspondem à 

parcela mais significativa dos atrasos processuais. Já foi demonstrado que para 

cada 100 unidades de atraso, 40 estão relacionadas a defeitos de organização dos 

serviços judiciais”1208 

Assim, ao que tudo indica, não é a atividade jurisdicional, propriamente 

dita, nesta incluída o tempo de tramitação de um recurso, ou o tempo gasto por um 

Tribunal para julgá-lo, mas a (des) organização do Sistema de Justiça e seus 

                                                      
1207

 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Análise dos fatores relevantes para o aprimoramento do sistema 
judiciário. p. 131. 
1208

 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. p. 128. 
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métodos de trabalho que não estariam aptos a responder às exigências de 

celeridade. 

Ao relacionar a Eficiência Técnica com a garantia fundamental de 

Razoável Duração do Processo, a afinidade entre ambas se dá na forma de 

“missão” (representada pela segunda) a ser cumprida pelos responsáveis 

administrativos (servidores públicos) desde que se considere o Poder Judiciário 

como um prestador de serviços à coletividade. 

Outra, no entanto, é a conclusão se a análise é feita sob a ótica da 

Eficiência Institucional, posto que aqui, a garantia da Razoável Duração do Processo 

está em mesmo nível - no que diz respeito à fixação das Políticas Públicas, ou 

estabelecimento de metas -, e passa a ter sentido perquirir-se o motivo pelo qual a 

celeridade é importante. 

Quer dizer, se a Eficiência é medida em tempo (e não em qualidade, por 

exemplo), é pertinente perguntar: Eficiência para quê? 

Deixa-se então a relação de subordinação programática, para alcançar-se 

outro nível, no qual, pela ponderação de interesses, se estabelecem as diretrizes 

(policies) que passarão a orientar a produção normativa necessária para 

concretização dos grandes princípios elaborados a partir dessas decisões político-

jurídicas. 

O processo deve durar tempo razoável (a) para atender às necessidades 

da população carente (inclusão judicial) ou; (b) para satisfazer as exigências do 

Mercado (Maximização de Riqueza)? 

A perspectiva, aqui, faz diferença, para que se possa reconhecer quando 

o estado de Eficiência foi alcançado. Sim, porque outra característica desse valor é a 

de que ele pode ser mensurado por diversos critérios, os quais se relacionam aos 

objetivos fixados pelas Políticas Públicas previamente estabelecidas. 

Assim, por exemplo, supondo que a Política a ser concretizada seja a da 

inclusão judicial, importa menos a velocidade com que as sentenças e acórdãos são 

prolatados, se a rapidez alija do procedimento as populações mais carentes. Ter-se-

ia decisões céleres, mas para quem? 
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Da mesma forma, se a Política a ser concretizada seja a Maximização de 

Riqueza, importa menos a velocidade das decisões judiciais, se as mesmas forem 

dotadas de um viés pró-devedor, e não pró-credor. 

Em resumo, para que se possa dizer que, de fato, há Eficiência (em 

qualquer de suas modalidades), necessita-se agregar-lhe outro valor que é a 

Efetividade.  

Essas categorias não podem ser confundidas e nem utilizadas como 

sinônimos, pois segundo ensina Cesar Luiz Pasold, por Eficiência se pode 

compreender a “utilização máxima dos recursos técnicos disponíveis”, ao passo que 

por Eficácia1209, se entende a “obtenção dos resultados pretendidos”.1210 

Então, Eficiência e Eficácia são categorias que se complementam, e são 

interdependentes, na medida em que, de regra, somente se obterão os resultados 

pretendidos, quando se utilizar, da melhor maneira possível, os recursos técnicos 

disponíveis; da mesma forma que só se pode maximizar o emprego dos insumos, se 

forem conhecidos os fins para os quais serão utilizados. 

Neste ponto, alinha-se o pensamento aqui exposto, com o que sustenta 

Samuel Miranda Arruda1211, para quem: 

Assim, se os julgamentos são proferidos de maneira célere ou pouco dispendiosa, mas 
as garantias constitucionais da parte não são respeitadas, o sistema jurisdicional 
persistirá sendo ineficiente. É que o fim último do sistema judicial – aplicar o direito in 
concreto, mediante processo equitativo – não foi alcançado. Havendo um tal 
desvirtuamento dos próprios objetivos do sistema, a questão dos meios despendidos não 
poderá compensar o vício. A análise de eficiência pressupõe uma questão prévia: a 
realização da atividade. Se esta não foi prestada ou o foi invalidamente, não interessam 
os parcos meios despendidos ou o curto tempo demandado. Persistirá sendo ineficiente. 

Quer dizer, para que se possa estabelecer validamente uma relação entre 

a Razoável Duração do Processo e a Eficiência, seja de que natureza for, há que se 

estabelecer, antes, qual o objetivo pretendido, que Política Pública está sendo posta 

                                                      
1209

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, a ‘Eficácia’ é o “poder de uma norma de produzir, no 
tempo e no espaço, os efeitos desejados (...) qualidade que possui a norma jurídica de alcançar o 
objetivo que determinou a sua vigência, quer pela obediência a seu ordenamento, quer pela aplicação 
da sanção nela prevista (...)”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 36. 
Verbete: 36. 
1210

 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 201. 
1211

 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. p. 128. 
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em prática naquele momento, para só então poder-se avaliar se as metas foram 

alcançadas. 

Em termos mais ou menos parecidos, se expressa Karl Popper, para 

quem, “a atuação política racional tem, portanto, de se fundamentar numa descrição 

mais ou menos detalhada ou num projeto do Estado ideal e ainda num plano ou 

esboço do caminho histórico que conduz a esse objetivo”1212. 

Caso o objetivo com a Reforma do Regime Recursal Cível tenha sido 

apenas reduzir o número de processos em tramitação nas Cortes Superiores, 

coloca-se uma diretriz que demanda ações organizacionais e institucionais de 

determinada natureza. 

Já, se o objetivo das modificações foi o de atender a anseios da 

Sociedade, alijada do acesso ao Poder Judiciário, o modelo comportamental será 

outro. 

Ainda, se a meta for desenhar um ambiente mais favorável para o 

Mercado, outras serão as exigências de adequação metodológica, para que o fim 

último seja atingido. 

Karl Popper, na explicação que dá ao modelo que chama de “utopismo”, 

esclarece que1213: 

Em primeiro lugar temos que compreender que o problema de projetar uma planta 
utópica não pode possivelmente ser resolvido apenas com a ajuda dos meios da ciência. 
Antes mesmo que o sociólogo possa começar a elaborar um projeto, os objetivos têm, 
ao menos, de lhe ser patentes. Nas ciências naturais encontramos a mesma situação. 
Nenhum conhecimento científico poderá dizer a um cientista que ele está agindo 
corretamente quando constrói um arado, um avião ou uma bomba atômica. Ou ele tem 
de eleger os objetivos, ou então eles têm de lhe ser dados; e tudo o que se pode fazer 
como cientista é apenas produzir os instrumentos com a ajuda dos quais se poderão 
realizar esses objetivos. 

No caso brasileiro as evidências sugerem que as alterações no Regime 

Recursal Cível (Reforma Infraconstitucional do Judiciário) tiveram como motivação 

(ao menos em grande parte) os objetivos definidos pelo Ministério da Fazenda, 

através de sua Secretaria de Política Econômica, conforme informações do Relatório 

                                                      
1212

 POPPER, Karl. O racionalismo crítico na política. 2. ed. Tradução de Maria da Conceição 
Côrte-Real. Brasília: Fundação Universidade de Brasília. 1994. Sem indicação do título original da 
obra. p. 7. 
1213

 POPPER, Karl. O racionalismo crítico na política. p. 7. 
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Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo, e estão inseridas dentro 

de um contexto que pretende melhorar o ambiente para o Mercado. 

Especificamente, no entanto, no que diz respeito à garantia insculpida no 

inciso LXXVIII do artigo 5º da CRFB/1988, se bem que tenha surgido, inicialmente 

como proposta da AMB e da OAB, na PEC 96-A, que redundou na EC 45/2004, os 

elementos analisados nos capítulos iniciais desta Tese, apontam na direção de que 

sua inserção no texto constitucional somente se deu a partir de novos significantes, 

intimamente relacionados com a agenda econômica desenvolvida pela equipe 

econômica do Governo que assumia naquele momento e sua concepção de 

desenvolvimento, que pretendia aliar o “progresso social” com “crescimento 

econômico”, mediante a inserção do Brasil numa economia de mercado globalizada. 

O que não ficou claro nos Relatórios é qual dos dois objetivos vinha 

definido como meta principal: o “progresso social” ou o “crescimento econômico”? 

Diante dessa perspectiva, ao que indicam as evidências, para se 

compreender a relação entre o Princípio da Razoável Duração do Processo com a 

exigência de Eficiência1214 e desde que se queira estabelecer uma conexão lógica 

para o conjunto das mudanças, considerando-as fruto de um mesmo projeto (Karl 

Popper), há que se reconhecer a forte marca da teoria econômica a balizar todo o 

cenário político-jurídico construído. 

Conforme explica Albert Calsamiglia, “la economia de mercado se basa 

en un  conjunto de supuestos y valores. La idea quizá más importante es que la 

racionalidad y el egoísmo del individuo conducen a un resultado no previsto e 

intencionado por el individuo: la eficiencia social”1215. 

No Brasil, procurou-se aliar progresso social com crescimento econômico, 

através da inserção do País em uma Economia de Mercado globalizada, e as 

alterações em matéria Recursal, têm essa característica, já que a redução no 

                                                      
1214

 Esta, marcadamente presente nas alterações do Código de Processo Civil, 
especialmente no que diz respeito às reformas no Regime Recursal Cível. 
1215

 CALSAMIGLIA, Albert. Eficiencia y derecho. Disponível em 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10913/1/Doxa4_17.pdf. Acesso em: 02 mai. 2013. E, 
tradução livre do Autor da Tese: “A economia de mercado se baseia em um conjunto de pressupostos 
e valores. A ideia quem sabe mais importante é que a racionalidade e o egoísmo do indivíduo 
conduzem a um resultado não previsto e quisto pelo mesmo: a eficiência social”. 
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volume de processos no âmbito das Cortes superiores visa, dotar de celeridade o 

Processo Civil, sem nenhuma outra justificativa que não seja  

Outra característica, no entanto, que tem relação com as modificações em 

matéria recursal, diz respeito à Segurança Jurídica, da qual a nova sistemática teria 

tentado dotar o sistema; o que se passa a analisar no tópico seguinte. 

 

5.2.3 A oposição entre os modelos da Eficiência e da Justiça: o papel 

da Segurança Jurídica 

 

A expectativa de um Poder Judiciário atrelado a qualquer espécie de 

dogma é completamente avessa à proposta Político Jurídica de Osvaldo Ferreira de 

Melo, que vê nessa Instituição uma fonte de criatividade capaz de opor-se à ditadura 

do Poder Legislativo. Seu raciocínio pode ser deduzido dos seguintes termos1216: 

O comportamento desviante de alguns juristas, propugnando por um caminho alternativo 
ao instituído, mas considerado indesejável, não pode ser negativamente valorado só 
porque caracterize uma ruptura à ordem jurídica positivada. Se realmente não 
desejamos conviver com um pluralismo jurídico que causa perturbação ao instituído e 
desconforto ao juiz, por sentir-se o princípio da segurança jurídica em perigo, então será 
o caso de rever a norma contestada e dar-lhe a função social reclamada. O erro existirá 
tanto em propor o alternativo como uma certeza do bom e do permanente como em 
manter a norma injusta em nome do princípio da legalidade. 

Essa curta passagem é por demais significativa e esclarecedora, na 

medida em que demonstra que sob a ótica da Política do Direito, a “Segurança 

Jurídica” não pode ser obtida por coação, mas sim pelo consenso social. 

Nesse aspecto, nem fórmulas mágicas são capazes de resolver a 

situação da norma que não mais atenda às exigências sociais, e nem se pode 

mantê-la viva no ordenamento, ao argumento de que em não sendo assim, reinaria 

a instabilidade. 

                                                      
1216

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 68. 
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É que para a Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, o Juiz deve 

fazer a mediação1217 entre as necessidades sociais e a norma vigente.1218 

Sob essa perspectiva, são intoleráveis, tanto raciocínios dogmatizados a 

partir da norma legislada quanto aqueles intrasistêmicos, em que a certeza é 

produto de um esquema hierarquizado no qual de dificulta ao Magistrado a 

realização das Utopias sociais. Afinal de contas1219:  

A Política Jurídica é aberta, polissêmica, participativa, e comprometida com as utopias 
sociais. Torna-se assim o mais adequado espaço de criação democrática no universo 
jurídico, pois nem se compadece com o autoritarismo do pensamento jurídico tradicional, 
que fala em nome da lei, nem com o pensamento de contemporâneas correntes pseudo-
emancipatórias que falam em nome de uma verdade social imobilizada por signos 
configurados em velhos preconceitos vestidos em novas roupagens. Resgata 
semiologicamente o sentido do justo e do útil não através de discursos enganosos 
dirigidos pelo poder à sociedade, nem com os suspiros nostálgicos do jusnaturalismo, 
mas vendo-os como valores culturais resultantes das experiências, das lágrimas e dos 
sorrisos que afloram no painel da vida. 

O engessamento, nem mesmo sob a justificativa da “Eficiência Técnica” 

pode seduzir o Político do Direito. 

Neste ponto, sustentando-se em Tércio Sampaio Ferraz Jr., Osvaldo 

Ferreira de Melo é enfático em afirmar: “a erosão de tradições culturais em nome da 

prioridade e da Eficiência Técnica gera uma necessidade crônica de legitimação do 

Direito e do saber jurídico, em termos de ordem justa”1220. 

Esses raciocínios são possíveis na medida em que a Política Jurídica que 

aqui se discute trata a ideia de Justiça, racionalmente, como produto cultural, 

afastando assim, qualquer explicação totalitária do justo e do necessário1221, bem 

como qualquer meta-Direito, concebido a priori1222. 

                                                      
1217

 De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo, um dos sentidos possíveis da categoria ‘mediação’ é o 
de “aproximação de interesses entre o Estado e a Sociedade Civil, que é uma ação político-jurídica 
complexa”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 63. Verbete: MEDIAÇÃO. 
1218

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 68. 
1219

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 68. 
1220

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 46. 
1221

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 26. 
1222

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 25. 
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À Política Jurídica então, “considerado seu comprometimento com o 

Justo, o Ético, o Legítimo e o Necessário (útil), cumpriria observar as tendências 

indesejáveis e propor as correções adequadas para as mudanças de rumo”1223. 

Partindo dessa consideração já é possível verificar que dificilmente a 

proposta político jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo se coadunaria com a 

concepção de Segurança Jurídica que se passou a vivenciar a partir das alterações 

no Regime Recursal Cível brasileiro, as quais praticamente impedem o acesso dos 

Juízes de instâncias inferiores aos grandes debates jurisprudenciais. 

Isso se diz por que, apesar de ser possível ver as ações de massa1224 

como uma das causas do congestionamento do Poder Judiciário, do outro lado da 

moeda, pode haver uma grande violação a direitos dos Cidadãos (“as reivindicações 

crescentes daqueles que se candidatam a uma parcela cada vez maior da 

cidadania”1225). 

Tome-se como exemplo, as milhares de ações que aportaram no 

Judiciário, discutindo temas relativos aos diversos Planos Econômicos (índices de 

correção de Cadernetas de Poupança, de FGTS, etc.), nesses casos, é de 

conhecimento notório que as ações foram julgadas procedentes, podendo-se 

presumir, aí, que o Direito estava com os Autores. 

Ora, não fosse possível a propositura de tais demandas, os poupadores e 

titulares de contas de FGTS, teriam seu direito lesado e aquele que deu causa ao 

problema (o próprio Estado) teria sido beneficiado. 

Tais ações levaram um grande tempo até que se formasse no âmbito do 

Poder Judiciário um consenso sobre sua procedência, não sendo o direito dos 

Cidadãos reconhecido de Plano. Quer dizer, houve a necessidade de um tempo de 

amadurecimento do raciocínio jurídico em volta das questões altamente complexas 

que se encontravam no cerne do debate. 

                                                      
1223

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 22. 
1224

 Assim compreendidas aquelas que repetem teses, e envolvem um grande número de litigantes. 
1225

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
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O que se quer expor com isso é que não existe apenas o lado negativo 

desse modelo de Litigância, já que somente através dele houve a possibilidade a 

realização de direitos que dificilmente o seriam de outra maneira. 

Esse também parece ser o entendimento de Daniela Monteiro Gabbay e 

Luciana Gross Cunha1226, para quem: 

Embora as entrevistas e dados da pesquisa tenham indicado um forte aumento no 
volume de demandas judiciais, não é difícil perceber que esse aumento também resulta 
da democratização do acesso à Justiça e da conscientização da população acerca de 
seus direitos. Essa constatação torna recomendável a distinção entre o “bom” e o “mau” 
volume de demandas judiciais. Quais os critérios para identificar o “mau volume” de 
demandas judiciais? O mau volume está ligado à litigância repetitiva? 

Da forma como vem estruturado o Regime Recursal Cível, agora, no 

entanto, é possível que sem grandes debates anteriores, uma tese ascenda ao 

Supremo Tribunal Federal e seja resolvida sem uma maturação prévia, e a partir daí, 

diante da ausência de mecanismos de “Overruling” e “Distinguishing”, estará 

inviabilizada qualquer discussão posterior sobre o mesmo tema1227. 

Também, se for negada Repercussão Geral, não haverá aí a diminuição 

do volume total de processos - talvez de recursos para o STF, mas não da totalidade 

de ações propostas. Já se disse que o novo ordenamento jurídico criou um paradoxo 

na medida em que é mais fácil ao Juiz decidir contra legem do que contrariar uma 

Súmula1228. 

