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RESUMO 

 

 

Essa dissertação tem como objetivo, proceder a uma detida reflexão acerca do fenômeno da 

judicialização e as conseqüências do mesmo sobre a qualidade da atividade jurisdicional, 

notadamente no tocante à observância e aplicação do princípio da eficiência a esse campo da 

função estatal. Parte o trabalho de uma abordagem em torno do fenômeno da judicialização no 

âmbito das instâncias ordinárias da jurisdição, suas causas e efeitos, para concluir pela 

insuficiência do critério da celeridade na delimitação do conteúdo da eficiência da jurisdição. O 

trabalho propõe algumas diretrizes na condução do processo de aprimoramento de conteúdo das 

decisões judiciais, como forma de aproximá-la de uma atividade mais qualificada e eficiente. 

 

Palavras-chave: Judicialização. Causas do fenômeno. Celeridade. Duração do processo. 

Legitimidade do Poder Judiciário. Eficiência. 



 
ABSTRACT  

 

 

This dissertation aims to proceed to a detailed reflection about the phenomenon of the 

judicialization and its consequences on the quality in judicial activity, especially with regard 

to the observance and application of the principle of efficiency in this field of state activity. 

The work starts with an approach about the phenomenon of judicialization in the area of lower 

juristriction courts, their causes and effects, and concludes with the shortcomings of the 

criteria of quickness of action in the demarcation of the process of improving the content of 

judicial decisions as a way of bringing it closer to a more qualified and efficient activity. 

 

Key words: Legalization. Causes of the phenomenon. Celerity Process duration. Legitimacy 

of the Judiciary. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO  

Esse é um trabalho a respeito da aplicabilidade do princípio constitucional da 

eficiência à atividade jurisdicional e aos critérios de definição do mesmo no âmbito restrito da 

jurisdição.1 O centro da discussão reside no debate instaurado em torno da atividade 

jurisdicional, seu aprimoramento e qualificação, enfim, a aplicação da eficiência a esse campo 

de atividade. Tem outrossim, como ponto de partida, o questionamento acerca da idéia 

reducionista criada em torno da eficiência da atividade jurisdicional, consistente na 

formulação de concepção que a esgota no conceito de celeridade. 

O tempo colonizou a idéia de eficiência, a ponto de gerar verdadeira confusão 

entre celeridade e qualidade. Em nosso entendimento, essa discussão resulta 

fundamentalmente da ocorrência de um fenômeno cada vez mais freqüente de judicialização 

das relações sociais, o qual faz com que o Poder Judiciário se coloque no centro do debate 

acerca de variados segmentos da vida cotidiana.2 Ao longo dos últimos vinte anos, operou-se 

fenômeno por meio do qual, relações sociais que historicamente eram estranhas ao Poder 

Judiciário passaram a fazer parte da agenda de juízes e Tribunais, reclamando desses 

providências destinadas a suportar a demanda dessas relações, vez que os atores que delas 

participavam já não conseguiam lidar com o alto grau de complexidade das mesmas. Assim, a 

judicialização da saúde, da política, das relações de consumo, entre outras, traduz um grau de 

complexidade, que acabou por levá-las da arena social em que se encontravam para a arena 

judiciária, inserindo o magistrado no contexto de discussão de temas com os quais tinha 

pouca familiaridade. A judicialização tem se mostrado portanto, um fenômeno irrefreável de 
                                                
1 Pode-se dizer que a era atual do Direito é a era dos princípios. 
A difusão da idéia segundo a qual existe uma estratificação de importância entre as espécies normativas regentes 
das relações jurídicas ganhou dimensão universal. 
Reconhece-se entretanto, a séria dificuldade na delimitação do que seja um principio e do seu campo de 
influência, no entanto, é idéia corriqueiramente aceita aquela que preconiza a distinção entre principio e regra, 
considerando aquele como categoria peculiar. 
Lembra a respeito Humberto Ávila: “Esse trabalho procura, pois, contribuir para uma melhor definição e 
aplicação dos princípio e regras. Sua finalidade é clara: manter a distinção entre princípios e regras, mas 
estruturá-la sob fundamentos diversos do comumente empregados pela doutrina: Demonstrar-se-á, de um lado, 
que os princípios não apenas explicitam valores, mas, indiretamente, estabelecem espécies precisas de 
comportamento”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 10. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2009. p. 25) 
2 Leciona Werneck: “A inovação do direito no mundo contemporâneo não tem limitado as suas repercussões ao 
âmbito dos poderes republicanos e à esfera propriamente política, tema analisado na Parte I. Ela também vem 
alcançando a regulação da sociedade e das práticas sociais, inclusiva daquelas tidas tradicionalmente, como de 
natureza estritamente privada e, portanto, impermeáveis à intervenção do Estado, como são os casos, entre outros, 
das relações de gênero no ambiente familiar e do tratamento dispensado às crianças por seus pais ou 
responsáveis”. (WERNECK VIANNA, Luiz; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO Manuel Palácios 
Cunha; BURGOS Marcelo Baumann. A Judicialização da Política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 1999. p. 149) 
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inserção do Judiciário nos mais variados campos das relações sociais, razão pela qual, por 

mais que se possa pretender evitá-la, recomenda-se na verdade compreendê-la. 

Outrossim, esse fenômeno de judicialização trouxe também sérias conseqüências 

para o Poder Judiciário, as quais devem ser adequadamente dimensionadas para evitar-se que 

o Poder venha a sucumbir a esse processo, risco que existe na medida em que algumas dessas 

conseqüências podem comprometer substancialmente a prestação jurisdicional, tanto na 

extensão como também no conteúdo, na medida em que tem fortes efeitos sobre o custo da 

mesma, sobre a repercussão das decisões judiciais e o volume de processos em curso nos 

órgãos judiciários (industrialização). De fato, aquele fenômeno opera como verdadeiro círculo 

de causa e efeito, pelo qual a inserção do Judiciário no contexto de variadas relações sociais 

acarreta sérios efeitos em especial naqueles três campos: custo da prestação, repercussão das 

decisões e o volume de processos. Esses efeitos do processo de judicialização, serão 

examinados no capítulo próprio no qual se procederá ao exame do mencionado fenômeno, as 

suas causas bem como à dimensão das conseqüências. 