Por outro lado, para a Teoria Econômica, a ideia de Eficiência é 

fundamental, dado o fato de que sua formação epistemológica está intimamente 

relacionada com essa categoria. Para Albert Calsamigilia1229: 

La eficiencia es un componente de la idea de justicia pero no es el unico critério de 
justicia. Dificilmente podríamos calificar de justo un sistema totalmente ineficiente o uma 
sociedad que despilfarrar recursos básicos que cubren necessidades básicas. Pero los 
criterios de eficiencia no son los únicos a tener en cuenta para calificar un sistema de 
justo. Junto a la eficiencia, los derechos y los objetivos colectivos ocupan un lugar 
sumamente importante. Un sistema institucional imprevisible e inseguro no puede ser 
calificado de justo. Pero un sistema muy ineficiente tampouco. 

                                                      
1226

 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância 
repetitiva no judiciário: uma análise empírica. p. 155. 
1227

 Diante do afastamento pelo STF da Repercussão Geral, por exemplo. 
1228

 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes. p. 30-31. 
1229

 CALSAMIGLIA, Albert. Eficiencia y derecho. p. 287. 



416 
 

Para Osvaldo Ferreira de Melo, ao seu turno, a obtenção da norma 

oportuna será o resultado de um trabalho de comparação, percepção, e descrição 

das realidades “e nunca o produto de uma conjuntura mal resolvida por estratégias 

de dominação e opressão”1230. 

Nem mesmo quando haja uma Política Econômica bem definida pelo 

Estado, está o Político do Direito preso aos seus pressupostos: 

As estratégias político-jurídicas não deverão estar atreladas a objetivos conjunturais do 
Estado e ações de governo, e sim, em caráter permanente, à construção de territórios 
éticos, num claro compromisso com as necessidades sociais. Se, por exemplo, a política 
econômica do Estado for dirigida no sentido da formação ou manutenção de modelos 
dicotomizadores da sociedade, visando mantê-la dividida entre minoria privilegiada e 
massa marginalizada, a Política do Direito, pela sua própria natureza, não poderá estar a 
serviço dessa política econômica.

1231
  

Não quer dizer, com isso, Osvaldo Ferreira de Melo, que a tarefa do 

Político do Direito seja a de, simplesmente, opor-se irracionalmente contra o sistema 

vigente, sem que para tanto haja um motivo razoável. Na realidade, segundo afirma 

o Autor1232: 

Claro que não se preconiza ingenuamente uma situação quimérica que venha 
caracterizar-se pela impossível distribuição geral e isonômica de bens e serviços, mas 
sim pela repartição, tanto quanto possível equitativa, dos benefícios sociais que se 
configuram como direitos básicos da pessoa humana, o que inclui as condições do pleno 
exercício da cidadania.  

Com o que se preocupa a Política Jurídica, em primeiro plano é, então, a 

realização dos valores humanos, os quais não podem ser submetidos a qualquer 

tipo de dominação. 

No caso de incompatibilidade entre os objetivos da Política do Direito e qualquer outra 
política conduzida pelo Estado ou por este patrocinada, o mundo jurídico tem condições 
(e principalmente obrigação) de mobilizar todo o seu poderoso arsenal teórico e 
institucional, que inclui a doutrina, o magistério, o debate legislativo e especialmente a 
ação de um poder judiciário independente e bem preparado, para garantir a opção pelos 
valores humanos, em detrimento dos produtos de dominação e daquilo convencionado 
institucionalmente.

1233
 

Pois bem, para se analisar político-juridicamente a validade material das 

normas que alteraram o Regime Recursal Cível brasileiro, há que se retornar ao 

conceito operacional dado por Osvaldo Ferreira de Melo à categoria “Validade 

                                                      
1230

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 20. 
1231

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 20. 
1232

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 20-21. 
1233

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 21. 
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Material”. Para o Autor, ela pode ser compreendida como “a qualidade da norma em 

mostrar-se compatível com o socialmente desejado e basicamente necessário ao 

homem enquanto indivíduo e enquanto cidadão”1234. 

Nesse aspecto, há que se compreender que a Eficiência preconizada pela 

Teoria Econômica está epistemologicamente construída sobre a ideia de 

Maximização de Riqueza, e que somente de forma indireta é que se obtém a Justiça 

Social, pela realização dos objetivos isoladamente considerados de cada um dos 

indivíduos. 

A Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, no entanto, está 

assentada em outros pressupostos, se não antagônicos, ao menos de difícil 

convivência com os acima referidos, que são os da Solidariedade e da Fraternidade, 

muito próximos, semanticamente. 

Na concepção do Autor, somente a Fraternidade ou a Solidariedade é que 

seriam capazes de equilibrar a dicotomia praticamente intransponível entre os 

valores da Liberdade e da Igualdade.1235 

Para Osvaldo Ferreira de Melo o significante Solidariedade, “se não 

expressa toda a riqueza espiritual contida na palavra Fraternidade, pode dela 

aproximar-se bastante, pelo menos em uma de suas significações mais relevantes: o 

dever moral incondicionado”1236. 

Tanto a Fraternidade como a Solidariedade são categorias que, sob o 

enfoque político-jurídico, podem ser consideradas programáticas de Políticas 

Públicas a ser atendidas pelos policymakers1237. 

                                                      
1234

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 20. 
1235

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos e deveres de solidariedade. In: DIAS, Maria da Graça 
dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de; e SILVA, Moacyr Motta da. Política jurídica e pós 
modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. p. 95-108. p. 96-97. 
1236

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos e deveres de solidariedade. p. 97. 
1237

 Conforme ensina Antonio Maria Baggio: “(...) considero que é possível dizer que a fraternidade 
assume uma dimensão política adequada – sendo, portanto, intrínseca ao próprio processo político, e 
não estranha ou a ele aplicada como algo externo, somente se se realizam pelo menos duas 
importantes condições: a primeira: a fraternidade passa a fazer parte constitutiva do critério de 
decisão política, contribuindo para determinar, junto com a liberdade e a igualdade, o método e os 
conteúdos da própria política; a segunda: consegue influir no modo como são interpretadas as outras 
duas categorias políticas, a liberdade e a igualdade. Deve-se, de fato, garantir uma interação 
dinâmica entre os três princípios, sem deixar de lado nenhum deles, em todas as esferas públicas: a 
política econômica (decisões sobre investimentos, distribuição dos recursos), o legislativo e o 
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No caso brasileiro, as duas categorias estão presentes no texto 

constitucional vigente, o que corrobora esse entendimento e faz com que ganhem 

força não apenas em seu sentido metafísico (religioso), mas político, jurídico, cultural 

e axiológico. 

Em relação à Fraternidade, a mesma aparece já no preâmbulo da 

CRFB/1988, nos seguintes termos:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.

1238
 

Em relação à Solidariedade, esta vem prevista no inciso I, do artigo 3º, e é 

classificada como: “objetivo fundamental da República Federativa do Brasil”. 

Dada a posição geográfica ocupada pelas duas Categorias no texto 

constitucional observa-se a importância que quiz lhes dar o legislador. 

Na visão de Osvaldo Ferreira de Melo, a palavra Solidariedade é 

polissêmica e, nada obstante, ocasionalmente, possa se entrelaçar semanticamente 

com o sentido de Fraternidade, na maior parte das vezes, se refere a outras virtudes 

morais.1239  

Segundo este Autor, além do sentido jurídico tradicional da Dogmática 

Jurídica, que relaciona “Solidariedade” com uma pluralidade de pessoas envolvidas 

em uma relação jurídica (ativa ou passiva), a categoria possui outro sentido, que se 

aproxima dum “dever de prestação de assistência” por parte do Estado1240. 

De acordo com seu entendimento e no que mais interessa, neste 

momento, “para o economista, as necessidades, juntamente com as disponibilidades 

_______________________ 
judiciário (equilíbrio dos direitos entre pessoas, entre pessoas e comunidades, entre comunidades) e 
o internacional (para responder às exigências das relações entre os Estados, bem como para 
enfrentar os problemas de dimensão continental e planetária)”. BAGGIO. Antonio Maria. A 
redescoberta da fraternidade na época do ‘terceiro 1789’. Disponível em 
http://www.ruef.net.br/uploads/biblioteca/fa61be496c5f45e73ec9af6e8ddef74d.pdf.  Acesso em 02 
jun. 2013. 
1238

 Sem grifo no original. 
1239

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos e deveres de solidariedade. p. 97. 
1240

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos e deveres de solidariedade. p. 100. 
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e a escassez, formam o tríduo dos problemas centrais de suas preocupações 

inteiramente voltadas à sobrevivência material do ser humano”1241. 

Lembre-se que para o Autor em comento, o Processo Judicial deve ser “o 

grande instrumento da realização da Justiça”, e que essa Justiça não se resume na 

Segurança Jurídica proporcionada pela Dogmática, mas deve estar voltada, 

eminentemente, para o aspecto Social de realização dos fins últimos do Ser Humano 

e não da Economia. Como afirma textualmente1242: 

A igualdade de oportunidades é apresentada hoje como postulado da democracia social. 
Entretanto como as pessoas têm condições físicas e mentais muito diferenciadas, o 
nivelamento pretendido para igualar o ponto de partida não pode ser resolvido só pelas 
oportunidades econômicas e outras oferecidas pelo Estado. 

Sob a perspectiva político jurídica, então faz muita diferença os motivos 

que inspiram a produção de alguma norma, surja no âmbito legislativo, ou no 

jurisdicional, porque não se concebe que a Justiça Social seja realizada, apenas 

como uma decorrência possível (mas não necessária) do crescimento econômico. 

Há que se relelbrar que a Política Jurídica não é refratária ao crescimento 

econômico1243, pois condições materiais são necessárias para que certos bens da 

vida sejam proporcionados à Sociedade. Segundo Osvaldo Ferreira de Melo1244: 

Assim, entendo, diferentemente da maioria dos tratadistas sobre teorias da Justiça e da 
Utilidade, que os princípios derivados de umas e de outras não são necessariamente 
antitéticos, de aplicação obrigatoriamente alternativa e excludente. Quer para 

                                                      
1241

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos e deveres de solidariedade. p. 99-100. 
1242

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 46-47. 
1243

 Aqui não há espaço para um desenvolvimetno mais aprofundado acerca e todas as implicações 
dessa afirmação. Contudo, em apertada síntese, o que se pode dizer é que a Política Jurídica tem 
preocupação com os aos desprotegidos econômica e culturalmente (MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Fundamentos da política jurídica. p. 97) de forma que a preocupação é com um crescimento 
econômico com um mínimo ético que lhe garanta o repaldo moral. Assim, proposta como a de 
Amartya Sen, podem muito bem elucidar a concepção político-jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo. 
Para uma observação mais aprofundada do tema, ver, especialmente: SEN, Amartya; KLIKSBERG, 
Bernardo. As pessoas em primeiro lugar. A ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. Tradução de Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins da Silva. São Paulo: companhia 
das Letras, 2010. Título original: Primero la gente – Una mirada desde la ética del desarollo a los 
principales problemas del mundo globalizado. SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de 
Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Título original: On ethics & 
economics. SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. Rio 
de Janeiro: Record, 2008. Título original: Inequality reexamined. Também se aproxima da proposta de 
Osvaldo Ferreira de Melo, a concepção de Everton Das Neves Gonçalves e Joana Stelzer, que falam 
no Princípio da Eficiência Econômica Social – PESS. GONÇALVES, Everton Neves; STELZER, 
Joana. O direito e a Law and Economics: Possibilidade interdisciplinar na contemporânea teoria 
geral do direito. Disponível em: http://www.seer.furg.br/juris/article/view/595/138. Acesso em 02 fev. 
2013. 
1244

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 115-116. 

http://www.seer.furg.br/juris/article/view/595/138
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fundamentação do “jus conditum” quando do “jus condendum” há possibilidade de 
convivência de ambos os gêneros de princípios justificadores da norma que poderão ser 
invocados simultânea ou separadamente, segundo sua aplicabilidade e pertinência. Uma 
posição maniqueísta não encontra respaldo na atitude política de buscar um direito 
melhor e mais adequado às necessidades sociais. O que presidirá sempre as escolhas, 
se quisermos guardar uma posição de coerência com a própria noção do Direito, é a 
legitimidade ética, nada mais que isso. 

Nesse aspecto, diga-se, o Autor é enfático em afirmar que “no Brasil, o 

açodamento em querer comparecer no cenário mundial como país de primeiro 

mundo ou por outras razões menos idealistas, levou o constituinte de 1988 a 

exorbitar dos compromissos internacionais assumidos”1245.  

Menciona as garantias constitucionais previstas no artigo 6º da 

CRFB/1988, para dizer que “a economia brasileira não tem condições de assegurar 

esses direitos, nem a curto nem a (sic) médio prazo, infelizmente”1246. 

Diante desse quadro, para o mesmo Autor, haveria uma “generalizada 

frustração, constituindo-se verdadeiro tabu a regulamentação daqueles dispositivos 

constitucionais, de nada adiantando os remédios jurídicos (...), pois, no fim, o direito 

de exigibilidade que seria o resultado prático e consequente esbarra na impossibilia 

nemo tenetur”.1247 

Segue afirmando que “a postura tradicional do humanista preocupado 

com o grau axiológico da norma, vendo nela uma possibilidade de abrir o leque dos 

direitos coletivos, esbarra nos óbices socioeconômicos”1248. 

Em termos mais simples o entendimento de Osvaldo Ferreira de Melo 

sugere repúdio a um humanismo meramente programático, que não ultrapasse as 

cartas de boas intenções; o que recomenda, no entanto, é um humanismo prático, 

viável, e realizável em todos os seus aspectos, com o objetivo de promover as 

mudanças sociais necessárias para aquilo que, na primeira situação, não passam de 

meras expectativas, se consubstanciem em ações concretas. Segundo textualmente 

afirma1249: 

Por isso vale insistir que, para a Política do Direito, o conceito de norma válida não se 
esgota com as suas características formais. Norma sem validade plena também é norma 

                                                      
1245

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 62. 
1246

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 63. 
1247

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 63. 
1248

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 63. 
1249

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 64. 
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sem eficácia plena. Oferecer normas sem eficácia como resposta política a legítimas 
aspirações sociais

1250
 é enganar. E o engodo é uma forma cruel de praticar injustiça. 

Esse posicionamento, no entanto, não legitima ações (ou inações) do 

Estado no sentido de negar direitos conquistados, ao argumento de que os mesmos 

não são materialmente realizáveis. Longe disso, o que cabe ao administrador é 

encontrar os meios para que a regra programática seja, no campo prático, realizada 

em sua inteireza. 

A questão é de se estabelecer quais sejam os “fins” e os “meios” para 

consecução desse intento. 

Se o ser humano é colocado como centro das atenções, tem-se uma 

forma diferenciada de realização político-jurídica dos objetivos do Estado. Já, 

quando a Maximização da Riqueza ocupa o lugar central, a forma de raciocinar se 

modifica. 

Se o Homem é posto como centro das atenções, a riqueza passa a ser 

um meio para realização das suas necessidades. Já quando esta é a que ocupa 

grau de maior relevância, quem passa a ser o meio, é o primeiro, e isso tem muita 

importância para a Política Jurídica. 

Em certos aspectos, no segundo caso, e utilizando expressões populares, 

o administrador fornece peixes para a Sociedade e, no primeiro, ensina a pescar. 

Em ambos os casos, a fome dos cidadãos seria saciada, mas quando se dota o 

indivíduo de capacidades e habilidades, aumenta-se em muito as suas 

possibilidades de realização plena. 

Para a Política Jurídica, então, o embate entre Justiça e Eficiência, não é 

uma questão que deva ser posta em termos de “dicotomia”, mas de “ênfase”. Esta 

situação, no entanto, será mais bem explorada no tópico seguinte. 

                                                      
1250

 Para Osvaldo Ferreira de Melo, ‘aspirações sociais’ na linguagem político-jurídica, são “o desejo 
que uma comunidade expressa com relação ao conteúdo do que deva ter a norma. A manifestação 
das aspirações sociais através de mecanismos como a opinião pública deve ser apreendida pelo 
político do Direito que, através de considerações práticas, avaliará o seu grau de legitimidade e 
pertinência, com vistas aos procedimentos recomendáveis”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário 
de Política Jurídica. p. 12. Verbete: ASPIRAÇÕES SOCIAIS. 
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Nesse contexto, o Poder Judiciário ocupa papel importante, de mediador 

entre as necessidades da Sociedade e o núcleo político das decisões. Contudo, 

conforme sustenta Osvaldo Ferreira de Melo1251: 

A mediação de interesses, tarefa precípua do Judiciário reclama um Juiz que não se 
sinta funcionário do Estado, mas um ser autônomo que valorize cada conflito, arbitrando-
o sem importar-lhe que o Autor ou Réu seja o Estado ou o indivíduo. Só assim a 
sociedade, principalmente os desprotegidos econômica e culturalmente, poderão garantir 
seus direitos, especialmente aqueles que concernem aos chamados direitos de 
cidadania. 

O que se vê acontecer com a reforma do Regime Recursal Cível, no 

entanto, é a desfiguração do “Juiz ideal”, desenhado por Osvaldo Ferreira de Melo, 

“automatizando” e não “autonomizando” a sua função jurisdicional. 

Assim sendo, há indicações de que a Segurança Jurídica proposta pela 

nova ordem legal que rege o Regime Recursal Cível brasileiro, focada na melhoria 

de ambiente para o Mercado, não se coaduna com a proposta Humanista da Política 

Jurídica, segundo a concepção de Osvaldo Ferreira de Melo, justamente pelo fato de 

que a solução adotada pelo legislador para resolver os graves problemas do Poder 

Judiciário acabou limitando extremamente a atividade do Juiz, precisamente aquele 

a quem se delega maior importância na mediação entre os interesses da Sociedade 

e os do núcleo político responsável pela elaboração das Políticas Públicas. 