Percebe-se outrossim, que a judicialização reclama o adequado aparelhamento do 

Judiciário, para fazer frente ao desafio por ela representado, pois em contrário, existirá o risco 

de sucumbir-se a ela. Toda série de dificuldades ocasionadas pelo processo de inserção do 

Judiciário em distintos e variados segmentos das relações sociais, trouxe à baila a discussão 

sobre a necessidade da adoção de técnicas e mecanismos de gestão destinadas a prover a 

estrutura judiciária de instrumentos capazes de fazer frente às exigências ditadas por aquele 

processo. Reclama-se assim, como efeito resultante do processo de judicialização, que o 

Judiciário seja adequadamente aparelhado, como forma de aperfeiçoamento da atividade 

jurisdicional, levando em consideração o volume de processos em escala industrial, a 

especificidade de certas relações submetidas ao conhecimento dos juízes e a dimensão social 

das decisões.  

Historicamente tem-se procurado estabelecer métodos e técnicas direcionadas a 

dotar o Poder Judiciário de instrumentos que o habilitem a qualificar sua atuação, de modo a 

fazer frente às crescentes expectativas que recaem sobre si, conferindo-lhe condições que 

permitam atender à variada gama de demandas deduzidas pelos jurisdicionados. Oportuno 

nesse ponto anotar, que os juristas sempre se ocuparam dessa discussão dirigida à melhoria da 
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função judicial, cabendo particular destaque à preocupação dos processualistas no 

cumprimento dessa missão.3 

Este objetivo no entanto, nem sempre mostrou-se de maneira clara e bem 

compreendida ao longo do tempo e no espaço, sendo influênciado pelos mais variados fatores, 

internos ou externos, dogmáticos ou  empíricos, fazendo com que a busca do aprimoramento 

da prestação jurisdicional nem sempre tenha sido vista como um objetivo sério a ser 

perseguido. Parece fora de dúvida que somente nos últimos vinte e cinco anos é que se operou 

a preocupação com a administração de recursos, métodos e instrumentos no contexto do 

Poder Judiciário, visando a melhoria da prestação jurisdicional, envolvendo esse processo 

toda a sociedade brasileira. O trabalho dedica capitulo próprio a tema sobremodo importante, 

qual seja, a Gestão Judiciária. Vamos proceder a uma distinção que a nosso ver é 

fundamental, a contextualização da Gestão Judiciária aplicada às atividades instrumentais e à 

atividade final desempenhadas pelos órgãos judiciários. Em ambos os contextos serão 

analisados os fundamentos, métodos e objetivos da Gestão Judiciária. Será possível 

evidenciar que o foco da gestão reside no aprimoramento da atividade jurisdicional, 

inobstante a dificuldade de compreensão do conceito. 

Diga-se por oportuno que toda discussão a respeito da gestão judiciária parte da 

percepção de que o modelo de gestor que se quer e deve implantar reclama que os Juízes 

assumam papel ativo e de destaque na administração do Poder Judiciário, em todos os setores 

de sua estrutura. De fato, parece fora de dúvida que o Poder Judiciário deve ser repensado a 

partir de duas premissas fundamentais, relacionadas à necessidade de adoção de um modelo 

de gestão e à identificação dos responsáveis pelo processo. No que tange à primeira, existem 

incontáveis variantes na determinação do modelo de gestão a adotar, havendo diversas 

concepções acerca da maneira pela qual se deve administrar o Judiciário.4  Quanto à segunda, 

é convicção generalizada que cabe aos próprios Juízes a tarefa de assumir a Gestão Judicial, 

preparando gerações de Juízes gestores encarregados do controle e da administração das 

questões do Poder Judiciário. 

                                                
3 A autonomia da ciência processual frequentemente é levada a tal extremo, que o aprimoramento da jurisdição 
acaba resumido ao aperfeiçoamento do processo, como se esse, eminentemente instrumental fosse mais relevante 
que as questões de direito material. (cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 
3. ed.  São Paulo: Forense, 1987. p. 46 e DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. São 
Paulo: Jus Podium, 2009. p. 27-28) 
4 A rigor não se alcançou ainda uma exata compreensão acerca da aplicação das regras de gestão diretamente 
sobre a atividade jurisdicional, até porque ainda existem dúvidas a respeito da distinção entre o que é 
administrativo e o que é jurisdicional, tema complexo e que tem permeado as discussões do Conselho Nacional 
de Justiça. 
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Já ficou dito que outro ponto que reclama atenção é aquele relacionado a atividade 

sobre a qual recai o processo de gestão, porque o Poder Judiciário a exemplo dos demais 

Poderes do Estado também desempenha duas ordens de funções diversas. Inserem-se no 

âmbito de atuação do Judiciário, funções meramente administrativas e atividades tipicamente 

identificadas como jurisdicionais. Relativamente a ambas deve existir um processo de gestão 

e organização, no entanto, parece evidente que distinções devem existir num e noutro campo. 

Esse se constitui em aspecto significativamente relevante para o presente trabalho, porque 

muito do que aqui se pretende discutir diz respeito ao conceito de gestão aplicável à atividade 

jurisdicional, como processo de aprimoramento desta, e igualmente, dos instrumentos de 

aferição do mencionado processo. A exata compreensão do campo sobre o qual se opera a 

gestão, administrativo ou jurisdicional deve também ser alvo de análise em capitulo próprio. 

Nesse ponto proceder-se-á à abordagem de questão relacionada à estrutura central 

do trabalho, qual seja, de como a idéia de qualidade e eficiência no âmbito do Poder 

Judiciário restou colonizada pela concepção de tempo e celeridade. De fato, a colonização do 

conceito de eficiência resulta da concepção segundo a qual o tempo e por conseqüência a 

celeridade, esgotam o conteúdo do mesmo. É verdade que a positivação da eficiência como 

princípio constitucionalmente assegurado trouxe dificuldades à sua conceituação inclusive no 

campo do Direito Administrativo. De fato, seria possível considerar como eficiente uma 

Administração Pública que agisse dentro dos limites da legalidade, tendo por parâmetros de 

ação de um lado a moralidade e de outro a publicidade, e que almejasse como finalidade a 

satisfação do interesse público. Optando o legislador por positivar a eficiência como princípio 

constitucionalmente assegurado, tornou claro que o seu conteúdo não se esgota naqueles 

valores mencionados na medida em que a referência expressa no texto reclama significado 

específico.5 

Não parece correto, porém, pretender esgotar o conteúdo do princípio, no contexto 

da jurisdição, à idéia de tempo e celeridade, perspectiva que inobstante justificável mostra-se 

evidentemente reducionista. Para evidenciar o equívoco dessa percepção minimalista, o 

                                                
5 Dissertando a respeito ensina Alexandre Aragão: “O princípio da eficiência de forma alguma visa a mitigar ou a 
ponderar o Princípio da Legalidade, mas sim a embeber a legalidade de uma nova lógica, determinando a 
insurgência de uma legalidade finalística e material – dos resultados práticos alcançados-, e não mais uma 
legalidade meramente formal e abstrata. 
....................................................................................................................................... 
O Principio Constitucional da Eficiência (art. 37, caput, CF) não legitima a aplicação cega de regras legais (ou de 
outro grau hierárquico), que leve a uma consecução ineficiente ou menos eficiente dos objetivos legais primários. 
As normas jurídicas “passam a ter o seu critério de validade aferido não apenas em virtude da higidez do seu 
procedimento criador, como da sua aptidão para atender aos objetivos da política, além da sua capacidade de 
resolver os males que esta pretende combater”. (ARAGÃO, Alexandre Santos. O princípio da eficiência. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, n 4, nov-dez 2005 e jan 2006) 
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trabalho vai dedicar o capitulo seguinte à pesquisa empírica, especificamente ao exame de 

casos concretos colhidos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esses casos 

tramitam pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o exame dos 

mesmos objetiva demonstrar que, em determinadas hipóteses, a exclusiva observância dos 

critérios de tempo e celeridade se mostra insuficiente e até inadequada à solução do caso 

concreto submetido a cognição judicial. 

A pesquisa é feita pela escolha de casos cujo perfil permite ao intérprete inferir 

que as hipóteses, às quais a simples observância da celeridade não resolve, são bastante 

comuns no cotidiano dos Tribunais.6 

A idéia então que se pretende desenvolver é a seguinte: 

- a judicialização trouxe como conseqüência o processo de “industrialização” da 

jurisdição; 

- as iniciativas de gestão empreendidas voltam-se ao enfrentamento desse 

fenômeno; 

- esse processo conduz à colonização da idéia de eficiência, pela idéia de 

celeridade; 

- em numerosos casos essa solução é imprópria e inadequada; 

- quadra então encontrar outras alternativas para fazer frente às exigências da 

jurisdição, notadamente ao seu conteúdo. 

                                                
6 É fora de dúvida que se deve compreender a padronização das decisões judiciais sobre incontáveis temas, que 
por força do volume de processos reclamam uma solução “prêt-à-porter”. 
No entanto, determinadas situações deduzidas nos Tribunais, as quais se contam às centenas e até aos milhares, 
não se enquadram nesse padrão, reclamando soluções individualizadas. 
Por outro lado, reconhece-se a relevância do principio instituído pela Emenda Constitucional 45/2004, 
relacionado à duração razoável do processo, alertando-se para o risco de não ser suficiente, em certos casos, à 
solução da hipótese, exigir a celeridade processual como valor autônomo. 
A esse respeito: BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. v. 1 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 143. 
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2 O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

2.1 CONCEITO 

 

 

A necessidade de recorrer-se ao Judiciário para fazer valer direitos é realidade 

histórica no processo de evolução das sociedades, justificando a própria existência dos órgãos 

judiciários. Desde a mais remota época que o soberano detentor do Poder, como contrapartida 

à sua investidura, obrigava-se a receber os reclamos dos súditos como forma de buscar a 

composição de interesses em conflito, tanto frente ao Estado, como igualmente diante de 

particulares. Com freqüência vêem-se os indivíduos compelidos a buscar uma solução 

intermediada para as suas pretensões, cometendo-se essa atribuição a um órgão profissional e 

especializado7, inserido na estrutura do Poder Estatal. Natural, portanto, que o Poder 

Judiciário seja instado a interferir com freqüência no âmbito das relações humanas, 

compondo-as conforme a lei.  

Nas últimas décadas, entretanto, em vários Estados, inclusive no Brasil, um outro 

fenômeno vem ocorrendo com freqüência, conduzindo a sérias conseqüências e 

desdobramentos.8 Trata-se de um processo multifacetário, porque ocasionado por diferentes 

                                                
7 No contexto da teoria geral do Estado, significou inestimável evolução a formulação de conteúdo da teoria da 
tripartição do Poder.  
Já os pensadores britânicos, como forma de resistir ao absolutismo monárquico fizeram ver ao mundo a 
necessidade de conter a hipertrofia do poder do monarca. 
Coube a Montesquieu o mérito de “profissionalizar” as funções finalisticas do Estado, cometendo-as a um órgão 
profissional especializado. (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007 / GILISEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 4. ed. A. M. Hespanha e L. M. 
Macaísta Malheiros (trad). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003 e HESSE, Konrad. A força normativa 
da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1991) 
8 Como alerta Luiz Roberto Barroso o fenômeno da judicialização ocorre em diferentes épocas e lugares e ainda 
hoje opera, inclusive no Brasil. 
Esclarece referindo-se à judicialização: “O fenômeno, registre-se desde logo, não é peculiaridade nossa. Em 
diferentes partes do mundo, em épocas diversas, Cortes Constitucionais ou Supremas Cortes destacaram-se em 
determinadas quadras históricas como protagonistas de decisões envolvendo questões de longo alcance político, 
implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na sociedade. 
De fato, desde o final da segunda guerra mundial verificou-se, uma maior parte dos países ocidentais, um avanço 
da justiça constitucional sobre o espaço da política majoritária, que é aquela feita no âmbito do Legislativo e do 
Executivo, tendo por combustível o voto popular”. 
A seguir enumera situações que exemplificam a ocorrência do fenômeno em vários países, como Estados Unidos, 
Israel, Turquia, Coréia, Humgria e Argentina. (BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo judicial e 
legitimidade democrática. Revista de Direito do Estado, RDE, ano 4, n 13, fev-mar 2009. p. 72) 
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causas e circunstâncias.9 A judicialização das relações sociais tornou-se um processo a rigor 

irrefreável nos últimos vinte anos no Brasil, a exemplo do que ocorreu em outros países, 

abrangendo incontáveis segmentos da vida social, com freqüência sem qualquer vínculo entre 

os mesmos.  