 

5.3 O EFEITO VINCULANTE E O DEVER CONSTITUCIONAL DA 

MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – CRÍTICA POLÍTICO JURÍDICA 

 

Uma das diferenças essenciais entre a Política Jurídica e a Dogmática 

está no fato de que para a primeira, como se tem ressaltado, a validade formal da 

norma não se compraz com a simples ideia de sua vigência. Para aquela somente a 

norma que se apresente com eficácia plena é que pode ser considerada justa. 

Nesse processo de validação material da norma, então, de extrema 

importância o seu processo de justificação, que escapa das preocupações da 

Dogmática. 

                                                      
1251

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
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Para Osvaldo Ferreira de Melo, a função essencial da Dogmática Jurídica 

parece estar na decidibilidade dos conflitos, “pelo menos aquela declarada e visível, 

pois ainda se pode falar de uma função encoberta”1252, já que esta doutrina, com seu 

discurso de aparente neutralidade, apresenta os problemas axiológicos como se 

fossem simplesmente semânticos. 

Para o mesmo Autor, “na orientação das decisões, e na mediação 

articulada entre a instância normativa e a judicial, está a práxis cotidiana das tarefas 

dogmáticas e isso significa que o desejado pelo legislador vai ganhar vida nas 

decisões de quem julga. Tal expectativa é continuamente alimentada por todo um 

sistema conceitual que pretende garantir e controlar sua racionalidade”1253. 

Há fortes motivos para se acreditar que a forma como vem desenhado o 

padrão precedentalista (José Joaquim Gomes Canotilho) que criou um Modelo 

Vinculante das decisões judiciais no Direito Processual Civil brasileiro repete essa 

estrutura lógica dogmatizada, na medida em que, em aspectos muito relevantes, 

afasta o Juiz de instâncias inferiores da “causa” sob julgamento, atrelando-o a uma 

“tese” (meta-Direito) pré-julgada por uma instância superior, materializada através 

dos enunciados das Súmulas das decisões dessas Cortes, especialmente nos casos 

de Repercussão Geral e de Recursos Repetitivos. Segundo Osvaldo Ferreira de 

Melo1254: 

O pensamento dogmático, em que pese sua inestimável e permanente tarefa de 
sustentar o Estado de Direito, pelo inflexível compromisso com o princípio da segurança 
jurídica, tem sido submetido a uma crítica cada vez mais perturbadora, em razão de 
pretender insistir na fonte normativa para a decisão sobre a norma, o que significa tão só 
o estudo do Direito vigente, abstraindo-se de emitir juízos de valor, como se bastante 
fosse explicar e ampliar a norma sem justifica-la.  

Em muitos aspectos as Súmulas das decisões das Cortes Superiores se 

assemelham à norma produzida pelo Poder Legislativo, tendo em vista, 

especialmente, que não têm como objetivo aplicar-se a apenas ao caso sob 

julgamento (norma do caso concreto), mas a um sem número de outros que venham 

a subsumir-se sob a mesma tese jurídica já resolvida (generalidade). 

                                                      
1252

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 69-70. 
1253

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 69. 
1254

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 68. 
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As Súmulas dos julgamentos repetitivos são projetadas para o futuro e 

não para o passado, como típico das decisões judiciais tradicionais (abstratividade). 

As decisões proferidas em leading cases devem ser observadas por todos 

os Juízes de instâncias inferiores, o que, na prática, significa que são aplicáveis a 

todos aqueles que se vejam envolvidos em demandas judiciais cuja tese já tenha 

sido resolvida, anteriormente, em ações semelhantes (imperatividade). 

Finalmente, pode-se dizer que tais decisões podem ser aplicadas 

mediante coação (coercibilidade), no sentido de que não se exige consenso sobre 

seu conteúdo, mas tão somente que os Magistrados que não pertençam as Cortes 

as proferiram (vinculação vertical), e mesmo àqueles que façam parte do próprio 

órgão julgador - caso nova demanda ascenda, tratando da mesma matéria 

(vinculação horizontal) – as apliquem, à pena de algum tipo de sanção (Art. 10 da 

Resolução 106/2010, do CNJ). 

Assim, ainda segundo Osvaldo Ferreira de Melo, chega-se “ao ponto em 

que a estrutura dogmática se torna mais vulnerável, quando, em nome do princípio 

da segurança jurídica, não só põe em segundo plano o princípio da justiça, mas, 

sobretudo, pelas próprias razões de sua lógica, mascara as situações conflitantes 

com um discurso pretensamente neutro, mas que, em verdade, tem forte conteúdo 

ideológico”1255. 

O remodelado Regime Recursal Cível, não oferece mecanismos de 

“Overruling” e “Distinguishing” (já se disse acima), o que dificulta extremamente a 

oxigenação do sistema jurisprudencial, dependendo, em muitos casos, da iniciativa 

dos próprios Tribunais para mudança de suas orientações. Mas como fazer isso se 

não haverá mais recursos admitidos, discutindo matérias já “pacificadas”? Seria uma 

espécie de “autopoiese jurisprudencial”? 

À Política Jurídica, com sua atividade criativa caberia, então, promover 

uma renovação dos conceitos, o que poderia ser feito mediante a exigência de 

justificação das decisões, mesmo aquelas em que os Magistrados de instâncias 

                                                      
1255

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 70. 
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inferiores, são forçados a retratar-se nos moldes preconizados pelo § 3º do artigo 

543-B, do Código de Processo Civil vigente1256. 

Segundo Osvaldo Ferreira de Melo, “ao exigir a justificação não só da 

norma, mas também de seus processos de elaboração e aplicação, a Política 

Jurídica provocará não apenas normas corrigidas, mas um direito reconceituado 

para servir às reais necessidades do viver”1257. 

O que se quer dizer é que nem mesmo aquelas decisões proferidas em 

sede de retratação deveriam deixar de ser materialmente motivadas, à pena de uma 

completa despersonalização do Processo, desprezando-se completamente a 

situação individual das partes em nome do abstrativismo e da subserviência cega a 

uma súmula. 

 

5.3.1 Projeções político-jurídicas do dever de fundamentar as 

decisões judiciais 

 

Sob a ótica da Política do Direito, no enfoque que se está seguindo nesta 

Tese, convém começar este tópico por um ponto já acima referido e que é de crucial 

importância para se compreender as questões que se pretende ressaltar. 

Conforme sustenta Osvaldo Ferreira de Melo1258 a atividade mediadora do 

Poder Judiciário reclama um Juiz que não se sinta funcionário do Estado, mas um 

ser autônomo que valorize cada conflito, servindo de via de acesso principalmente 

para os desprotegidos econômica e culturalmente1259. 

                                                      
1256

 Art. 543-B (...) § 3º - Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão 
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los 
prejudicados ou retratar-se. 
1257

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 72. 
1258

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
1259

 Nesse ponto, o pensamento de Osvaldo Ferreira de Melo parece coincidir com o de Alexanre 
Morais da Rosa e Julio Cesar Marcellino Junior, quando afirmam que: “Definitivamente, não se 
precisa de um Judiciário permeado por servidores públicos eficientes e obedientes, no melhor estilo 
Eichmann. Esta zona de conforto, de simplesmente confirmar o pensamento de Cortes superiores, 
sendo veloz e atendendo às metas quantitativas do Conselho Nacional de Justiça, pensando ainda 
estar oferecendo uma grande contribuição ao ‘desenvolvimento nacional’, não garante o desejado 
acesso à justiça, e não fortalece o Estado Democrático de Direito.” MORAIS DA ROSA, Alexandre; 
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Há aí, certamente, uma forte carga ideológica, que pode ser confrontada 

com o afirmado pelo Ex-Ministro do STJ, Ari Pargendler que, sustenta que, no caso 

brasileiro, o ato do Juiz de instância inferior que não segue a orientação da 

jurisprudência das Cortes Superiores representa ato de “rebeldia” que se 

consubstancia em “distorção da independência judicial”1260. 

O que compete ao Juiz de instância inferior, afinal de contas? Qual sua 

missão? Deve ele ser um agente transformador da Sociedade ou apenas um 

reprodutor dos julgados de instâncias superiores. 

Para se responder a esses e outros questionamentos, em primeiro lugar 

deve-se compreender o papel da fundamentação nas decisões judiciais e, depois, 

analisa-la no contexto atual. 

A discussão que aqui se trava, em vista da amplitude do tema, fica 

limitada às decisões proferidas em juízo de retratação, na forma do § 3º do artigo 

543-B, ou do inciso II, do § 7º do artigo 543-C, ambos do Código de Processo Civil; e 

a pergunta a que se pretende responder é: de que tipo de fundamentação se trata 

um juízo de retratação? 

Pode-se iniciar dizendo que o dever de fundamentar as decisões judiciais, 

no caso brasileiro, sob o enfoque constitucional está previsto no inciso IX, do artigo 

93, que prevê claramente que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 

Tal exigência possui uma justificativa democrática, que tem por objetivo 

evitar arbitrariedades, garantindo ao jurisdicionado o conhecimento dos motivos 

pelos quais uma decisão judicial foi tomada de tal ou qual maneira. Como já 

afirmado pelo STF, “o que se impõe ao Juiz, por exigência do art. 93, IX, da CF, é o 

_______________________ 
MARCELLINO JR., Julio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvimento, 
aceleração e direitos fundamentais.  p. 29. 
1260

 PARGENDLER, Ari. Apresentação da edição brasileira do Código Ibero-Americano de Ética 
Judicial. In ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código Ibero-americano de ética judicial. p. 5. 
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dever de expor com clareza os motivos que o levaram a condenar ou a absolver o 

réu”1261. 

Ou ainda, da mesma Corte, colhe-se que “o juiz é um perito na arte de 

proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena 

de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em 

verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o 

princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”1262.  

Apenas por aí já se pode observar a importância da fundamentação das 

decisões judiciais para a própria validade material do julgado. Lembre-se que de 

acordo com o marco teórico adotado, a decisão judicial é considerada, ela também, 

como forma de produção do Direito, sujeitando-se, portanto, aos mesmos requisitos 

que a norma produzida pelo Poder Legislativo. 

As decisões pronunciadas em sede de juízo de retratação, não obstante a 

situação inusitada em que são proferidas, em sua essência, não deveria diferir em 

nada de qualquer outro pronunciamento de órgão jurisdicional, sujeitando-se, 

portanto, às mesmas exigências previstas para qualquer manifestação decisória 

proferida por um Juiz. 

E, neste aspecto, o artigo 463 do Código de Processo Civil é claro ao 

prever que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: (I) para Ihe corrigir, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de 

cálculo; (II)  por meio de embargos de declaração”.  

Ora, no caso de retratação, o Relator (a) não está corrigindo inexatidões 

materiais e muito menos está julgando embargos de declaração. Está, em verdade, 

mudando o fundamento da decisão, para adequá-la àquele representado por tese 

elaborada a partir de um leading case. Situação essa que aparentemente foge dos 

casos em que a lei vigente autoriza alterações no comando de uma decisão judicial. 

                                                      
1261

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 102.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 
22-6-2010, Primeira Turma, DJE de 20-8-2010. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar. Acesso em 02 mai. 2013. 
1262

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-
2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar. Acesso em 02 mai. 2013. 
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Observe-se, por outro lado, que o comando constitucional do inciso IX, do 

art. 93 da CRFB/1988, não faz qualquer distinção ao tipo de decisão judicial, quando 

lhe exige fundamentação. 

Michele Taruffo, após analisar uma série de teorias sobre a natureza da 

motivação das decisões judiciais, estabelece o que conceitua de “conteúdo mínimo 

necessário” da motivação, para que a mesma possa ser considerada válida. 

Para o referido Autor, o conteúdo mínimo ou essencial da motivação 

equivale ao que define como “justificação em primeiro grau” e deve se assentar, ao 

menos, nos seguintes elementos: (a) a enunciação das eleições realizadas pelo Juiz 

em função de: (I) identificar as normas aplicáveis, (II) verificação dos fatos; (III) 

qualificação legal da hipótese; (IV) consequências jurídicas que derivam da mesma; 

(b) o contexto de vínculos de implicação e de coerência entre estes enunciados; (c) 

a qualificação dos enunciados particular sobre a base dos critérios de juízo que 

servem para valorar se as eleições do Juiz são racionalmente corretas1263.  

Segundo afirma o Autor, todos esses requisitos são necessários para 

permitir o controle externo, por parte dos diferentes destinatários da motivação, em 

torno do fundamento racional da decisão. As exigências representam premissas nas 

quais se funda a conclusão da decisão, não se podendo verificar a precisão lógico-

jurídica da mesma sem a sua presença. Ainda, há que ficar demonstrado de que 

forma as conclusões partem das premissas1264. 

Como se pode observar, então, a função/dever de fundamentar as 

decisões judiciais não é tarefa simples, mas extremamente necessária para que se 

possa compreender os caminhos racionais percorridos pelo Juiz para prolatar a 

decisão. 

Já, sob o ponto de vista da Política Jurídica, e considerando que o Juiz 

também é tido como um Político do Direito pode-se compreender que na sua função 

mediadora de intercomunicar Política e Direito, o dever de fundamentar as decisões 

                                                      
1263

 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Tradução para o espanhol de Lorenzo 
Córdova Vianello. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Título Original 
da obra: La motivazione dela sentenza civile. p. 392. 
1264

 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. p. 392. 
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é um pouco mais complexo, porque a exigência de justificação provocará um direito 

reconceituado para servir às reais necessidades do viver1265. 

Quer dizer, “fundamentar uma decisão judicial”, para a Política Jurídica 

não é apenas uma atividade racional do Juiz, mas uma função que somente pode 

ser realizada de forma materialmente válida, unindo inteligência e emoção, razão e 

sentimento1266. 

Basicamente, em uma decisão de retratação, o Magistrado irá “informar” 

(e o termo talvez seja esse mesmo) que, com a eventual ressalva do entendimento 

pessoal, muda o sentido do acórdão, tendo em vista decisão proferida em leading 

case por uma Corte Superior. 

Aqui, não se trata de simples questão técnica relacionada à nova ordem 

recursal vigente, mas sim uma questão político jurídica de altíssima complexidade 

que exime o Juiz de elencar os motivos pelos quais altera o seu entendimento, 

exigindo simples referência a uma Súmula ou julgado proferido em leading case. 

Então, numa tentativa de responder à questão posta linhas acima (“de 

que tipo de fundamentação se trata um juízo de retratação?”), pode-se dizer que tais 

decisões, aparentemente, não estão sujeitas a uma simplificação da exigência de 

fundamentação, por um motivo eminentemente técnico; trata-se, antes, ao que 

indicam as evidências, de uma reclamação da nova burocracia, que pretende obter 

adesão por coação, limitando as possibilidades dos Magistrados de instâncias 

inferiores de exercitar sua função primordial que é a de julgar (e não apenas decidir). 

A aparente “desoneração do dever de fundamentar” nada mais é do que  

forma de imposição de uma decisão anterior. 

Do ponto de vista do controle externo sobre a validade material da 

decisão de retratação, verifica-se que os argumentos não podem ser dirigidos contra 

esta, mas contra a que foi tomada em outro processo, possivelmente em condições 

diferentes daquela do caso que está sub judice (o que há de semelhante, talvez, 

seja a tese), sem tomar em consideração as particularidades da causa concreta 

                                                      
1265

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 72. 
1266

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política Jurídica. p. 55.  
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(diante da inexistência, por ora, de mecanismos bem definidos de “Overruling” e 

“Distinguishing”). 

As evidências sugerem o reconhecimento da supremacia dos princípios 

da Igualdade Formal e da Segurança Jurídica, sobre a equidade do partilhamento 

social. 

 

5.3.2 Projeções político-jurídicas da aplicação dos enunciados das 

súmulas e de julgamentos proferidos em leading cases 

 

Como foi possível ver já nos primeiros capítulos desta Tese, o surgimento 

no ordenamento jurídico brasileiro (EC 45/2004) das Súmulas de Efeito Vinculante 

(SEV) não foi um processo simples, já que muitas forças convergiam contra e a favor 

da sua criação. 

Prevaleceu o entendimento Utilitarista assentado na premissa de que uma 

prestação jurisdicional ágil torná-la-ia mais efetiva e, consequentemente, isso seria o 

melhor para todos. 

Os Juízes deveriam decidir de acordo com as Súmulas porque, dessa 

forma, o Processo Judicial se torna mais eficiente (devido ao alinhamento ideológico 

institucional), trazendo maior segurança para as empresas que, consequentemente, 

não repassariam os custos judiciais (externalidades) para o preço de seus produtos, 

havendo, dessa forma, um ganho coletivo. 

Embora não haja qualquer demonstração no sentido de que, 

efetivamente, a celeridade processual traria maior felicidade para as pessoas - 

estivessem elas ou não envolvidas em demandas judiciais -, o caminho encontrado 

pelo legislador pátrio foi o de busca-la por uma simplificação dos procedimentos que 

se baseia em um Modelo Vinculante que restringe as possibilidades decisórias 

(jurisdição de direito) dos Magistrados de instâncias inferiores naqueles casos em 

que já houve pronunciamento das Cortes Superiores, em leading cases. 
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Dessa forma, o objetivo era reduzir o volume de processos em tramitação 

nas Cortes mais elevadas e, na base, reduzir o número de processos. 

Até o presente momento, no entanto, como já se mencionou acima, não 

há demonstração da redução do volume total de processos e nem do número de 

recursos, o que sugere que, talvez, as medidas ainda não sejam as corretas. 

De qualquer sorte, o fato é que se encontram vigentes no ordenamento 

processual civil, atualmente, no Brasil, regras que submetem as instâncias inferiores 

às decisões das Cortes Superiores. 