As mais diversas relações sociais, com ou sem conteúdo econômico, que de resto 

historicamente eram estranhas ao Judiciário, passaram a integrar a agenda do Poder, em razão 

de variadas causas. No campo da saúde, do consumo, da previdência social, da acessibilidade 

aos serviços públicos, das ações afirmativas, dos direitos de grupos e minorias, enfim, 

incontáveis segmentos das relações humanas transferiram-se do campo habitual dos debates 

para a arena do Judiciário, com sérias implicações daí decorrentes.  

Nesse contexto, “a crescente institucionalização do direito na vida brasileira, 

invadindo espaços que antes lhe eram inacessíveis, como algumas esferas do setor privado, 

levou à judicialização das relações sociais”.10  

Já ficou dito e parece oportuno repetir, que são várias as razões pelas quais 

operou-se o fenômeno da judicialização, especialmente no Brasil, parecendo outrossim, que o 

mencionado processo persistirá pelas próximas décadas. Freqüentemente, parcela respeitável 

da doutrina aponta como causas determinantes da ocorrência da judicialização, quer de modo 

direto ou não, circunstâncias ligadas ao papel desempenhado pelos órgãos superiores da 

estrutura do sistema judiciário do Estado, como no caso brasileiro, o Supremo Tribunal 

Federal.  

Fora de dúvida que esse ponto de vista é correto e significativamente relevante, na 

medida em que evidencia o grau de repercussão das dicções emanadas do órgão máximo da 

hierarquia judiciária. O presente trabalho procede, entretanto, a uma abordagem um pouco 

diversa, na medida em que se ocupa de circunstâncias determinantes da judicialização as 

quais fundamentalmente dizem respeito às instâncias inferiores da Magistratura. 

Não se pretende afirmar que o papel das Cortes Constitucionais ou Tribunais 

Superiores não tenha influencia no processo de judicialização. No entanto, se quer proceder a 

                                                
9 O presente trabalho irá se ocupar da enumeração das principais causas que a nosso ver determinam a ocorrência 
do fenômeno da judicialização, porém, diferentemente de outros conceituados autores não colocará foco no papel 
do Supremo Tribunal Federal nesse processo. (cf. a respeito BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo 
judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito do Estado, RDE, ano 4, n 13, fev-mar 2009. p. 73-74 e 
ainda MAUÉS, Antonio G. Moreira; LEITÃO, Anelice F. Belém. Dimensões da judicialização da política no 
Brasil. Revista de Informação Legislativa, n 163, jul-set 2004. p. 31-50) 
10 NUNES JÚNIOR, Armandino Teixeira. A Constituição de 1988 e a judicialização da política no Brasil. 
Revista de Informação Legislativa, n. 178, abr-jun 2008. p. 159. 
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uma abordagem a partir da ocorrência do fenômeno nas instâncias inferiores do Judiciário, 

preferencialmente nos órgãos monocráticos.11 

Ficou dito anteriormente, que o processo de judicialização é multifacetário, 

exatamente porque na verdade, assim como tem ele várias causas, tem também múltiplas 

facetas. O fenômeno é o mesmo tanto no Supremo Tribunal Federal, como por exemplo em 

um Juizado Especial Cível, apresentando-se com cores diversas num ou noutro ambiente. No 

ambiente da Suprema Corte a questão surge motivada por uma questão de política pública por 

exemplo, enquanto na instância ordinária vem suscitada em demanda individual com forte 

conotação coletiva, como a análise das cláusulas de seguro saúde. 

As causas e as conseqüências do mesmo é que são diversas, pretendendo o 

trabalho ir além na indicação das determinantes do fenômeno. Assim, o trabalho vai abordar 

as causas que a nosso ver mais significativamente condicionam o fenômeno da judicialização 

e que, até certo ponto, são complementares àquelas elencadas por boa parte da doutrina.  

Parece oportuno proceder a um exame, de algumas das causas do processo de 

judicialização, como forma de compreender minimamente as razões desse fenômeno e por 

força disso, dimensionar os efeitos dele decorrentes, especificamente no caso brasileiro. 

 

2.2 CAUSAS DO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO 
 

 

2.2.1 – O Débito Legislativo na Regulamentação Constitucional - A Omissão do Legislador  

 

 

Tem-se aqui um fator determinante da ocorrência do fenômeno da judicialização 

indicado pela melhor doutrina. A Constituição da República editada em 1988, procurou fazer 

frente a uma prática comum nos Estados em geral e na América Latina em particular, por 

força da qual o legislativo com freqüência se demite de suas competências e não edita as leis 

necessárias a conferir plena eficácia e aplicabilidade aos comandos constitucionais. Por mais 

analítica e detalhada que se apresente uma Constituição, por mais específicos que sejam os 
                                                
11 Confira-se a respeito Werneck et al (op. cit. p. 155), quando alerta: “A aprovação da lei 9.099, em 26 de 
setembro de 1995, que cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ilustra a ênfase conferida ao tema da 
democratização do acesso à Justiça e a expansão da capacidade de o Judiciário intervir institucionalmente no 
plano da sociedade”. 
O autor sinaliza claramente para a circunstância mencionada de que o fenômeno da judicialização não se limita à 
intervenção do Supremo Tribunal Federal no campo das relações sociais por meio das ADIs ou de outros 
instrumentos processuais capazes de provocar a sua atuação, mas também em razão da convocação das diversas 
esferas do Poder Judiciário a participarem do processo de judicialização. 
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seus comandos, não será possível dispensar a edição de normas ordinárias voltadas a conferir 

eficácia plena aos seus ditames, tornando-os aplicáveis e passíveis de invocação pelo Poder 

Judiciário, como forma de dar concretude aos mesmos. Cabe portanto, ao legislador ordinário, 

editar arcabouço normativo destinado a dar plena eficácia e aplicabilidade às prescrições 

constitucionais. Dissertando sobre a gravidade da falta de ação legislativa adverte a doutrina: 

 
Com referência ao pressuposto, a inconstitucionalidade por omissão 
pressupõe a violação do dever constitucional de legislar, imposto em norma 
constitucional de eficácia limitada, declaratória de princípio institutivo ou 
programático já que todas imprescindem de regulamentação para tornarem-
se aplicáveis.12 
 

Identicamente, ensina Sacha Calmon: 
 
A omissão do legislador comporta graus. Partindo-se da idéia do poder-dever 
atribuído aos Parlamentos para definir direitos e deveres, por imperativo 
constitucional e de “incumbências” não executadas, pode ocorrer: 
a) inação pura e simples do legislador; b) ação legislativa, porém tardia e, 
pois, inócua; c) ação legislativa quanto a um ponto, porém com lacunas 
comprometedoras de direitos (omissão parcial). 
O fundamento para a atividade controladora da Corte Constitucional reside 
na constatação de que os direitos fundamentais não significam apenas 
direitos e garantias das pessoas contra o Estado, passiveis de serem 
vulnerados por este, comissivamente, mas de princípios objetivos de governo 
que obrigam o Estado a prestações positivas em prol do cidadão ou de 
pessoas.13 
 

Historicamente, o legislador enfrenta dificuldades para desincumbir-se dessa 

função, por uma série de razões, a começar pelos interesses políticos partidários que com 

freqüência impedem o cumprimento da tarefa.  

No contexto latino-americano, essa dificuldade quase etiológica colaborou para o 

processo de hipertrofia do Poder Executivo, o qual frequentemente exercia a delegação 

legislativa em substituição ao Parlamento.14 

Nos últimos vinte anos, porém, por força inclusive do forte caráter programático 

da Constituição de 1988, tanto o Legislativo como o Executivo mostraram-se incapazes de 

regulamentar adequadamente as regras constitucionais, várias delas outorgando direitos e 

garantias, criando forte expectativa acerca de sua aplicação. 

                                                
12 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 143. 
13 COELHO, Sacha Calmon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e o poder de tributar na 
Constituição de 1988. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. p. 137. 
14 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. São Paulo: Saraiva. 1990; FERREIRA FILHO, 
Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1982; GASPARINI, Diógenes. 
Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 112. 
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Esse contexto, tendo de um lado a inércia do Legislativo e até do Executivo na 

complementação das normas constitucionais, e de outro, o forte reconhecimento pela 

Constituição Federal, de direitos e garantias, criou o ambiente propício para a judicialização 

de várias relações jurídico-sociais, que historicamente ficavam à margem dos Tribunais. 
Essa circunstância não passou despercebida a Barroso15, sendo certo que a tomada 

de consciência acerca de direitos e garantias fundamentais foi decisiva para a ocorrência do 

fenômeno da judicialização no Brasil. 

Relevante consignar alguns pontos acerca da omissão normativa do legislador 

ordinário: 

1ª – a omissão legislativa concorre para o processo de judicialização, quando nos 

encontramos diante de uma norma constitucional que reclama complementação normativa16, 

hipótese na qual os potenciais beneficiários da regra constitucional vêem-se frustrados em 

razão da inação do legislador, recorrendo então ao Judiciário com o objetivo de que possa 

esse complementar os comandos constitucionais, como forma de fazê-los plenamente eficazes 

e aplicáveis em concreto. 

Nessas hipóteses é possível que a inércia do legislador conduza à judicialização de 

milhares de relações, como ocorreu, por exemplo, com as pretensões formuladas por 

consumidores, acerca da aplicação do § 3º, do art. 192 da Constituição Federal, nunca 

regulamentado até ser revogado pelo emenda constitucional 40/2003. 

2º - a omissão legislativa concorre para a judicialização quando em hipóteses 

como aquela acima examinada, instauram-se ações constitucionais destinadas a suprir a 

inércia legislativa de modo específico.17 

 Em tais hipóteses, embora a rigor não exista o risco da multiplicação imediata de 

processos, há evidente deslocamento do debate acerca do conteúdo, extensão e parâmetro da 

norma regulamentadora, do legislativo para o Judiciário. 

Consigne-se mais uma vez que, nesse caso, a multiplicação de processos não se dá 

de imediato e pode até mesmo não ocorrer, porque é possível que a questão se resolva de 

modo definitivo no Supremo Tribunal Federal, não gerando aquele efeito multiplicador. No 

entanto, conforme a posição adotada pela Corte Constitucional é possível que se produza a 
                                                
15 BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito 
do Estado, RDE, ano 4, n 13, fev-mar 2009. p. 73. 
16 cf. BASTOS, Celso Ribeiro; BRITO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas 
constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982; SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 
constitucionais. 7. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2008; BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e 
a efetividade de suas normas. 9. ed. São Paulo: Renovar, 2009. 
17 A Constituição Federal institui a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – art. 103, § 2º, o Mandado 
de Injunção – art. 5º LXXI e Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – art. 102, § 1º. 
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instauração de milhares de processos, além do que, como já ficou anotado, a judicialização 

aqui dar-se-á pelo deslocamento do debate sobre a norma regulamentar, do legislativo para o 

Judiciário. (pode-se exemplificar a esse respeito a regra do art. 196 da Constituição Federal. 

Reconhece-se nela, desde logo, força suficiente para ser aplicada, no entanto várias questões 

envolvidas no tema somente foram aclaradas no Judiciário, como a solidariedade ente os entes 

federativos, os tratamentos abrangidos entre outros). 

3º - é possível que o silêncio do legislador ordinário concorra para o processo, 

ainda quando se trata de uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

Pode parecer incoerente uma tal ponderação, sendo possível pensar que em não 

sendo necessária a ação do legislador, diante da plena eficácia da norma constitucional, não 

haveria como censurar-lhe a inércia. 