Há, então, além da questão técnica, a ideológica a guiar o legislador 

brasileiro, nas alterações de que se trata nesta Tese. Isso reforça a ideia de que as 

reformas não possuem apenas aspectos jurídicos, mas marcadamente os políticos 

estão a nortear as reformas. 

Richard Allen Posner explica a lógica dos precedentes, ao menos no 

Common Law, e as razões pelas quais entende que os Juízes devem seguir as 

decisões das Cortes Superiores. Para este Autor1267: 

Os precedentes são criados como subprodutos do processo judicial. Quanto maior for o 
número de precedentes recentes numa área, menor será o número de ações levadas a 
juízo. Em particular serão resolvidos por acordo os casos que envolvem disputas sobre 
questões jurídicas, que são distintos daqueles que envolvem questões puramente 
factuais. A existência de precedentes abundantes e extremamente informativos (em 
parte por serem recentes) vai permitir que as partes das disputas legais criem 
estimativas mais convergentes sobre o resultado provável de um julgamento e (...) se as 
duas partes têm a mesma ideia sobre o resultado do julgamento, entrarão em acordo 
antecipadamente, porque um julgamento é mais caro do que um acordo. Com menos 
ações em juízo, porém vão tornar-se obsoletos à medida que as circunstâncias 
cambiantes os tornarem menos adequados e informativos. Assim, o índice de ações 
discutidas em juízo aumentará, produzindo mais precedentes e, desse modo, levando 
novamente a uma queda dos índices de litígios. 

Em outro ponto, trata especificamente do compromisso dos juízes da 

Common Law com a Eficiência, o que faz nos seguintes termos1268: 

(...) mesmo que os juízes tenham pouco compromisso com a eficiência, suas decisões 
ineficientes irão, por definição, impor custos sociais maiores do que aqueles impostos 
por suas decisões eficientes. Em resultado, os que perdem os casos erradamente 
decididos de um ponto de vista econômico terão um incentivo maior, em termos gerais, a 
pressionar por correção mediante recurso, por um novo processo ou por ação legislativa, 
do que os que perdem os casos judicialmente decididos de um ponto de vista econômico 
– de modo que haverá uma forte pressão por resultados eficientes. 

                                                      
1267

 POSNER, Richard Allen. Problemas de filosofia  do direito. p. 481-482. 
1268

 POSNER, Richard Allen. Problemas de filosofia  do direito. p. 484. 
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De qualquer maneira, a respeito do Efeito Vinculante das decisões 

judiciais, atreladas aos comandos emitidos pelas Cortes Superiores, Karl Larenz1269 

após analisar um acórdão do Supremo Tribunal Federal alemão, faz o seguinte 

comentário: 

O exemplo permite ao mesmo tempo reconhecer quanto perigosa é a prática, 
infelizmente adoptada pelo Supremo Tribunal Federal, de antepor às resoluções as teses 
formuladas ao jeito de proposições jurídicas. Tais teses não são outra coisa senão 
destilações dos fundamentos da resolução, que, por seu lado, estão referidos ao caso e 
carecem em grande medida de interpretação.  Com a sua formulação ao jeito de 
proposições jurídicas, cria-se a aparência de que, desligadas da situação de facto 
resolvida, lhes cabe o caráter de uma regra já estabelecida e uniformemente aplicável. 
Desconhece-se assim que o juiz, que tem presente em primeira linha justamente o caso 
a decidir, está ainda muito menos em posição de examinar todas as possibilidades 
futuras de aplicação de sua “tese” do que o legislador.  

Já se fez referência acima, que a aproximação entre a Common Law e a 

Civil Law, que ocorre em nível mundial, não justifica, por si só, as mudanças que 

estão ocorrendo no Brasil.  

Da mesma forma, é extremamente difícil comparar o regime 

precedentalista brasileiro com o sistema jurisprudencial da Common Law, havendo 

entre ambos, mais diferenças do que semelhanças, nos exatos termos do que já 

explicou Osvaldo Agripino de Castro Júnior, para quem “há mais divergências do 

que convergências entre os sistemas comparados”1270.  

 

5.3.3 Projeções político-jurídicas do efeito vinculante em 

contraposição à criatividade das decisões judiciais como característica 

inerente da prestação jurisdicional 

 

Inicia-se este tópico, recuperando aspecto do pensamento de Osvaldo 

Ferreira de Melo, segundo o qual “a mediação de interesses, tarefa precípua do 

Judiciário reclama um Juiz que não se sinta funcionário do Estado, mas um ser 

                                                      
1269

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. Título Original da Obra: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. p. 
509. 
1270

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao direito e desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 797. No caso, o Autor se refere à Common Law e à 
Civil Law, em vista do estudo comparado que realizou, dos dois sistemas. 
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autônomo que valorize cada conflito, arbitrando-o sem importar-lhe que o Autor ou 

Réu seja o Estado ou o indivíduo”1271. 

As evidências sugerem que a implantação do modelo precedentalista 

(José Joaquim Gomes Canotilho), no Brasil, nada ou pouco tem a ver com a busca 

de um maior acesso ao “Poder Judiciário”, mas sob a inspiração das pautas de 

agências multilaterais, muda-se a perspectiva, para criação um Sistema de Justiça, 

que inclua os MARCs. Assim, quando se fala em “acesso à Justiça”, está-se fazendo 

referência ao Sistema Judicial e não apenas a instâncias judiciais. 

Quer dizer, a soma dos dois mecanismos (Modelo Vinculante e MARCs), 

aliados à ideia de Sistema de Justiça, foi o remédio amargo (Lenio Luiz Streck) 

encontrado para solucionar a Crise do Poder Judiciário (Morosidade). 

A Política Jurídica, segundo Osvaldo Ferreira de Melo, atua em três 

dimensões, a epistemológica, a ideológica e a operacional, e todas são importantes 

para que se possa aferir a validade material das normas que instituíram esse 

Sistema Jurisprudencial Vinculante, no Brasil. 

Em relação à dimensão epistemológica, “seu papel é crítico e 

desmistificador e isso porque não só se opõe ao mito do poder das significações 

jurídicas, como também porque levanta dúvidas quanto às certezas apontadas pela 

pretensa racionalidade do positivismo jurídico. Em vez de compromisso tão só com o 

método, prefere a inserção do Direito na História, portanto, na vida social, com todos 

os seus imprevistos”1272. 

Essa dimensão é de muita importância porque admite a existência de 

uma racionalidade fora do positivismo e, trabalhando com abordagens 

interdisciplinares, redimensiona a visão tradicional das fontes do Direito, por admitir 

como fundamentos para seus juízos axiológicos, a consciência social e as 

reivindicações dos movimentos e práticas sociais.1273 

A segunda dimensão recupera a Ideologia como sistema aberto, com 

finalidade de orientar comportamentos e seleção de alternativas. 

                                                      
1271

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
1272

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p.70. 
1273

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p.70. 
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É nessa dimensão que se dá a possibilidade de convivência entre a 

Política e a Ética, de forma que os meios (estratégias) da primeira sejam iluminados 

pela segunda. De acordo com Osvaldo Ferreira de Melo “legitimar quaisquer 

estratégias porque alcançados os fins, não será, portanto, o caminho reto para a 

justificação do Poder. Esse caminho somente poderá ser apontado pela ética da 

responsabilidade, a qual nos levará ao lugar da tolerância, do pluralismo e do 

respeito ao outro, ou seja, o lugar da estética da convivência”1274. 

Finalmente, a terceira dimensão (o agir), que pode ser compreendida 

como a operação do fazer, a realização de uma ideia, de um querer. Para Osvaldo 

Ferreira de Melo, “os fins da Política Jurídica visarão à desconstrução de 

paradigmas que negam ou impedem a criatividade, entendida esta como um agir 

permanente de mediação, entre os núcleos de poder e a sociedade, criando-se 

espaço para um ambiente de novas possibilidades que serão as exigidas pelos 

projetos de solidariedade e cidadania”1275. 

Tomando essas dimensões como premissas da atuação político-jurídica, 

e concebendo que o Juiz, especialmente o de instâncias inferiores, que está em 

contato mais direto com a Sociedade, pois é o primeiro filtro dos anseios da 

coletividade, pode-se concluir que é ele, portanto, que deveria ter melhores 

condições de realizar a mediação exigida pelos projetos de solidariedade e 

cidadania. 

No quadro jurisdicional desenhado atualmente no Brasil, no entanto, as 

evidências sugerem que ao Juiz de primeiro grau foi subtraída, se não totalmente, 

mas em grande medida, essa possibilidade mediadora que seria a essência da 

entrega da prestação jurisdicional que deveria promover. 

Diferentemente da expectativa político-jurídica de atuação judicial1276, a 

prática jurisdicional vigente impõe-lhe justamente o contrário, que abandone a causa 

e que se dedique à tese. 

Há sempre a questão da delicada situação pela qual passa o Poder 

Judiciário - consubstanciada na Crise de que se tratou nos primeiros capítulos desta 
                                                      
1274

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p.71. 
1275

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p.71-72. 
1276

 Que não se sinta funcionário do Estado, mas um ser autônomo que valorize cada conflito. 
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Tese -, e que não pode ser esquecida, sob pena de não se estar realizando 

adequadamente a atividade crítica político jurídica. 

Como foi possível observar durante todo o texto que veio sendo 

construído, a Crise do Poder Judiciário não é um problema simples e, portanto, não 

possui apenas uma causa. 

Ainda que o problema mais visível para a população seja o da 

Morosidade na entrega da prestação jurisdicional, isso não significa que qualquer 

solução que atinja o fim almejado (celeridade) possa ser eticamente justificada e dê 

legitimidade material para a norma que lhe seja a instituidora. 

Na realidade, há que se sopesar o proveito que se possa obter com 

determinada prática, confrontando-o com os custos sociais (Lenio Luiz Streck) 

sofridos pela implementação da medida. 

Mesmo que seja para obter um ambiente mais favorável para o Mercado, 

ainda assim, há que se compreender que os fins da Política Jurídica visam à 

desconstrução de paradigmas que negam ou impedem a criatividade judicial, e, 

nesse aspecto, há evidências a indicar que do Magistrado (especialmente de 

instâncias inferiores) se retirou grandemente essa possibilidade, dificultando o seu 

agir permanente de mediação, entre os núcleos de poder e a Sociedade. 

A posição da Política Jurídica (na concepção de Osvaldo Ferreira de 

Melo), foi possível inferir, é instrumental em relação ao desenvolvimento Econômico. 

E isso tem relevância na conceituação de Categorias de maior relevância. 

Da mesma forma, a Morosidade na entrega da prestação jurisdicional não 

pode ocupar o papel central na preocupação dos responsáveis pela edição de 

políticas públicas. A velocidade tem que ser compreendida apenas como um 

instrumento para realização de valores maiores, para os quais ela deve apenas 

servir de instrumento. 

Já se disse que há diferença entre, por exemplo, organizar o Poder 

Judiciário para servir a interesses econômicos, e fazer com que estes sirvam ao 

Homem. 
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Da mesma forma, há diferença entre buscar celeridade na prestação 

jurisdicional apenas para melhorar as estatísticas do Poder Judiciário, fazendo com 

que o País seja mais bem avaliado por eventuais investidores estrangeiros e buscar 

atrair tais inversões para realização de Justiça Social. 

Neste caso, não são dispensáveis as reflexões éticas sobre os motivos 

pelos quais o capital estrangeiro, eventualmente, aportaria no País. 

Solapar a criatividade do Juiz é um duro golpe nas Utopias desenhadas 

pela Política Jurídica, posto que essa Disciplina a compreenda como “a ideologia 

que descontrói paradigmas colocados em ambientes fechados e os reconstrói, 

adiante, como devir desejado”1277. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo, “é Utopia enquanto força transformadora 

de criatividade na busca do melhor possível. Nessa dimensão, a Política Jurídica 

trabalha com predições de novas realidades desejadas e possíveis e não com 

previsão de certezas. Por isso é sistema aberto, por isso é ideologia que se 

realização na ação: por isso, enfim, é Política”1278. 

De acordo com Osvaldo Agripino de Castro Júnior, uma das principais 

diferenças que existe entre a Common Law e o Judiciário brasileiro, é que naquela, 

“o sistema norte-americano prova impacto diferenciado no desenvolvimento social, 

ou seja, nos Estados Unidos, o mencionado sistema tem papel relevante na 

economia, sendo ideologicamente construído para dinamiza-lo e gerar 

desenvolvimento”1279. 

Sob a perspectiva de Estado de Direito construída pelo Banco 

Mundial1280, há realmente que se promover essa redefinição ideológica no Poder 

Judiciário nacional, para que uma Economia de Mercado possa desenvolver-se de 

forma fluída. 

                                                      
1277

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 71. 
1278

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 71. 
1279

 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao direito e desenvolvimento. Estudo 
comparado para a reforma do sistema judicial. p. 797. 
1280

 Que é a proposta que mais se aproxima do modelo que se vêm desenhando no Brasil , e que tem 
na Análise Econômica do Direito uma ferramenta de grande relevo. 
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O que ocorre, no entanto, é que um modelo de Eficiência que leve à 

Maximização da Riqueza como proposto pelo Banco Mundial é praticamente o 

mesmo em todos os locais do mundo, em que essa entidade multilateral tem atuado, 

com pouca preocupação para as realidades locais1281. Dessa forma, se a 

Constituição de um determinado País, é um empecilho para que o projeto 

cosmopolita se desenvolva, as mudanças nesse plano são feitas, apenas para 

adequá-la ao projeto principal. 

No Brasil, a História demonstra que os acontecimentos não se deram de 

forma diferente, afinal de contas, para que fosse possível implantar reformas no 

Regime Recursal de que se está tratando nesta Tese não foi necessário, antes, 

alterar o texto constitucional através da EC 45/04? 

Essa circunstância teria que ter algum peso na análise da validade 

material das normas que alteraram o Regime Recursal. Sem adentrar 

profundamente nesta questão, mas o texto constitucional não poderia (ao menos 

não deveria) ser tratado como uma lei ordinária. 

Em vista das reflexões acima, sob a perspectiva da Política Jurídica, o 

que se pode fazer para aferir a legitimidade material das normas que alteraram o 

Regime Recursal Cível, é questionar-se: tais medidas eram necessárias? Foram 

socialmente úteis? 

Ao primeiro questionamento pode-se responder que, quando as medidas 

foram tomadas (por volta dos anos 2004 e 2005) eram praticamente inexistentes 

estudos capazes de demonstrar, com certo grau de certeza, a existência de uma 

relação necessária ou mesmo provável entre a estrutura do Regime Recursal Cível e 

a Morosidade na entrega da prestação jurisdicional.  

                                                      
1281

 Veja-se a esse respeito o Relatório da Fundacion de Investigaciones Economicas 
Lationoamericanas, intitulado “La Reforma del Poder Judicial en Argentina”, donde se pode observar 
que o modelo proposto para reforma do Poder Judiciário desse país vizinho é praticamente a mesma 
que se propõe no Brasil. Disponível em http://www.fiel.org/publicaciones/Libros/lareformapj.pdf. 
Acesso em 02 mai. 2013. 
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Lembre-se que estudos realizados pela Ex-Ministra do STF, Ellen Gracie 

Northfleet,  aparentemente não indicaram o Regime Recursal como único causador 

da Morosidade1282. 

Também é interessante lembrar a conclusão do relatório Supremo em 

Números, a respeito do volume de recursos em tramitação naquela Corte, quando 

se tratou do instituto da Repercussão Geral, alertando para o fato de que os 

Recursos podem até ter aumentado em quantidade.1283
 

Essas duas informações, das quais não há motivo aparente para 

desconfiar-se da veracidade, lançam séria dúvida a respeito do acerto das medidas 

adotadas e que se discute nesta Tese. 

Se o único objetivo das mudanças era reduzir o volume de processos em 

tramitação (apenas) no STF, pode-se dizer que os fins foram alcançados. No 

entanto, se considerado o Sistema Recursal como um todo, as evidências sugerem 

que, inclusive, pode ter havido aumento no volume total de procedimentos em 

tramitação. 

Já, no que diz respeito ao segundo questionamento, a resposta também 

deve ser dada em vista do eventual fim almejado pelas mudanças.  

                                                      
1282

 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Análise dos fatores relevantes para o aprimoramento do sistema 
judiciário. p. 131. “A amostragem permitiu detectar que, do tempo total de um processo, desde a sua 
distribuição até o final arquivamento, o juiz, aquele que é geralmente acusado como responsável pela 
morosidade processual utiliza apenas 11%. Os demais atores processuais, os advogados de ambas 
as partes, estes gastam outros 20% do tempo total. Logo, o restante, praticamente 70% do tempo 
total, é despendido em atividades burocráticas, muitas delas sem nenhuma justificativa 
prática, superadas pelo tempo, mas mantidas pela inércia. Esse tempo de secretaria ou de 
cartório, em que o processo apenas transita de uma mesa para outra, recebendo sempre mais de um 
carimbo, para ir dali a um outro escaninho, até sabe Deus quando, esse sim, é o verdadeiro foco da 
morosidade processual. É sobre essa tramitação burocrática, sobre a praxe cartorária, que é possível 
intervir, de imediato, e com resultados surpreendentes. Aí não temos um problema jurídico, mas 
administrativo”. Sem grifo no original. 
1283

 Relatório Supremo em Números, p. 62. “A repercussão geral reduziu drasticamente o número de 
processos que dependeriam de julgamento no âmbito do Supremo. Também possibilitou o 
crescimento das outras personas, a ordinária e a constitucional. Os dados do Supremo em números 
mostram isso com clareza. Mas pode não ter reduzido, do ponto de vista dos cidadãos, o 
número de recursos necessários até o trânsito em julgado de uma dada questão. Seu efeito 
pode até mesmo ter sido o inverso: em muitos casos, processos que já levaram anos para 
chegar até os tribunais podem ficar represados aguardando uma decisão do STF que, 
eventualmente, pode inclusive não se aplicar perfeitamente a seu caso. Nesta circunstância, 
haveria não apenas um aumento de tempo para a decisão final, mas também um aumento de etapas. 
Estas inferências, porém, não podem ser afirmadas categoricamente, já que para essa análise não 
bastam apenas os dados do Supremo. Dependemos também de informações dos próprios tribunais”. 
Sem grifo no original. 
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Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina1284, cita o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Luiz Fux, que coordenou os trabalhos de elaboração do Projeto do 

novo CPC, que afirma: 

O principal escopo prático do instituto [repercussão geral] consiste na pretensão de 
redução do número de processos submetidos à Corte maior, prevendo-se numa 
percepção otimista a redução do mesmo para um patamar em torno de 80% (oitenta por 
cento), possibilitando a maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que 
realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos 
cidadãos. 

Sob essa perspectiva pode-se dizer que as medidas, embora tenham 

promovido redução do volume de recursos no âmbito do STF, ainda não 

demonstraram a sua Utilidade Social, já que se contraposta esta informação com 

aquela do Relatório Supremo em Números, sob o ponto de vista do usuário do 

Sistema de Justiça, não se vislumbra, por ora, em que medida tenha ele sido 

beneficiado. 

A Segurança Jurídica supostamente propiciada pela nova ordem poderia 

ser capaz de trazer alguma tranquilidade no que diz respeito à atribuição de direitos, 

mas de outro lado, seria capaz de promover um verdadeiro engessamento na 

evolução do direito jurisprudencial, de forma a, em razoável medida, anular 

eventuais benefícios obtidos. 

Diante de tudo quanto acima posto, o que se pode dizer - sob um enfoque 

político jurídico - é que se analisadas as alterações no Regime Recursal Cível no 

ponto específico em que limitam a atividade jurisdicional das instâncias inferiores, 

pelo enfoque epistemológico, as evidências sugerem que se retira do Juiz a 

possibilidade de construir novas práticas objetivas, desmascarando a abstração das 

teorias dominantes, tarefa essa inerente à sua atividade. 

Já, no que diz respeito à dimensão ideológica, as fortes ligações da 

inspiração das reformas (inclusive as do Regime Recursal, com os anseios do 

Mercado, e com a simples intenção de reduzir o volume de processos nas Cortes 

Superiores), sugere certo afastamento da perspectiva da Política Jurídica 

desenvolvida por Osvaldo Ferreira de Melo, que longe de ser uma simples técnica 

                                                      
1284

 MEDINA, José Miguel Garcia. O prequestionamento e a repercussão geral e outras questões 
relativas aos recursos especial e extraordinário. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009. p. 56. 
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legislativa, possui um sistema de ideias vinculado a uma expectativa humanista do 

Processo Judicial.  

Finalizando, sob o enfoque da terceira dimensão da Política Jurídica, que 

é o agir, a operação do fazer, a realização de uma ideia, pode-se aferir que a 

redução da atividade hermenêutica do Juiz1285 a um simples reenvio da justificação 

de suas decisões aos fundamentos das súmulas, se aproxima em muito da lógica 

dogmática, que dificulta o processo de correção e reconceituação do Direito, para 

servir às reais necessidades do viver1286. 

 

5.4 O EFEITO VINCULANTE E O PAPEL DO JUIZ NA ATIVIDADE 

CRIADORA DO DIREITO – CRÍTICA POLÍTICO JURÍDICA ÀS LIMITAÇÕES 

IMPOSTAS PELO NOVO REGIME RECURSAL CÍVEL 

 

Como foi possível aferir nos tópicos anteriores, em primeiro lugar, quando 

se trata do embate entre Eficiência e Justiça, a posição da Política Jurídica – como 

arquitetada por Osvaldo Ferreira de Melo - não as coloca em posições dicotômicas, 

antes compreende que a questão é mais de ênfase do objetivo eleito como 

preferível. 

No que diz respeito à Segurança Jurídica1287, foi possível ver que tomar 

esse valor em um extremo pode transformar o Juiz, especialmente o de instância 

inferior, em um ser autômato. Preferível então seria, antes, lhe garantir a autonomia 

necessária para que valorize cada conflito, arbitrando-o sem importar que o Autor ou 

Réu seja o Estado ou o indivíduo, pois apenas dessa maneira é que a Sociedade, e, 

primordialmente os desprotegidos econômica e culturalmente, poderão garantir seus 

direitos, especialmente os de cidadania1288. 

                                                      
1285

 Ao menos naqueles casos em que haja decisões anteriores que se enquadrem no Modelo 
Vinculante criado pelas reformas do Regime Recursal Cível. 
1286

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 72. 
1287

 Normalmente é utilizada para sustentar o Modelo Precedentalista que foi criado no Brasil. 
1288

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 



441 
 

Mais, a posição defendida por Osvaldo Ferreira de Melo é de que as 

garantias postas no texto constitucional, diante de eventual impossibilidade de se 

realizar imediatamente, devem ser consideradas como programáticas, e definidoras 

das Utopias, que dêm oportunidade à vontade de lutar para que a realidade seja 

modificada, e sejam criadas as condições necessárias para concretização dos 

direitos nelas previstos; daí a diferença entre “ter uma constituição” e “viver em 

constituição”1289. 

Em linha de raciocínio muito próxima à desenvolvida por Osvaldo Ferreira 

de Melo, Cláudio Souto1290, afirma: 

O bom juiz, o juiz honesto, o juiz culto das teorias puramente formais sobre o direito, o 
juiz imparcial, o juiz severamente virtuoso porque de olhos vendados para tudo que não 
fosse licitamente legal, o seguro servidor da lei, se tornava, por cruel paradoxo, o 
servidor fiel – embora frequentemente inconsciente disso – dos interesses dos donos do 
poder econômico e do poder político. A opção do juiz pela lei inviabilizava assim 
qualquer opção fundamental pelos que estivessem à margem dos benefícios 
econômicos ou políticos maiores – inviabilizava-se sua opção preferencial, portanto, pelo 
interesse da maioria das pessoas de qualquer macrosistema político moderno real, fosse 
qual fosse a ideologia desse macrosistema; fosse ela politicamente democrática ou 
ditatorial, economicamente capitalista ou socialista – e possíveis combinações históricas 
atuais: basicamente democracias capitalistas, ditaduras capitalistas, ditaduras socialistas 
e tentativas parciais de democracia socialista. 

E, um pouco mais adiante, o mesmo autor afirma que “na verdade não se 

pode pretender do Juiz – ou de quem quer que seja – uma neutralidade ideológica 

absoluta, pois isso seria, paradoxalmente, ideológico”1291. 

Verifica-se aqui, um ponto importante para a discussão da legitimidade 

material das regras que impuseram a nova ordem recursal civil brasileira, tendo em 

vista que mesmo necessárias medidas para melhorar a velocidade da prestação 

jurisdicional, esse aprimoramento não poderia ser obtido a qualquer custo. A ideia 

de Eficiência na prestação jurisdicional há que se coadunar com outros princípios e 

valores tão ou mais importantes que ela própria. 

                                                      
1289

 Segundo afirma Osvaldo Ferreira de Melo, “a evolução doutrinária dos fundamentos do 
constitucionalismo cada vez mais compromissados com níveis de racionalidade não só política mas 
também ética, nos apresenta um grande desafio, pois se evidencia que não basta para o alcance da 
solução a existência formal de disposições constitucionais. Como sustenta Josép Regla: ‘Um sistema 
político tem uma constituição quando conta com a forma constitucional como garantia dos ideias e 
vive em constituição quando esses ideais são praticados’”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Sobre direitos 
e deveres de solidariedade. p. 103. 
1290

 SOUTO, Cláudio. Magistratura brasileira e ideologia formalista. Disponível em 
http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/viewFile/16232/14781. Acesso em 05 mai. 2013. 
p. 11-12. 
1291

 SOUTO, Cláudio. Magistratura brasileira e ideologia formalista. p. 13. 
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E, nesse aspecto, pode-se dizer que, também, uma forma de se abordar a 

questão é considerar que se a solução encontrada para melhorar a Eficiência da 

prestação jurisdicional não respeita aos demais princípios e valores do 

ordenamento, ela, paradoxalmente, “não foi eficiente”. 

 

 

5.4.1 Aspectos político jurídicos da ideia de Eficiência na prestação 

jurisdicional obtida mediante a limitação dos recursos cíveis 

 

O grande desafio para solucionar o problema da Morosidade na entrega 

da prestação jurisdicional aparenta estar em se conseguir desenvolver uma fórmula 

de atuação que seja capaz de diminuir não apenas o passivo já acumulado, como 

evitar que sejam formados novos estoques de processos, sem limitar a atuação do 

Juiz, especialmente o de instâncias inferiores, por ser o que se encontra mais 

próximo do local onde os conflitos sociais realmente acontecem. 

A solução encontrada no Brasil, segundo se pode verificar, pelas palavras 

do Ministro Luiz Fux1292, partiu da premissa de que havia três causas significativas 

para a morosidade na entrega da prestação jurisdicional: (a) o excesso de 

formalidades do processo, oriundo do iluminismo1293 ˉ 1294; (b) a litigiosidade 

desenfreada advinda, paradoxalmente, da conscientização da cidadania exsurgente 

                                                      
1292

 Enquanto coordenador do grupo responsável pela elaboração do projeto do novo Código de 
Processo Civil. 
1293

 “Na qual o Judiciário, posto gozar de profunda desconfiança de comprometimento com o ancião 
regime, restou amordaçado pela suposta ‘garantia das formas’. Trata-se do que Montesquieu 
preconizava; vale dizer: devem os juízes ser apenas la bouche de la loi. Esse falso garantismo 
impregnou o processo de forma tão rígida de um excesso de etapas até o advento da solução judicial 
que as formas usuais de prestação de justiça alcançaram níveis alarmantes de insatisfação popular, 
arrastando nesse quadro, o descrédito do Poder Judiciário”. FUX, Luiz. O novo processo civil. In FUX, 
Luiz (coord.). O novo processo civil brasileiro. Direito em expectativa: reflexões acerca do projeto 
do novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 4-24. p.4-5. 
1294

 De acordo com Mauro Cappelletti, no entanto, existe outra forma de perceber as raízes 
iluministas do Processo Civil, pois elas podem ser considerada como um verdadeiro avanço em 
relação ao modelo anterior, que era o da “prova legal”. É justamente dessa origem iluminista, que 
deriva o princípio do “livre convencimento judicial”. CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e 
sociedade. Vol. II. Tradução e revisão de Hermes Zaneti Junior. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 
2010. Sem indicação do título original da obra. p. 35-36. 
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da Carta Pós-Positivista de 19881295; (c) a prodigalidade do modelo recursal 

brasileiro, como consectário da adoção do modelo francês, de reapuração da 

juridicidade da decisão através de inúmeros recursos, o que segundo razões 

jusfilosóficas e históricas tranquiliza a opinião pública, posto falíveis os magistrados 

nas suas apreciações judiciais1296 ˉ 1297. 

As soluções adotadas pelo projeto de reforma do CPC podem ser assim 

resumidas: (a) o excesso de formas foi enfrentado mediante a adoção de um 

procedimento padrão, comum e adaptável pelo Juiz de acordo com o caso concreto; 

(b) o problema do excesso de feitos teria encontrado solução pela criação do 

incidente de resolução de demandas repetitivas (group litigation e test claims); (c) a 

prodigalidade recursal além das medidas que já se encontram em vigor, ainda, 

poderá sofrer mais restrições pela limitação na utilização do agravo de instrumento 

somente para as hipóteses de tutela liminar de urgência e da evidência, decisões 

interlocutórias de mérito e decisões interlocutórias no processo de execução.1298 

Em relação ao papel da jurisprudência, o Ministro Luiz Fux afirma 

textualmente que1299: 

A jurisprudência assumiu o mesmo relevo característico dos sistemas da família da 
common law, vinculando juízes e tribunais, reclamando por seu turno, a perfeita 
adequação da causa ao precedente (distinguishing), a possibilidade de sua modificação 
(overruling), bem como a modulação temporal da modificação jurisprudencial no afã de 
evitar a surpresa judicial, interdição que conspira em prol da prometida segurança 
jurídica eclipsada em cláusula pétrea constitucional. Essa força emprestada à 
jurisprudência viabiliza, também, a previsibilidade das decisões, respeitando as justas 
expectativas dos jurisdicionados e preservando em níveis aceitáveis o denominado “risco 
Brasil”. É que a mudança abrupta da jurisprudência desorganiza a vida de pessoas e 
empresas e por via oblíqua afasta os investimentos do país, cuja ratio essendi se situa 
exatamente na previsibilidade da legalidade da atividade empresarial. 

                                                      
1295

 “O povo que passa a perceber os direitos que tem também se lança no exercício desses direitos a 
partir do momento em que adquire a ciência do instrumental jurídico colocado à sua disposição (...). 
Nesse sentido, o acesso à Justiça tornou-se o direito dos direitos, o pressuposto inafastável de 
efetividade de todos os demais direitos”. FUX, Luiz. O novo processo civil. p. 5-6. 
1296

 “Sob o enfoque dinâmico, os dados estatísticos comprovam o número excessivo de recursos 
utilizados, forjando-se um quadro inaceitável à luz dos sistemas comparados. A Corte Suprema 
Americana além de poder de eleição das impugnações que vai julgar, ocupa-se “anualmente de 
menos de uma centena (100) de recursos, ao passo que os Tribunais Superiores do Brasil têm no 
seu acervo 250.000 (duzentos e cinquenta mil) recursos para julgamento”. FUX, Luiz. O novo 
processo civil. p. 6-7. 
1297

 É certo que esses argumentos são postos para sustentar o conjunto de reformas do Código de 
Processo Civil, que ainda está em tramitação, sendo uma variável plausível a de que algumas das 
mudanças propostas pela Comissão responsável pela sua elaboração, não sejam aprovadas, ou 
modificadas. De qualquer forma, revela, de forma clara, a Ideologia declarada do discurso reformista. 
1298

 FUX, Luiz. O novo processo civil. p. 6-11. 
1299

 FUX, Luiz. O novo processo civil. p. 11. 
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Essas colocações reforçam a ideia de que ao menos um dos motivos para 

as reformas que estão sendo promovidas no Regime Recursal Cível é o de melhorar 

o ambiente de Mercado e, nessa perspectiva, a inspiração da AED, pode exigir do 

Juiz um novo tipo de comportamento. Conforme diz Richard Allen Posner1300: 

O Common Law facilita as transações de maximização da riqueza de várias maneiras. 
Reconhece os direitos de propriedade, e estes facilitam a troca. Também protege os 
direitos de propriedade, o que faz através do direito penal e da responsabilidade civil 
extracontratual. (...) Através do direito contratual, protege o processo de troca. Além 
disso, estipula regras procedimentais para resolver litígios nesses diversos campos com 
o máximo de eficiência possível. 

Ricardo Luis Lorenzetti, bem define o “dilema do Juiz”, ao desenvolver um 

“Esquema do Raciocínio Judicial”, dividido em quatro passos bem distintos: (I) 

deduzir a solução de uma regra formalmente válida; (II) controle da solução 

dedutiva; (III) solução nos casos difíceis: conflitos de regras e princípios; (IV) solução 

baseada em paradigmas: explicação e harmonização1301. 

Aqui interessa, especialmente, o IV passo definido pelo Autor acima, 

aquele em que a decisão judicial se baseia em paradigmas. Sobre este ponto, 

escreve1302: 

A regra e o princípio são guias para raciocinar correta e explicitamente, já que sempre 
que se está frente a um caso ou a um problema se trata de subsumir o suporte fático em 
uma regra, ou medir o peso de cada princípio competitivo em relação à solução. O 
paradigma atua com anterioridade a tudo isso, ao ponto que as mesmas regras e 
princípios serão aplicados de maneiras distintas por pessoas que aderiram a modelos 
díspares. O paradigma condiciona a decisão e se comporta com um objetivo a alcançar 
por quem toma a decisão. 

Basicamente, a ideia de “paradigma” de Ricardo Luis Lorenzetti, é a 

mesma de “Ideologia” para Osvaldo Ferreira de Melo, no sentido que comumente se 

vem utilizando nesta Tese; daí acreditar-se ser possível aproximar, ao menos neste 

ponto, os dois pensadores.  

Ricardo Luiz Lorenzetti organiza formas de decidir em coerência a dois 

grupos de paradigmas: (a) os paternalistas; (b) os que buscam a não intervenção do 

Estado e a preferência das formas antes que os resultados, já que reforçam os 

                                                      
1300

 POSNER, Richard Allen. Problemas de filosofia do direito. p. 479. 
1301

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. 2. ed. rev. e 
atual. Tradução de Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Título Original da 
Obra: Teoría de la decisión judicial. p. 158-165. 
1302

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 163. 
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procedimentos na crença de que os estes surjam como consequência do respeito 

daqueles1303. 

No primeiro grupo estariam: (a) o paradigma protetor, que tem como 

fundamento resguardar os débeis; (b) o paradigma do acesso, cujo objetivo é 

amparar os excluídos; (c) o paradigma coletivo, tendo como escopo a guarida dos 

bens grupais1304. 

No segundo grupo, de sua vez, podem ser classificados (a) o paradigma 

consequencialista, que visa proteger a Sociedade; (b) o paradigma do Estado de 

Direito, que busca fazer respeitar os procedimentos antes de se obterem os fins de 

qualquer modo1305. 