Ocorre, no entanto, que nem sempre a intenção constitucional se mostra 

suficientemente clara a autorizar a conclusão acerca da eficácia do comando nela contido, 

hipótese na qual caberia ao legislador ordinário explicitar por completo o conteúdo do 

dispositivo constitucional, por exemplo esclarecendo o modo como seria exercido o direito no 

mesmo reconhecido. Não o fazendo, fica a cargo do Judiciário esclarecer os contornos e 

limites da aplicação da norma.. 

A omissão legislativa é, pois, causa de significativa relevância no processo de 

judicialização. 

 

2.2.2 O Débito Legislativo - A Imprecisão Legal e o Conflito Aparente de Normas 

 

A segunda causa do processo de judicialização, na perspectiva do trabalho, é 

quase uma variante da razão anteriormente indicada, o outro lado da moeda. No contexto 

anteriormente examinado, existe total ausência de ação do legislador. Aqui, embora tenha sido 

editada uma norma complementar à Constituição, não se mostra ela suficiente para dirimir 

adequadamente os conflitos eventualmente surgidos entre os atores das relações que objetiva 

ela regular. Essa insuficiência resulta fundamentalmente da imprecisão normativa 

propriamente considerada18 ou de aparente conflito entre normas legais gerando dúvidas 

acerca daquela que deve ser aplicada em certas situações. 

Pode-se ponderar que essas duas situações fazem parte da própria fisiologia da 

atividade legislativa, sempre aquém de toda potencial abrangência das normas que edita, tanto 

                                                
18 Lamentavelmente são vários os casos de imprecisão normativa – veja-se por exemplo o debate surgido quanto 
à lei complementar nº. 135 de 14/06/2010.  
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que são debatidas as técnicas de interpretação das mesmas.19 Parece no entanto, que nos 

últimos anos essa situação agravou-se no Brasil, tanto em relação à imprecisão do conteúdo 

das normas editadas pelo legislador como também no tocante ao aparente conflito entre elas. 

Parece que esse agravamento resulta de duas circunstâncias: 

a) a maior ingerência do texto constitucional em setores da vida social, 

estabelecendo parâmetros à ação do legislador, com os quais não estava ele historicamente 

familiarizado (v.g. a universalização do acesso à saúde, os direitos do consumidor, a proteção 

da criança e do idoso), o que cria dificuldades no tocante ao conteúdo e à extensão das 

normas. Nesse ponto impõe-se acentuar que o legislador enfrenta dificuldades na elaboração 

normativa, inclusive em razão do aparente conflito entre valores constitucionais de igual 

quilate;20 

b) o verdadeiro desinteresse do legislador pelo exercício de suas atribuições 

típicas.21 

Essas situações de imprecisão de conteúdo normativo e de aparente conflito entre 

normas, as quais reunimos no título presente, concorrem fortemente para o processo de 

judicialização. 

Vejamos dois exemplos:  

a) a lei complementar nº 135/2010 estabeleceu regras relacionadas à 

inelegibilidade. A parte todas as virtudes da lei, o seu conteúdo deixou dúvidas acerca do 

momento em que as suas disposições deveriam incidir, já que a Constituição Federal 

estabeleceu que a lei que altera o processo eleitoral deve estar em vigor por mais de um ano, 

quando da realização das eleições.22 A duvida acerca do conteúdo da norma, judicializou a 

questão no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral, até que o 

Supremo Tribunal Federal em julgamento de forte impacto para a sociedade, não logrou êxito 

em esclarecer decisivamente a questão;23 Posteriormente, com a chegada do décimo primeiro 

Ministro, pacificou-se a questão em votação de reduzida margem de vantagem. (R.E. nº. 

633703) 

b) o advento do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90) representou 

grande avanço nessa categoria de relações sociais. Paralelamente, outros diplomas foram 
                                                
19 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação: aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 
2006. 
20 cf. sobre integração constitucional, conflitos aparente de normas constitucionais e ponderação de interesses. 
(SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. A Constituição aberta e os Direitos Fundamentais. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. p. 59-75) 
21 Basta verificar o elevado número de Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas desde 1988. 
22 Artigo 16 da Constituição Federal, com a redação de Emenda Constitucional nº 4/1993. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 630147, de 29 set 2010. 
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editados no campo dos serviços públicos, como a lei das concessões e das permissões (lei 

8.987/95), dos serviços de eletrificação (lei 9.074/95) e dos serviços de telefonia (lei 

9.472/97) entre outros. 

Ocorre que ao menos aparentemente, em algumas situações envolvendo os 

usuários dos serviços, existe aparente conflito entre esses diplomas e o Código de Defesa do 

Consumidor, o que acaba por gerar perplexidade, a qual concorre para que o Judiciário seja 

chamado a compor as dúvidas sobre a aplicação das normas,24 conduzindo ao campo da 

judicialização variadas categorias de relações sociais. 

 

2.2.3 O Judiciário e as Políticas Públicas - O Judiciário na Formulação e na Execução de 

Políticas Públicas 

 

Tema presente e complexo, a atuação do Judiciário no contexto das políticas 

públicas é ao mesmo tempo causa e conseqüência do processo de judicialização. O Poder 

Judiciário concorre nas escolhas das alternativas pelo sistema político,25 operando tanto na 

formulação, como na execução das mesmas. São duas dimensões distintas da atuação do 

Judiciário no contexto das políticas públicas, ambas com a mesma repercussão e importância. 

No âmbito desse trabalho interessa a atuação como causa determinante da judicialização, 

embora sob alguma perspectiva possa ser vista também como efeito desse processo. 