Na perspectiva desse autor, os primeiros paradigmas entram em tensão 

com os segundos, cujo equacionamento deveria seguir dois passos: (a) explicação; 

pois é necessário expor qual o paradigma adotado, e qual o objetivo a ser 

alcançado, assim como a tensão que provoca com outro paradigma competitivo; (b) 

harmonização; pois a tensão deve ser resolvida através de uma ponderação de 

valores que leve em conta o modelo da democracia deliberativa.1306 

A lógica do raciocínio de Ricardo Luis Lorenzetti pode servir tanto aos 

objetivos desta Tese, quanto para apoiar o pensamento de Osvaldo Ferreira de 

Melo, posto que, de acordo com o primeiro os paradigmas protetivo e 

consequencialista possuem uma natural inclinação para a concorrência1307, e sugere 

que a Análise Econômica do Direito é a própria essência do segundo paradigma1308. 

Daí ser justificável a conclusão que a assistência aos desprotegidos 

econômica e culturalmente1309 encontra dificuldades de aplicação num sistema que 

esteja organizado a partir da AED e de suas características eminentemente 

Utilitaristas. 

                                                      
1303

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 164. 
1304

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 163. 
1305

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 164. 
1306

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 164.  
1307

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 228. 
1308

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: Fundamentos de Direito. p. 191 e ss. 
1309

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
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Para Osvaldo Ferreira de Melo o Utilitarismo pode ser caracterizado como 

uma Doutrina “fundamentada no pressuposto de que toda ação humana é 

impulsionada no sendo do afastamento daquilo que possa causar desprazer e dor e 

buscar aquilo que proporcione prazer e bem estar”1310. 

Para a Política Jurídica os pressupostos Utilitaristas são reprováveis 

porque, por mais esforços que façam os seus adeptos,  

(...) não é possível vencer a contradição entre a satisfação dos desejos com vistas ao 
alcance do prazer individual e à satisfação da sociedade como um todo. Isso porque não 
há qualquer garantia de que seja possível assegurar a todos, numa sociedade, um saldo 
positivo de perdas e ganhos (com relação à satisfação de desejos), se a regra individual 
for alcançar o maior bem possível para si próprio. Alguns alcançaram (e alcançam) essa 
forma de satisfação mas, sem dúvida, em detrimento da satisfação de muitos.

1311 

Deve-se lembrar de que - para Osvaldo Ferreira de Melo - o verdadeiro 

sentido do Processo Judicial é o de ser instrumento para realização da Justiça1312, 

que passa necessariamente por uma concepção de Estado aparatado de uma 

Função Social. 

Assim, a concepção de Processo Judicial de Osvaldo Ferreira de Melo é 

instrumental1313, pois entende que o procedimento deva servir de ferramenta para a 

realização do direito materialmente legitimado a fim de superar as causas principais 

dos abismos que se situam entre as legítimas reivindicações da sociedade e direitos 

individuais, de um lado, e a prepotência da vontade do legislador (imbricada esta 

com os fins políticos do Estado ou mesmo de grupos e classes) e o poder 

majestático dos Tribunais, de outro lado1314. 

Conforme demonstra Cesar Luiz Pasold, no entanto, “a Justiça Social é 

categoria jurídico-político-sociológica acerca da qual ainda não há um compartilhar 

semiológico universal comum”1315.  

                                                      
1310

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 96. Verbete: Utilitarismo. 
1311

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 121. 
1312

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 45-46. 
1313

 Tal visão instrumental, no entanto, não implica em que o Autor veja o Processo Civil como mera 
“ferramenta despolitizada”, vez que para a Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, o Juiz deve 
fazer a mediação entre as necessidades sociais e a norma vigente; e, sob essa perspectiva, são 
intoleráveis, tanto raciocínios dogmatizados a partir da norma legislada, quanto aqueles 
intrasistêmicos, em que a certeza é produto de um esquema hierarquizado no qual não se permite ao 
Magistrado a realização das Utopias Sociais. 
1314

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 46. 
1315

 PASOLD. Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. p. 97. 
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Propõe1316 um esquema teórico para sua compreensão, fundado numa 

tríplice dimensão da Justiça que distingue entre: (a) Justiça Comutativa, para 

significar a mais elementar de suas formas, denotando que ao dar, a pessoa o 

direito de receber algo equivalente; (b) Justiça Distributiva, no sentido que o idivíduo 

dever de contribuir para a coletividade, sem qualquer exigência de retribuição 

específica, e (c) Justiça Social, expressando que a coletividade é que tem o de 

dever de contribuir para que cada um receba na base de suas necessidades1317. 

Ainda, segundo Cesar Luis Pasold, “a Justiça Social somente apresentará 

condições de realização eficiente, eficaz e efetiva se a Sociedade, no seu conjunto, 

estiver disposta ao preciso e precioso mister de contribuir para que cada pessoa 

receba o que lhe é devido pela sua condição humana”1318. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo, “a verdadeira justiça social surge como 

uma conquista do dinamismo e consciência da sociedade, que a lei respalde. A 

Política Jurídica, que pretende criar uma nova gramática para a produção do 

discurso jurídico não pode desconhecer a importância disso”1319. 

Posto tudo isso, as evidências estão a indicar que as limitações impostas 

ao direito de recorrer e à própria atividade judicial com as reformas que se está a 

analisar, e que têm a Eficiência Judicial como um dos grandes valores a ser 

realizado, não possui como objetivo primeiro a realização de uma Justiça Social, nos 

moldes do acima descrito. 

O que, aparentemente, estão buscando os policymakers brasileiros é a 

melhora do ambiente para o Mercado, sendo que eventuais progressos sociais 

deveriam ocorrer como decorrência natural da melhoria generalizada, supostamente 

proporcionada pela estabilização econômica. 

 

 

                                                      
1316

 Com sustento em Alceu Amoroso Lima. 
1317

 PASOLD. Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. p. 96. 
1318

 PASOLD. Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. p. 97. 
1319

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 122. 
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5.4.2 Aspectos político jurídicos da ideia de Eficiência Econômica 
como objetivo do Poder Judiciário 

 

A questão de se definir em que medida é função do Poder Judiciário 

contribuir para com o crescimento econômico do País é tormentosa e passa 

necessariamente pela definição dos objetivos dessa Instituição. Lembre-se que, 

como afirmado pelo Ministro Luiz Fux,  

A força emprestada à jurisprudência viabiliza, também, a previsibilidade das decisões, 
respeitando as justas expectativas dos jurisdicionados e preservando em níveis 
aceitáveis o denominado ‘risco Brasil’. É que a mudança abrupta da jurisprudência 
desorganiza a vida de pessoas e empresas, e por via oblíqua afasta os investimentos do 
país, cuja ratio essendi se situa exatamente na previsibilidade da legalidade da atividade 
empresarial

1320
. 

E, no mesmo texto, segue afirmando: “esses novéis e eficientes meios 

minudenciados no código timbram a tendência que se seguiu no alcance da duração 

razoável dos processos no novel ordenamento proposto”1321. 

A questão da almejada certeza, traduzida em termos de “Segurança 

Jurídica” posta por Luiz Fux pode ser analisada ao menos sob dois vieses 

diferentes: (a) sob o ponto de vista da Metodologia do Direito; (b) sob o ponto de 

vista Sociológico. 

Essas duas perspectivas estão perfeitamente inseridas nos escopos de 

pesquisa da Política Jurídica. 

Sob o primeiro enfoque, tome-se como vetor o ensinamento de Cândido 

Rangel Dinamarco, para quem “em todos os campos do exercício do poder, contudo, 

a exigência de certeza é somente uma ilusão, talvez uma generosa quimera”1322. 

Explica o referido Autor, que “aquilo que muitas vezes os juristas se 

acostumaram a interpretar como exigência de certeza para as decisões, nunca 

                                                      
1320

 FUX, Luiz. O novo processo civil. p. 11. 
1321

 FUX, Luiz. O novo processo civil. p. 11. 
1322

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1987. p. 339. 
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passa de mera probabilidade, variando somente o grau de probabilidade exigida e, 

inversamente, os limites toleráveis dos riscos”1323. 

Cândido Rangel Dinamarco cita alguns exemplos de situações em que 

houve alteração no conteúdo jurídico interpretativo de normas (fixação do montante 

da indenização pelo valor atualizado do dano e não por seu critério nominal, da 

época do dano, como forma de minimizar os nefastos efeitos do surto inflacionário; e 

a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, como forma de proteger 

os credores; trato da concubina e débitos do SFH), para afirmar que essas 

mudanças na linha jurisprudencial se deram muito mais em vista de exigências 

sociais do que, propriamente, do texto positivado da lei.1324 O Autor afirma 

textualmente que1325: 

Não fora assim, o direito não evoluiria, e nem o sistema processual. A glória da 
jurisprudência é essa sua adaptabilidade aos casos concretos, que dificilmente são 
iguais entre si (por integrar a realidade que não pode deixar de ser cambiante) e à 
dinâmica axiológica da própria sociedade em seu evolver histórico variam os conceitos, 
como os de “bom pai de família”, “impossibilidade de vida em comum”, “periculosidade”, 
“boa-fé”. 

O fato de, eventualmente, existir grande volume de demandas 

semelhantes quanto aos grandes temas a que se referem (taxa mensal básica, 

correção das cadernetas de poupança, correção do FGTS, etc.) não significa que, 

literalmente, essas ações sejam iguais em seus fundamentos. 

O § 2º do artigo 301 do Código de Processo Civil vigente, já fornece um 

bom começo para identificação do que, efetivamente, sejam “ações idênticas” ao 

conceitua-las nos seguintes termos: “uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 

Quer parecer que salvo estejam presentes esses requisitos, uma ação 

não pode ser considera idêntica à outra, não se justificando assim, os julgamentos 

em massa que têm sido promovidos constantemente pelos Tribunais, e nem a 

aplicação indiscriminada de teses obtidas pelos julgamentos de leading cases a um 

sem número de causas “parecidas”, mas não “idênticas”. 

                                                      
1323

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. p. 339. 
1324

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. p. 341-342. 
1325

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. p. 342. Nota de Rodapé nº 
24, em alusão ao pensamento de Gelsi Bidart. 
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Não se questiona que tempo seja, realmente, um inimigo declarado e 

incansável do processo1326; contudo, há que se verificar com cautela quais são as 

medidas que estão sendo tomadas para promover a sua aceleração e, mais do que 

isso, com que intenções essas alternativas estão sendo escolhidas. 

A utilização de teses de julgamentos de recursos com repercussão geral, 

ou mesmo repetitivos, como se fossem “precedentes” nos parâmetros da Common 

Law, insinua-se como um mascaramento dos verdadeiros objetivos impostos pela 

legislação que regula a matéria. 

O Banco Mundial, em seu Relatório de 2007, intitulado “Como Reformar”, 

dá conselhos aos administradores sobre a escolha de políticas públicas judiciais. 

Dele se colhe, textualmente1327: 

A introdução de tribunais especializados ou de tribunais comerciais especializados em 
tribunais gerais é uma das reformas mais bem-sucedidas. Elas simplificam os 
procedimentos para permitir a “produção em massa”. Tribunais de pequenas causas, 
com regras processuais mais simples, tem reduzido os atrasos de forma substancial e 
sua operação é muito mais econômica que a dos tribunais regulares. (...) Os países que 
possuem tribunais especializados ou varas comerciais dentro de tribunais gerais 
resolvem as disputas comerciais cerca de 40% mais depressa que os países que não os 
têm. 

O aprisionamento de conteúdos jurídicos em súmulas ou em ementas de 

decisões de Tribunais Superiores, impondo sua aplicação de forma coercitiva 

apresenta-se como um desvirtuamento dos verdadeiros objetivos do 

desenvolvimento judicial do Direito.  

Segundo ensina Karl Larenz, ainda que a interpretação da lei constitua a 

tarefa imediata da Jurisprudência (inclusive colmatando lacunas), essa atividade, 

muitas vezes, vai mais à frente, consubstanciando-se na “adoção e conformação 

ulterior de novas ideias jurídicas que, em todo o caso, se tinham insinuado na 

própria lei, e cuja realização pela jurisprudência dos tribunais vai para além do plano 

originário da lei e o modifica em maior ou menor grau”1328. 

Tendo isso em mente, não se pode deixar de ver, sob a ótica da Política 

Jurídica, a atividade corretora e criadora do Direito que se atribui ao Judiciário, e do 

                                                      
1326

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. p. 432. 
1327

 BANCO MUNDIAL e INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Doing Business in 2007: 
como reformar. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Nobel, 2006. p. 52 
1328

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. p. 520. 
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embate que a concepção juspolítica da atividade judicial pode realçar entre a 

Segurança Jurídica e a distribuição da Justiça1329. 

Ainda é Karl Larenz quem afirma que numa época em que se identifica o 

Direito com a lei e esta com a vontade do legislador, “uma concepção para a qual 

valem mais a segurança jurídica e a calculabilidade das resoluções do que a Justiça, 

propende a reduzir a faculdade do Juiz em relação à interpretação das leis e a 

negar”1330 o seu desenvolvimento aberto. 

Quando se fala em “Segurança Jurídica” e nos eventuais efeitos 

deletérios que uma variação jurisprudencial brusca pode causar, se está dizendo 

isso em todos os sentidos, ou a afirmação faz referência tão somente à 

jurisprudência pró-devedor? 

O que se pretende com as alterações no Regime Recursal Cível brasileiro 

é repensar o Processo como um todo, tornando-o mais simples, ágil e acessível, ou 

o verdadeiro desiderato é moldar um Modelo Vinculante que crie condições mais 

favoráveis para o Mercado com o desenvolvimento de uma Jurisprudência 

(especialmente nas Cortes Superiores) pró-credor? 

As mudanças no Regime Recursal cível serão capazes de trazer  

benefícios1331 para a população em geral – inclusive os desprotegidos econômica e 

culturalmente, de que trata Osvaldo Ferreira de Melo1332 -, ou apenas para uma 

classe de privilegiados? 

Na visão deste, “os argumentos tópico-retóricos utilizados pelo Estado 

para legitimar os propósitos governamentais se fundamentam num ideário em que ‘o 

bem-estar social’ está presente”1333, o que muitas vezes não passa de um engodo 

para favorecer o interesse de certos grupos, em detrimento de outros. “O princípio 

da utilidade não se inverte. Deixa de ser utilidade social para ser utilidade à 

                                                      
1329

 Vale lembrar que para Richard Allen Posner, “o juiz cuja tarefa consiste em aplicar as provisões 
legais relativas à responsabilidade civil extracontratual, o direito contratual, e de propriedade, carece 
de instrumentos eficientes para proceder a uma justa distribuição de riqueza, mesmo quando ele 
imagina saber como deve ser essa distribuição”. POSNER, Richard Allen. Problemas de filosofia do 
direito. p. 520-521. 
1330

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. p. 521. 
1331

 Relativos a Direitos, especialmente aqueles que concernem aos chamados direitos de cidadania. 
1332

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
1333

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 121. 
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burocracia e aos que vivem nos círculos do poder e dos ganhos político-

econômicos”1334. 

Dessa forma, pode-se ver que se apresenta como, no mínimo, altamente 

polêmica a proposta de arregimentar o Poder Judiciário à serviço da Eficiência 

Econômica. 

 

5.4.3 A Eficiência do Poder Judiciário e a Justiça das decisões 

judiciais 

 

A Eficiência do Poder Judiciário, nos termos da proposta político jurídica 

de Osvaldo Ferreira de Melo, aparenta distanciar-se daquela que vem sendo 

desenhada pelos ideólogos do novo Regime Recursal Cível brasileiro, porque 

colocam os eventuais ganhos político-econômicos (diminuição do “risco Brasil”) 

acima das metas com vocação humanistas. 

Em sendo certo que melhores condições econômicas podem proporcionar 

renovadas condições sociais, de um lado; por outro não se pode inverter a ordem 

das prioridades. Quer dizer, o Homem deve ser colocado sempre no centro das 

atenções e ser o paradigma universal (Ricardo Luiz Lorenzetti) a guiar todas as 

ações político jurídicas. 

Eros Roberto Grau ensina que “o mercado não é inerente à natureza das 

coisas, ou à natureza do homem, (...) o mercado é uma instituição social 

correspondente a determinadas circunstâncias econômicas, sociais, políticas e 

ideológicas”1335. 

Isso significa que o Homem é essencial, o Mercado não; este não pode 

ser mais que um instrumento para realização daquele. 

                                                      
1334

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 121. 
1335

 GRAU, Eros Roberto. Prefácio. In NUNES, Antônio José Avelãs. A crise atual do capitalismo: 
capital financeiro, neoliberalismo, globalização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 7. 
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Paulo Márcio Cruz e José Francisco Chofre Sirvent escrevem que “é 

preciso ir fundo nas propostas de reforma dos fundamentos do Capitalismo. Caso o 

mesmo não esteja submetido, republicanamente, ao interesse geral, qualquer tipo 

de tentativa de desenvolvimento de modelos estatais pós-modernos será efêmero, 

infrutífero”1336. 

No caso do Brasil, o que se observa é que por maior espanto que possa 

causar, se está dotando o Direito Processual de instrumentos capazes de promover 

se não uma reforma econômica, pelo menos um alinhamento ao projeto político 

arquitetado neste sentido. 

A questão não é apenas “eliminar entraves” ou “desvantagens 

competitivas” (Osvaldo Agripino de Castro Junior), mas de incentivar uma 

mentalidade “pró-credor” das decisões judiciais. 

Segundo afirma Rogério Gesta Leal, em obra financiada pela ENFAM1337: 

(...) é preciso sensibilizar os decisores judiciais de que suas deliberações causam, 
sempre, endógena e exogenamente, impactos econômicos, e quanto mais variáveis 
desta ordem estiverem presentes, no processo de tomada de decisão, melhor será para 
todos os envolvidos. Se de um lado à discussão desses típicos pontos judiciariformes 
tem-se reconhecido a importância de noções econômicas para os fins de densificação 
material de seu tratamento, até para não gerar, com a decisão judicial, sobrepesos e 
desequilíbrios entre os interesses e as partes, de outro, como quer Gustavo Franco, a 
politização exacerbada do Judiciário tem se afigurado como distorção de uma 
Democracia jovem, que ainda não soube trabalhar inteiramente as nuances do Estado 
Democrático de Direito, sendo que as vítimas desse aprendizado são as instituições e as 
pessoas que se valem de políticas públicas legítimas, cujo contraditório, igualmente 
legítimo, deve ter lugar no Parlamento e no plano das ideias, como é normal em 
qualquer Democracia, e não fundamentalmente nos tribunais. 

Não se pode deixar de observar a paradoxal orientação prestada aos 

Juízes, para que se mantenham “neutros” evitando a “politização do Judiciário” e 

deixando para que o Parlamento resolva as questões das minorias excluídas, ao 

mesmo tempo em que os conclama para que tomem consciência dos impactos 

econômicos de suas decisões1338. 

                                                      
1336

 CRUZ, Paulo Márcio e SIRVENT, José Francisco Chofre. Ensaio sobre a necessidade de uma 
teoria para a superação democrática do Estado Constitucional moderno. In CRUZ, Paulo Márcio. Da 
soberania à transnacionalidade. Democracia, Direito e Estado no século XXI. Itajaí: Universidade 
do Vale do Itajaí, 2011. p. 33-64. p. 43. 
1337

 LEAL, Rogério Gesta. Impactos econômicos e sociais das decisões judiciais: Aspectos 
introdutórios. Brasília: ENFAM, 2010. p. 82. 
1338

 No curso da mesma obra, formula o Autor, estudo de casos concretos em que as decisões 
judiciais podem ter impactos econômicos (função social da propriedade; direito do consumidor; meio 
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Na realidade a proposta velada aparenta ser a troca de uma Ideologia por 

outra, como se a politização do Judiciário partisse unicamente dos reclamos das 

classes menos favorecidas. 

Essa posição dogmática sugere contradição com o arranjo proposto por 

Osvaldo Ferreira de Melo, pois transformar o “discurso econômico” em “interesse 

social” não passa de Ideologia a tentar justificá-lo. 

Segundo este Autor, “a tarefa do Político do Direito será, no caso, verificar 

o que se configure como legítimo e ilegítimo nessas manifestações. Claro está que 

os interesses específicos e transitórios de grupos não podem prevalecer sobre os 

interesses sociais”1339. 

O próprio discurso da igualdade, sustentado, às vezes, para justificar as 

reformas no Regime Recursal Cível (decisões iguais para teses iguais), acaba por 

despersonalizar o Processo, não tomando em conta que, em muitos casos, as 

pessoas por trás das causas judiciais são únicas. 

A massificação das decisões desvia o olhar do Juiz dessa realidade, 

focando-a mais nas estatísticas de produtividade as quais, afinal de contas, acabam 

se transformando na sua principal preocupação; ressalvados, é claro, os casos de 

Magistrados comprometidos com os fins humanísticos do Processo. 

O Direito na contemporaneidade, no entanto, “deve manter 

permanentemente os projetos de solidariedade e de autonomia que o Iluminismo e o 

Socialismo, por caminhos diferentes arquitetaram, mas não conseguiram realizar em 

toda sua amplitude”1340. 

O simples progresso acumulativo, perseguido pelo projeto tecnocrático do 

Estado, deve ser preocupação do Político do Direito, já que o ser humano não deve 

ser colocado como meio, mas como fim de toda e qualquer atividade dele1341. 

_______________________ 
ambiente; saúde e serviço público), em todos eles ressaltando a importância da maximização da 
riqueza. 
1339

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 128. 
1340

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 132. 
1341

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 132. 
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A liberdade e criatividade do Juiz não podem ser cerceadas, em nome da 

construção de um projeto político que mais exclui do que integra o Homem no 

importante espaço democrático que é o Poder Judiciário. 

Uma jurisprudência dogmatizada não parece ser a solução para os graves 

problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, especialmente agravados nos últimos 

anos pelos desastrados planos econômicos, implantados sem que as consequências 

fossem medidas. 

Não se trata, aqui, apenas de ofensa aos brios xenófobos, mas antes de 

se buscar uma perspectiva de solução para a exclusão judicial, que ainda é 

característica marcante deste País de dimensões continentais, no qual muitas 

pessoas ainda não possuem sequer registro de nascimento1342 - os desprotegidos 

econômica e culturalmente, de que trata Osvaldo Ferreira de Melo1343. Segundo o 

Autor, “não é demais insistir que a Ética, a Política e o Direito são expressões 

diferenciadas, mas interagentes da conduta humana; Cabe à Ética decidir qual seja 

a resposta sobre o que é moralmente correto, ao Direito, sobre o que é 

racionalmente justo e à Política o que seja socialmente útil”1344. 

A estetização da convivência - para o mesmo Autor - “é fenômeno que só 

se torna sensível, ou seja, algo que só pode tornar-se perceptível como atributo da 

beleza, quando, ao invés da tentativa amoral de justificar-se pelo delírio de uma 

Ideologia qualquer, se fundamente naquilo que o homem consegue deixar de mais 

sublime na sua passagem por este Planeta, que é o seu consciente procedimento 

ético”1345. 

Diante dessas colocações é inevitável retornar às perguntas 

anteriormente feitas: as reformas no Regime Recursal Cível, sabendo-se que se 

alinham a um projeto que tem por meta melhorar o ambiente para o Mercado, são 

                                                      
1342

 Segundo Julio Cesar Marcellino Junior: “Num país como o nosso, onde não se socializaram as 
promessas modernas, e cujo povo (massa ingara e faminta) é relegado à condição de consumidores 
descartáveis diante do levante neoliberal de nossa atualidade – que revela um outro dilema, 
contrapondo um neoconstitucionalismo econômico a um  constitucionalismo político – faz-se 
necessária a existência de um Judiciário atuante e interventor, que legitime e consuma (ou pelo 
menos tente) o Estado Democrático de Direito, e que, numa postura garantista, diminua a distância 
abissal existente entre a lei e a sociedade”. MARCELINO JUNIOR, Julio Cesar. Princípio 
constitucional da eficiência administrativa: (des) encontros entre economia e direito. p.  177-178. 
1343

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 97. 
1344

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 58-59. 
1345

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 63. 
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eticamente justificáveis? Contribuem para a estetização da convivência, nos termos 

acima referidos?  

As respostas são dadas por Osvaldo Ferreira de Melo, para quem o 

tradicional binômio colocado no discurso retórico dos juristas (Segurança x Justiça) 

como significado supremo das metas do Direito deve ser considerado com reservas 

ou mesmo repensado, pois: 

Em primeiro lugar, cabe indagar a que tipo de “justiça” ou de “utilidade” (segurança) se 
faz referência. Se for do tipo que pretende apenas assegurar privilégios e dominações, 
não servirá às metas do político jurídico com vocação humanista. Em segundo lugar, as 
expressões segurança individual e segurança social, escamoteiam algumas realidades 
subjacentes no discurso retórico.

1346
  

E, é o próprio Autor em questão quem explica os motivos pelos quais a 

Segurança Jurídica não é um valor que possa ou deva ser perseguido a qualquer 

custo: 

Em nome do princípio da segurança ergueram-se na história dos povos, monumentos à 
tirania e ao imobilismo social porque há uma imagem de segurança desenhada pela 
violência e pela dominação. Normas justas e (ou) socialmente úteis deverão (segundo os 
padrões de julgamento de consciência Jurídica da sociedade) gerar uma situação de 
bem-estar social em que a sensação de segurança seja uma decorrência natural, em vez 
de um mito que deva ser assegurado em qualquer preço e em qualquer situação.

1347 

Pode-se finalizar dizendo que, sob o enfoque da Política Jurídica como 

desenhada por Osvaldo Ferreira de Melo, as modificações no Regime Recursal 

Cível, para ser materialmente justificadas, especialmente nos pontos em que 

restringem a liberdade judicial, teriam que demonstrar que foram escolhidas - em 

lugar de outras quaisquer (policies) -, com base em representações da Consciência 

Jurídica, e que tivessem por objetivo um ganho social imediato (diminuição da 

exclusão judicial, por exemplo). No entanto, as evidências sugerem que os grandes 

princípios perseguidos pelas alterações não se relacionam imediatamente com esse 

objetivo. 

O discurso da Segurança Jurídica, na forma do que foi visto acima, não é 

capaz de, por si só, justificar as medidas que foram tomadas, já que a carga 

ideológica com a qual é impregnado aponta para uma direção diferente daquela 

                                                      
1346

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 122. 
1347

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 122. 
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preconizada por um humanismo que tenha como valores fundamentais a 

fraternidade e/ou a solidariedade. 

De outro lado, o discurso da Eficiência Econômica, também não tem o 

condão de fundamentar eticamente as alterações no Regime Recursal Cível, na 

medida em que a Eficácia objetivada com as medidas implantadas - consoante é 

possível depreender com boa perspectiva de segurança - tem a ver, em primeiro 

lugar, com o crescimento econômico do País e não com uma perspectiva humanista. 

A redução do volume de Recursos, ao custo das restrições impostas tanto à 

atividade Judicial, quanto ao próprio direito de recorrer, ao que se pode entender, 

não se mostra como justificativa suficiente para fundamentar materialmente as 

normas que foram promulgadas com esse objetivo. 
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CONCLUSÕES 
 
 

 

A Reforma do Poder Judiciário em geral, e do Regime Recursal Cível 

brasileiro em especial, ainda se encontram em pleno andamento. 

Como foi possível observar na presente Tese, as Reformas, de um modo 

abrangente, foram acontecendo paulatinamente, e não de forma abrupta. 

O sentimento de Crise no Poder Judiciário brasileiro remonta aos 

primórdios do funcionamento dessa Instituição, sendo que as queixas relativas à 

Morosidade na entrega da prestação jurisdicional e demais mazelas que 

comprometem o funcionamento do Judiciário, são antigas e vários fatos históricos e 

políticos marcam a Reforma. 

O primeiro a se destacar (porque tem reflexo nos  posteriores) foi a 

tentativa de reformulação ocorrida ainda durante o Governo do Ex-Presidente 

Ernesto Geisel, mais precisamente entre os anos de 1975 e 1977, no bojo do 

chamado “Pacote de Abril”. Este intento - que acabou sendo sufocado na Câmara 

dos Deputados, em vista da falta de apoio político ao Executivo para promover a 

desejada reestruturação - teve relevância porque partiu de um diagnóstico feito pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal. 

Com a promulgação da CRFB/1988 viu-se alterações significativas no 

Sistema Judicial, especialmente no que diz respeito à sua organização - cujo modelo 

era o mesmo desde 1891. 

Outro fato importante foi o da tramitação da PEC 96-A/1992, culminando 

com a promulgação da EC 45/2004, que definiu as linhas mestras do que se 

conhece hoje como Reforma do Judiciário. 

Contudo, a Reforma deflagrada pela Emenda Constitucional 45/2004 não 

se limitou às alterações trazidas ao texto da CRFB/1988, eis que aquela somente 

assumiu seus contornos atuais com a promulgação de várias leis (Reforma 
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Infraconstitucional do Judiciário), as quais deram formas mais definidas para aquilo 

que a EC 45/2004, apenas esboçou. 

O processo de Reforma não está concluído, tanto que há em tramitação 

vários projetos de Lei e outras Emendas Constitucionais, como é o caso da PEC 

358/2005, considerada “a segunda parte da Reforma do Judiciário” e, ainda, pelo 

Projeto de Código Processual Civil, mas pelo que já foi feito, é possível deduzir as 

grandes linhas do modelo de Sistema de Justiça que se pretende implantar no País. 

Um fato político marcante durante a tramitação da PEC 96-A/1992 - até 

transformar-se da EC 45, no ano de 2004 - foi a sucessão presidencial, e as políticas 

adotadas pelas equipes econômicas, iniciando pelo Ex-Presidente Itamar Franco, 

passando por Fernando Henrique Cardoso, e culminando com Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

Esses Governos tiveram em comum as tentativas de abertura do País 

para investimentos estrangeiros e de inserção do Brasil no Mercado internacional, 

circunstância essa que influenciou por demais a Reforma no Poder Judiciário. Há 

especial relevância na concepção de desenvolvimento adotada a partir de 2003, que 

pretendia aliar “progresso social” com “crescimento econômico”, mediante a inserção 

do Brasil numa economia de mercado globalizada. 

Depois de uma primeira fase de reformas (notadamente a abertura para o 

comércio e aportes estrangeiros, a desregulamentação e a privatização) inicia-se 

outra fase, exigindo estruturação de um quadro institucional adequado, que estimule 

o investimento e permitisse ao Mercado operar eficientemente. 

A Reforma surge de grande embate político e ideológico tendo, de um 

lado, aqueles que buscavam as mudanças, visando apenas governabilidade e, do 

outro, aqueles que viam no Judiciário (através do ativismo judicial) um caminho para 

minimizar suas derrotas políticas. 

Desta forma, confirma-se a primeira hipótese da Tese, na medida em que 

só pela soma dos vários acontecimentos políticos pretéritos é que foi possível 

chegar à realidade atual. Além do que, a pretendida Reforma do Judiciário, somente 
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veio a se concretizar com o conjunto de Leis de natureza infraconstitucional que 

consolidaram o processo iniciado pela EC 45/2004. 

A segunda hipótese da Tese se confirma pela inferência de que, tendo 

como ponto de partida a opção pela abertura a capitais estrangeiros, e pela tentativa 

de inserção do Brasil no mercado mundial, organismos internacionais como o BM, o 

BID e a própria ONU, através do PNUD, passam a sugerir pautas de valores, 

considerados essenciais para criação de um ambiente favorável para negócios, em 

nível internacional, condicionando a concessão de financiamentos (alguns a fundo 

perdido) à obtenção de resultados econômicos, a partir das modificações 

recomendadas. 

Em relação, especificamente, à Reforma do Judiciário brasileiro, três 

momentos importantes demonstram o interesse dessas instituições em monitorá-la; 

(a) o Relatório 26261-BR; (b) o Relatório 32789-BR e; (c) o Acordo de Doação n. 

TF010771/2012, além de outros financiamentos específicos. 

Nesse cenário (segunda fase das reformas), o Poder Judiciário passa a 

ser uma instituição importante, pela concepção de que nada adianta a promulgação 

de leis que amparem materialmente expectativas de favorecimento ao ambiente de 

Mercado se, em disputas judiciais, não se lhes garanta aplicação. 

Outro ponto relevante é que a nova ambiência proporcionada pela 

abertura do Mercado gera novas modalidades de conflitos (relacionados 

especialmente com direitos de propriedade e contratos), e o Poder Judiciário precisa 

estar preparado para eles, à pena de, supostamente, causar empecilhos para o 

desenvolvimento econômico, gerando desvantagens competitivas em âmbito 

internacional. 

A partir daí, valores como Eficiência, Celeridade, Previsibilidade, entre 

outros, passam a fazer parte do ideário das Reformas no plano nacional, cujas 

alterações legislativas demonstram fortes pontos de convergência com as pautas 

institucionais indicadas pelos mencionados organismos multilaterais. 
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O movimento ganha dimensão na medida em que são celebrados entre 

os três Poderes, dois Pactos Republicanos, com compromissos mútuos, a fim de 

que as mudanças sejam efetivamente implementadas. 

A evidência mais marcante da influência das organizações multilaterais é, 

talvez, o financiamento internacional (BM e PNUD) para realização de parte da 

Reforma (notadamente de pesquisas cujo objetivo declarado é o de fornecer 

elementos e apontar diretrizes). Também auxiliam a sustentar essa inferência os 

Relatórios gerados pelo Ministério da Fazenda brasileiro, que indicam a opção pela 

implantação no País, de uma economia de mercado, e pela inclusão da Reforma do 

Poder Judiciário no rol de medidas que visam à consecução desse objetivo, 

considerando-se essa Instituição como fundamental para a consolidação da agenda 

econômica que pretende aliar “desenvolvimento social” com “crescimento 

econômico”. 

Passou-se a entender, então, que seria necessária uma Reforma no 

Poder Judiciário para que houvesse redução nos custos dos conflitos, a fim de criar 

um ambiente mais favorável para os negócios e o consequente crescimento 

econômico. A Reforma do Judiciário está elencada pelo Ministério da Fazenda como 

opção imperativa, entre outras também consideradas imprescindíveis, aparentando 

pertencer a um mesmo projeto, que tem como um de seus principais objetivos a 

criação de um ambiente mais favorável para o Mercado, a saber: (a) 

aperfeiçoamento do mercado de crédito e do sistema financeiro nacional; (b) 

melhoria na qualidade da tributação; (c) medidas econômicas para inclusão social; 

(d) melhoria no ambiente de negócios. 

Em relação ao Poder Judiciário (no que diz respeito à Redução do Custo 

de Resolução de Conflitos), alguns pontos foram elencados como fundamentais para 

que as mudanças ocorram; são eles: (a) reforma constitucional; (b) 

aperfeiçoamentos administrativos; (c) reforma processual dos títulos judiciais e 

extrajudiciais; do Código de Processo Civil; processual trabalhista; do processo de 

execuções fiscais; (d) mecanismos alternativos de resolução de controvérsias; (e) 

modificação na lei de falências e recuperação de empresas. 



462 
 

Assim, tanto o BM quanto o PNUD, têm financiado pesquisas, em pontos 

estratégicos da Reforma do Judiciário brasileiro, como o fazem em outros países, 

especialmente da América Latina e do Caribe. 

A pauta de mudanças sugeridas vale-se em grande escala dos 

pressupostos epistemológicos da Análise Econômica do Direito, que fornece um 

material teórico importante para que as medidas sejam implantadas de forma 

coordenada.  