                                                
24 No campo dos serviços de saúde suplementar existem muitas dúvidas acerca dos limites de aplicação das leis 
8.078/90 e 9.658/98 por exemplo. 
25 Taylor citando Schattschneider disserta a respeito do impacto do Poder Judiciário na elaboração das políticas 
pública. “No que diz respeito aos instrumentos, sabemos que alguns são mais robustos, por assim dizer, que 
outros, do ponto de vista de seu impacto nas políticas públicas. Uma Adin ou uma Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental – ADPF, por exemplo, têm muito mais impacto e sobrevida do que uma decisão 
recorrível de juiz federal de primeira instância. No entanto, mesmo no caso da Adin, existe uma grande  margem 
para mudar o timing do impacto judicial na implementação, seja acelerando uma decisão através de liminar, seja 
protelando o processo por meio de pedidos de vista. Também existem inúmeras possibilidades para arquivar 
ações por motivos processuais, evitando assim uma decisão do mérito (Koerner, 2005; Pacheco, 2006). Há, 
portanto, uma capacidade considerável dos ministros do STF de controlar o timing e as conseqüências de seu 
impacto, seja sustentando políticas públicas que apóiam ou atrasando a derrota daqueles que eles acreditam ser de 
constitucionalidade duvidosa, porém preferíveis. O controle por juízes de instâncias inferiores é menos decisivo, 
já que seus pareceres são passíveis de recurso. No entanto, a elaboração de teses convincentes e o consenso entre 
juízes de instâncias inferiores podem ter uma influência importante, bloqueando ex post a implementação de 
políticas ou tirando certas alternativas do leque de opções consideradas como plausíveis ex ante pelos formadores 
de políticas públicas. 
Em suma, o Judiciário pode influênciar os resultados das políticas públicas tanto no momento da deliberação 
quanto na hora da implementação com uma variedade de possíveis estratégias: sinalizando as fronteiras 
permitidas para a alteração da política pública, sustentando-a e legitimando-a diante da possível oposição, 
atrasando uma decisão sobre uma determinada política e, assim, controlando a agenda de deliberação da política 
pública ou, até mesmo, alterando ou rejeitando a proposta após sua implementação”. (TAYLOR, Matthew M. O 
Judiciário e as políticas públicas no Brasil. Revista DADOS, v. 50, n. 2, 2007) 



 20 

A rigor operam os juízes na elaboração de uma política pública, quando atuam 

diante da completa ausência de norma, até mesmo constitucional, como se dá com as decisões 

que reconhecem efeitos jurídicos às relações homoafetivas, por exemplo, no âmbito da 

previdência social. Em certas circunstâncias, a formulação de uma política pública por parte 

dos juízes pode até mesmo sofrer resistência de determinados segmentos da sociedade e 

mesmo de grupos parlamentares, o que coloca em evidência a discussão acerca da 

legitimidade desse comportamento. 

Entretanto, parece fora de duvida que os juízes operam até frequentemente no 

âmbito da formulação de políticas, o que foi percebido e destacado em texto específico sobre 

o tema.26 Nesse ponto particular, o grande problema parece residir no questionamento acerca 

da legitimidade da decisão, tanto em razão da origem da qual ela emana, como em razão do 

conteúdo da mesma. A questão da legitimidade é problematizada a partir da concepção que 

reconhece tal competência aos demais Poderes do Estado erigidos que são pelo voto popular. 

A dificuldade de aceitação da atuação judicial nesse campo, é claramente percebida na 

doutrina: 
 
Finalmente, a interpenetração das atividades legislativa, governativa e 
executiva, com a formulação das políticas públicas, coloca o problema do 
modo de controle dos programas pelo Poder Judiciário. 
Jose Reinaldo de Lima Lopes tratou do tema ao considerar que a eficiência 
dos direitos sociais depende, mais que da possibilidade de se agir em juízo, 
em face do Estado, da própria ação concreta do Estado. A questão da 
justiciabilidade das políticas públicas colocaria duas séries de perguntas para 
o jurista: ‘Em primeiro lugar, trata-se de saber se os cidadãos em geral têm 
ou não o direito de exigir, judicialmente, a execução concreta de políticas 
públicas e a prestação de serviços públicos. Em segundo lugar, trata-se de 
saber se e como o Judiciário pode provocar a execução de tais políticas’. 27 
 

Identicamente, Roberto Gargarella: 
 

                                                
26 “A luta política dispõe de regras, assim como a atuação judicial. Essa ultima, entretanto, cria a expectativa de 
que só se dará a posteriori, a partir do momento em que um projeto de lei, ou medida provisória, ou outro veículo 
legal de implementação de políticas públicas já tiver findado o processo legislativo, entrando em vigor. Uma 
observação mais atenta da dinâmica política brasileira, entretanto, revela o contrário: é comum aos agentes do 
Judiciário influênciar a dinâmica de aprovação das políticas, ou mesmo interrompê-las, antes de sua aprovação. 
Pode-se citar, por exemplo, a proposição de suspensão do Código de Defesa do Consumidor quanto aos prejuízos 
provocados pelo corte generalizado do fornecimento de energia elétrica (a chamada “medida provisória do 
apagão”), que não chegou a ser proposta, devido ao resultado de uma reunião informal entre um representante do 
Executivo, com os ministros do STJ, o que evidencia que a ação política do Judiciário se dá muitas vezes sem que 
os mecanismos legais disponíveis sejam utilizados. Nesse sentido, o efeito é o de eliminação de alternativas aos 
atores políticos, e, pois, de constrangimento de sua liberdade de ação (KOERNER, 2006)”. (ROCHA, Álvaro 
Filipe Oxiey da. Judiciário e políticas públicas: A concretização dos Direitos Fundamentais-Sociais. Revista da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, n 27. p 19-32) 
27 LOPES, José Reinaldo de Lima apud BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas 
Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 272-273. 
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O controle Judicial é a atividade através da qual os juízes aferem a validade 
das normas legais e administrativas. A supremacia judicial diz respeito à 
‘noção de que os juízes devem ter a última palavra quando se trata da 
interpretação constitucional, e de suas decisões determinam o significado da 
Constituição para todos’ (Kramer 2001,6). 
Não obstante o grande apoio de que geralmente aparece junto da prática do 
controle judicial – o que gera maior tensão entre os defensores desta prática 
e as pessoas que apóiam a democracia deliberativa ou alguma outra visão 
majoritária da democracia. 
Aqueles que valoram a democracia, entre outras razões, por seus 
componentes majoritários (como o fazem os democratas deliberativos), têm 
razões para criticar a supremacia judicial em nome da idéia de igualdade que 
subjaz à de respeito à vontade democrática. A supremacia judicial violaria a 
idéia do respeito igualitário porque permitiria a uma minoria de juízes a 
imposições de suas próprias opiniões ao resto da população. Essa 
possibilidade se mostra ainda mais preocupante quando compreendemos, 
com Waldron, que os juízes também tomam decisões por meio de 
procedimentos majoritários, como conseqüência das dissidências internas 
existentes dentro da Corte, que costumam refletir de algum modo os 
desacordos existentes fora dos tribunais.28 
 

A apresentação dessas críticas, tem em vista apenas trazer à discussão o grau de 

complexidade que o tema da intervenção judicial desperta no campo das políticas públicas. 