De acordo com o Banco Mundial, a AED, utilizada como base 

metodológica dos projetos de reforma judicial, forneceria três grandes linhas mestras 

a seguir: (a) a desjudicialização (reducing the scope of the law); (b) a simplificação 

dos procedimentos (simplifying the law), e; (c) utilização de mecanismos alternativos 

de resolução de conflitos (using incentives to alter access to the legal sistem). 

Ainda, de acordo com o Banco Mundial, esses três mecanismos, em seu 

conjunto, proporcionariam: (a) o redimensionamento da utilização de servidores; (b) 

a redução drástica da quantidade de litígios, pela diminuição de incentivos à 

propositura de demandas e; (c) a criação de barreiras de acesso ao Poder 

Judiciário, por exemplo, pelo aumento das custas judiciais, ou pela regulamentação 

dos honorários advocatícios, visando incentivar a utilização de MARCs.  

Por essa perspectiva, novos valores aparentemente procuram ser 

incorporados/resignificados ao Processo Civil brasileiro: (a) Acesso ao Sistema de 

Justiça; (b) Credibilidade; (c) Eficiência; (d) Transparência; (e) Previsibilidade; (f) 

Proteção à Propriedade, e; (g) Garantia ao Cumprimento de Contratos. 

Dessa forma, a terceira hipótese parece também se confirmar, posto ter 

sido possível identificar vários pontos de convergência entre a proposta 

epistemológica da AED e a formação de um consenso judicial global (the rule of law 

and judicial reform consensus), que tem na padronização internacional do 

funcionamento Judicial, uma importante estratégia. 

O problema crônico da Morosidade na entrega da prestação jurisdicional - 

que também é apontado por organismos multilaterais como um entrave para o 

desenvolvimento econômico - leva à quarta hipótese, cuja confirmação parece surgir 
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pela inferência de que as alterações legislativas em matéria recursal (que 

proporcionaram a instalação de novos paradigmas) modificaram quase que 

completamente a forma de pensar e de operar na esfera do Processo Civil. 

Com a valorização extrema das Súmulas e de decisões proferidas em 

leading cases, o legislador brasileiro, aparentemente, procurou resolver dois 

problemas de uma só vez: primeiro, diminuir o volume de processos que se 

acumulam nas Cortes Superiores e, em segundo lugar, tentou trazer Estabilidade e 

Previsibilidade para a prestação jurisdicional (exigências essas imprescindíveis para 

o bom funcionamento de uma economia de mercado). 

O legislador pátrio, visivelmente, tentou equacionar o problema do volume 

de processos pela implantação de institutos como a Súmula Vinculante, a 

Repercussão Geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e os Recursos 

Repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez reconhecida a 

existência de Repercussão Geral ou atribuído a um recurso o rito da multiplicidade, 

há determinação legal (§ 1º do art. 543-B e § 1º do art. 543-C, ambos do CPC), no 

sentido de que sejam sobrestados nas instâncias inferiores todos os processos que 

versem sobre a mesma matéria, a fim de aguardar o julgamento nas Cortes 

superiores, dos leading cases, para aplicar-se aos feitos represados, decisão 

idêntica. 

Outros mecanismos como a Súmula Impeditiva de Recursos e a Sentença 

Vinculante completam esse quadro de medidas, cujo objetivo é albergar no Regime 

Recursal Cível os novos valores sugeridos pelas agências multilaterais, agora 

adaptados para a realidade brasileira. 

A celeridade seria obtida pela diminuição do volume de processos em 

tramitação, ao mesmo tempo em que o Modelo Vinculante conferiria Estabilidade e 

Previsibilidade ao Sistema Judicial. 

Então, o que se pode inferir das evidências elencadas, é que os novos 

mecanismos tiveram como objetivo diminuir a possibilidade de decisões 

contraditórias sobre a mesma matéria, nas diversas instâncias recursais, ao mesmo 

tempo em que procuraram dar mais agilidade ao Sistema, pelo desestímulo a 

interposição de reclamos, quando a matéria já estivesse decidida nas instâncias 
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superiores, dotando a prestação jurisdicional da Previsibilidade característica de um 

Poder Judiciário Eficiente, sob a perspectiva das agências multilaterais. 

Críticas a esse modelo podem ser feitas na medida em que, enquanto o 

discurso explícito seja o de dar mais racionalidade ao sistema, há evidências de que 

implicitamente se modela uma nova dinâmica jurisprudencial - sem antecedentes 

históricos ou culturais - que compromete os operadores jurídicos (especialmente os 

Magistrados) com o ideário estabelecido, através da aplicação das decisões 

sumuladas ou proferidas em leading cases. 

Vê-se, então, uma Reforma com duas dimensões bem distintas: uma 

eminentemente técnica, com o engajamento de grande parte da comunidade 

jurídica, criando mecanismos que deem celeridade ao processo, tentando afastar a 

sensação de crise; e outra eminentemente política, que procura aparelhar o Poder 

Judiciário com ferramentas que o alinhem aos valores que favoreçam o ambiente 

para negócios. 

Esses dois vetores possuem consequências e desdobramentos que não 

se esgotam pelo estudo técnico jurídico (Dogmático), mas demandam uma 

abordagem que englobe também, minimamente, conhecimento econômico e político, 

para que o fenômeno possa ser compreendido de forma melhor. 

Reforça a percepção da adesão do Brasil a um modelo globalizado de 

Poder Judiciário, a vinculação do Conselho Nacional de Justiça ao Consórcio 

Internacional de Excelência nos Tribunais, e a adesão do Supremo Tribunal Federal 

ao Fórum Global de Direito, Justiça e Desenvolvimento, lançado pelo Banco 

Mundial, fatos que reforçam a crença de que os valores sugeridos por organismos 

internacionais passam a fazer parte do ideário judicial nacional. 

Esse quadro desenhado sugere ser possível criticar a validade material 

das reformas operadas no Regime Recursal Cível utilizando-se a Política Jurídica 

como ferramenta; e, feita a apreciação, é possível observar certo distanciamento 

entre suas bases ideológicas e o aporte epistemológico conferido a esta Disciplina 

por Osvaldo Ferreira de Melo, o que remete para o tratamento da quinta hipótese. 
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Nesse caso, há que se observar a existência de indícios que: (a) as 

medidas reformistas tiveram, a partir da EC 45/2004, o objetivo de “reduzir custos 

para as empresas” e criar um ambiente mais favorável para o Mercado; (b) os 

pressupostos ideológicos da AED são adotados como norteadores das reformas 

(preservação dos contratos, estruturas eficientes de resolução de conflitos; uso de 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos; etc.); (c) as reformas, foram 

orientadas, em grande parte, pela equipe econômica do governo (Ministério da 

Fazenda) e não apenas pela Secretaria de Reforma do Judiciário (ligada ao 

Ministério da Justiça). 

Estudos revelados pelo Relatório Supremo em Números indicam que as 

modificações operadas no Regime Recursal Cível, apesar de terem diminuído 

drasticamente o volume de procedimentos perante o STF, podem não ter reduzido, 

do ponto de vista dos cidadãos, o número de recursos necessários até o trânsito em 

julgado de uma dada questão. Seu efeito pode até mesmo ter sido o inverso. 

Assim sendo, as evidências sugerem que há uma forte motivação 

econômica na Reforma do Poder Judiciário brasileiro e que as medidas que foram 

tomadas têm como foco, principalmente, a elaboração de um arranjo institucional tal, 

que alguns daqueles elementos do substrato ideológico do discurso padrão das 

agências multilaterais acima referidas, sejam implantados no ordenamento jurídico 

nacional. Essa nova tendência, contudo, encontra um razoável grau de resistência 

no plano constitucional vigente, que possui princípios como a Fraternidade e a 

Solidariedade, como vetores importantes. 

A proposta epistemológica de Política Jurídica desenhada por Osvaldo 

Ferreira de Melo é dotada de uma perspectiva humanista, que também tem na 

Fraternidade e na Solidariedade, firmes fundamentos do projeto de realização da 

Justiça Social. 

O modelo que vem sendo desenhado no Brasil, apesar do discurso em 

contrário apresenta-se, até certo ponto, excludente (exclusão judicial), na medida em 

que pretende transferir para os MARCs uma série de procedimentos a fim de 

desobstruir o Poder Judiciário, privatizando a prestação jurisdicional. Para que tal 

estratégia não soe antidemocrática, ela é difundida com base na ideia de “Sistema 
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de Justiça”. Assim, o jurisdicionado tem acesso não diretamente a um Juiz, mas a 

um Mediador ou Árbitro e, dessa maneira, estaria preservada a garantia 

constitucional de acesso. Ocorre que os valores com os quais um e outro estejam 

comprometidos podem ser diferentes. 

No que diz respeito, especificamente, à atuação jurisdicional nas 

instâncias inferiores, observa-se que o modelo proposto aparenta afrontar as 

expectativas da Política Jurídica, aqui utilizada como ferramenta de análise crítica, 

pois do apego à formalística não se pode esperar um trabalho construtivo do Direito 

que acompanhe as mudanças atitudinais e os clamores sociais. 

De outro lado, verifica-se que a Previsibilidade e a pacificação da 

jurisprudência, buscadas pelas modificações no Regime Recursal Cível são 

procuradas mediante certa “imposição” aos juízes de instâncias inferiores (Disciplina 

Judiciária), o que segundo Osvaldo Ferreira de Melo, como já foi visto, “é o 

mecanismo institucional utilizado para mascarar a inexistência de consenso”. Ainda 

que tenham a opção de não aderir à jurisprudência de Cortes Superiores, os Juízses 

poderão sofrer restrições em sua progressão funcional. 

Diante dessas evidências, parece difícil sustentar a ideia de que os 

Magistrados, quando aplicam Súmulas ou decisões de leading cases (Jurisprudência 

Precedentalista) contrariando seu entendimento pessoal, estejam agindo com 

Independência Jurídica, o que afronta a concepção de Utopia defendida pelo Autor, 

e que se centra em quatro grandes valores (inteligência e emoção, de um lado e; 

razão e sentimento, de outro).  

Embora se exija dos Magistrados de instâncias inferiores o compromisso 

institucional com a celeridade na prestação jurisdicional, mediante as limitações 

impostas à sua atuação, essa prática (ou omissão), sob o ponto de vista da Política 

Jurídica, é altamente questionável.  

Não que seja avessa à Política Jurídica uma prestação jurisdicional mais 

rápida, contudo, há que se investigar, para poder atestar a Legitimidade Material das 

normas que alteraram o Regime Recursal Cível, os motivos pelos quais essa opção 

foi a eleita, em detrimento de outra qualquer. No caso brasileiro, aparentemente, não 

houve uma preocupação, em primeiro plano, com a Justiça Social, mas sim com a 
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Eficiência Econômica; existindo indicações de que se partiu da ideia que o 

“progresso social” viria com o “crescimento econômico”, e não o inverso. 

A simples inversão dos fatores pode representar profunda alteração no 

produto. Por exemplo, a Eficiência do Poder Judiciário parece estar sendo medida 

(Justiça em Números) apenas pelo método da Análise Envoltória de Dados, que tem 

foco na produtividade (ao estilo das exigências do crescimento econômico), quando 

poderia ser medida a partir de outro parâmetro, que é o nível de realização de 

Justiça Social (mais próximo aos requisitos do progresso social), especialmente pela 

qualidade das decisões judiciais, que engloba não só a resolução dos litígios que se 

encontram nos Tribunais, mas incentiva a sua mobilização para a procura de alguma 

litigância de alta intensidade ainda suprimida. 

Pelo Modelo Vinculante implantado, não se pode aferir que haja essa 

mobilização dos Tribunais para essa prática; ao contrário, o que se pode observar foi 

que a questão acaba sendo posta como verdadeiro entrave à produtividade. 

Sob a perspectiva da celeridade, cabe investigar se o processo deve 

durar tempo razoável (a) para atender às necessidades dos desprotegidos 

econômica e culturalmente, de que trata Osvaldo Ferreira de Melo (inclusão judicial) 

ou; (b) para satisfazer as exigências do Mercado? 

A perspectiva faz diferença para que se possa reconhecer quando o 

estado de Eficiência foi alcançado (Eficácia). Sim, porque outra característica desse 

valor é a de que ele pode ser mensurado por diversos critérios, os quais se 

relacionam aos objetivos fixados pelas Políticas Públicas que tenham sido 

estabelecidas. 

Como foi possível inferir, para a Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de 

Melo, o Juiz deve fazer a mediação entre as necessidades sociais e a norma 

vigente; e, sob essa perspectiva, são intoleráveis, tanto os raciocínios dogmatizados 

a partir da norma legislada, quanto aqueles intrasistêmicos, em que a certeza é 

produto de um esquema hierarquizado no qual não se permite ao Magistrado a 

realização das Utopias Sociais. 
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Assim, a proposta político jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo é no 

sentido de que a opção pelos valores humanísticos, em detrimento dos produtos de 

dominação e daquilo convencionado institucionalmente, deve ser garantida acima de 

qualquer política econômica. 

Na concepção desse Autor, somente a Fraternidade ou a Solidariedade 

(Categorias eminentemente políticas que podem ser consideradas programáticas 

policymakers) é que seriam capazes de equilibrar a dicotomia praticamente 

intransponível entre os valores Liberdade e Igualdade. 

Como posto acima, a Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo não é 

avessa ao crescimento econômico, já que não se compraz com a ilusão de que as 

necessidades humanas podem ser solvidas apenas com boa vontade (afinal de 

contas, o instrumental legislativo não pode ser apenas uma “Carta de Intenções”).  

Condições materiais específicas são necessárias para que certos bens da 

vida sejam proporcionados à Sociedade, contudo, quando se trata da atuação 

judicial, há que se analisar detidamente, no “caso-a-caso”, em que medida estaria, 

eticamente, o Magistrado autorizado a privilegiar o desenvolvimento econômico em 

detrimento do progresso social; o que dificilmente será possível pela aplicação de 

um Modelo Vinculante que tem como valor elevado a fidelidade institucional1348. 

O apego a postulados dogmáticos, com a pretensão de desvendar com 

métodos da lógica a vontade e a intenção das decisões dos Tribunais, se não tomar 

em conta, também, os valores da Sociedade, acabará por produzir uma 

jurisprudência puramente conceitual, marcada pela mera subsunção, pela plenitude 

lógica do ordenamento e das Súmulas, e por uma interpretação altamente 

positivista, bastando ao Juiz fundamentar de acordo com os leading cases das 

Cortes Superiores. 

O Modelo Vinculante introduzido no Regime Recursal Cível brasileiro, 

especialmente a partir das reformas Constitucional e Infraconstitucional - já descritas 

anteriormente - reproduz, ao menos em grande medida, a estrutura lógica de 

abstração positivista do monismo hegemônico das fontes, transformando as 
                                                      
1348

 Sobre a questão da fidelidade institucional, ver DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. Tradução 
de: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo Martins Fontes, 2010. Título original: Justice in robes. p.167 e 
ss. 
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Súmulas e leading cases (que acabam funcionando como precedentes da Common 

Law) em fundamento de validade material da decisão judicial que as aplica. 

Nas palavras de Osvaldo Ferreira de Melo, à Dogmática importa somente 

que a norma “seja igual para todos, sem que isso implique em considerar 

necessariamente todo o dinamismo social e as reivindicações crescentes daqueles 

que se candidatam a uma parcela cada vez maior da cidadania”.1349 

O Juiz é precisamente aquele a quem se delega maior importância na 

mediação entre os interesses da Sociedade e os do núcleo político responsável pela 

elaboração das Políticas Públicas, não podendo ter sua atividade automatizada. 

Ainda nas palavras de Osvaldo Ferreira de Melo, quando se refere à 

especificamente à Súmula Vinculante, há que se considerar que “na ótica da Política 

Jurídica, esse instituto é obstáculo ao esforço da contínua e necessária adaptação 

normativa a novas realidades sociais”1350. 

A título de finalização, de tudo quanto foi visto, pode-se concluir que a 

almejada Segurança Jurídica, e mesmo o crescimento econômico não podem 

impedir a realização das Utopias sociais, motivo pelo qual, do ponto de vista da 

Política Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo, não se pode afirmar, diante das 

restrições impostas à atividade judicial pelo Modelo Vinculante, que estejam 

totalmente legitimadas materialmente as normas que alteram o Regime Recursal 

Cível no Brasil, confirmando-se, assim, também, a quinta hipótese. 

Caberia, então, uma profunda reflexão sobre as bases epistemológicas 

das alterações promovidas no Regime Recursal, especialmente pelas autoridades 

responsáveis por sua implantação (especialmente porque o Projeto de novo CPC 

ainda se encontra em tramitação), para que as eventuais alterações que ainda estão 

por vir, fossem dotadas de caráter humanista e não apenas procurassem promover 

o crescimento econômico do País. 

Na atual configuração do Sistema Recursal Cível, quando um Juiz de 

instância inferior, segue a orientação padronizada pelos Tribunais, mesmo 

                                                      
1349

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. p. 17. 
1350

 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 90. Verbete: SÚMULA 
VINCULANTE. 
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acreditando agir sob os auspícios da Eficiência Técnica, pode estar atuando, em 

nome da Eficiência Econômica, porque sob o ponto de vista político jurídico é a 

Ideologia desta última que está a determinar a forma como aquela deva funcionar. 

Assim, como já ficou assentado, anteriormente, há fortes motivos para se 

acreditar que a forma como vem sendo desenhado o padrão precedentalista de 

atuação judicial dota o modelo de uma estrutura lógica dogmatizada, pois acaba por 

afastar o Magistrado da “causa”, prendendo-o a uma “tese” (meta-Direito) prejulgada 

em instância superior, circunstância essa que se opõe às expectativas de um 

Processo Humanista conforme delineadas por Osvaldo Ferreira de Melo em sua 

construção teórica da Política Jurídica. 
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