Parece porém totalmente fora de dúvida, a cada vez mais forte ingerência do Judiciário nesse 

campo, notadamente na execução das políticas estatais, hipótese na qual existe a norma 

constitucional ou legal, mas a Administração Pública como um todo, não empresta completa 

efetividade à ela.29 Nesse caso, o Judiciário passa a adotar as providências que buscam tornar 

efetivos os comandos normativos. 

É igualmente certo que o Poder Judiciário opera na execução das políticas 

públicas, por meio de variados instrumentos, alguns criados especificamente30 para impor ao 

                                                
28 GARGARELLA, Roberto. Democracia deliberativa e o papel dos juízes diante dos direitos sociais. In: SOUZA 
NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord). Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
p. 224-225. 
29 É clássica e complexa a utilização da expressão Administração Pública. 
Num primeiro sentido exprime ela a idéia de atividade, função atribuída ao Estado ou a outras entidades no 
cumprimento de suas competências instrumentais. 
Em outro sentido expressa a idéia da organização Administrativa, abrangendo o próprio Estado e as entidades que 
com ele concorrem no exercício das suas atribuições. (cf. por todos MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 1991) 
30 O sistema processual brasileiro consagra instrumentos de elevada relevância para o fim de exercer um controle 
específico e efetivo sobre a Administração Pública, alguns de valor histórico como o Mandado de Segurança e a 
Ação Popular. 
Após o advento da Constituição de 1988 eles foram largamente difundidos e aperfeiçoados. 
No campo específico da omissão na execução de políticas públicas, vale considerar que tal inércia em regra 
atinge a consciência ético-jurídica de toda a sociedade, justificando o uso cada vez mais freqüente da Ação Civil 
Pública. 
Anote-se a respeito: “Já no interesse difuso, pelo grau de disposição e indeterminabilidade de seus titulares, não 
se pode atribuir qualquer tipo de exclusividade na fruição do objeto do interesse.  
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Executivo a adoção de providências destinadas a tornar concreto um valor previsto no sistema 

normativo, porém não tornado efetivo antes da ação jurisdicional. 

É curioso notar, e esse ponto será destacado no tópico a seguir, que de acordo com 

a tradição latino-americana, o Estado se estrutura em torno da hipertrofia do Poder Executivo, 

o que não impede que o Judiciário seja forçado a inserir-se no âmbito de relações sociais, as 

quais não chegam a bom termo, em razão da inércia daquele na implementação de 

providências que a par de previstas no sistema, são essenciais para a realização de 

determinada política. São inúmeros os exemplos, e mais uma vez, parece oportuno recordar 

que para o objetivo do presente trabalho, não é propriamente preponderante o que se passa no 

contexto do Supremo Tribunal Federal. 

Em outras palavras, parece evidente que a judicialização da execução de políticas 

públicas por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade na Suprema Corte tem 

significativa repercussão no ambiente social. No entanto, para o nosso objetivo, que se propõe 

a discutir a insuficiência da adoção prioritária da celeridade, como valor de aferição da 

eficiência da atividade jurisdicional, é muito mais significativo considerar quais as 

conseqüências que atingem as instâncias ordinárias da jurisdição, por força da judicialização 

daquela matéria, principalmente por meio de demandas individuais.31 

A título de exemplificação basta pensar nas milhares de ações ajuizadas com base 

na ausência de execução efetiva de uma política de universalização dos serviços de saúde 

pública e de saneamento. Esse aliás, é um tema recorrente quando o assunto é judicialização. 

De fato, desde que a jurisprudência entendeu pela auto-aplicabilidade do artigo 196 da 

Constituição Federal, milhares de ações restaram instauradas nas mais variadas instâncias 

judiciais. Parece evidente então, que o processo de intervenção do Judiciário no campo das 

políticas públicas concorre com grande intensidade para o processo de judicialização. 

 

                                                                                                                                                   
Tanto isso é verdade que o vínculo que une os titulares desse direito é apenas uma circunstância de fato, tal como 
determina o CDC, art. 81, parágrafo único, I, e endossa o exposto na regra da coisa julgada (art, 103, I), quando 
diz que a mesma tem eficácia erga omnes. Não há dúvidas de que existe uma limitação dos titulares de um 
interesse difuso, entretanto torna-se impossível a demarcação desse limite, simplesmente porque não se pode 
identificar cada um dos titulares e, mais ainda, porque o elo de ligação entre tais sujeitos é uma circunstância de 
fato, caracterizando-se, pois, por um Estado de fluidez completo, instável e contemporâneo”. (ABELHA, 
Marcelo. Ação civil pública: ações constitucionais. Fredie Didier Jr (org). 3. ed. São Paulo: Podium, 2008. p. 
350) 
No mesmo sentido: ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 57 (quando fala da tutela de interesses transindividuais).  
31 Para o efeito da industrialização da jurisdição, muito mais significativo do que o ajuizamento de uma ação 
coletiva é a instauração de milhares de processos decorrentes da mesma situação originária. 
O sistema processual brasileiro a rigor, não conhece mecanismo que impeça a instauração de demandas 
individuais, mesmo quando tenha sido ajuizada uma ação coletiva sobre o mesmo tema (v.g sobre telefonia). 
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2.2.4 A Tradição Brasileira - O Fenômeno da Hipertrofia do Executivo 

 

Pode parecer contraditório o que se irá dizer, mas essa é uma falsa impressão. De 

fato, pode gerar alguma dúvida a idéia de hipertrofia do Poder Executivo como causa de 

judicialização, diante do que ficou dito a respeito da omissão desse órgão na elaboração e 

execução de certas políticas públicas. Entretanto, essa contradição existe e faz parte da 

tradição latino-americano e brasileira, em especial, mesmo após o processo de 

redemocratização.  

O Executivo é inerte em alguns campos nos quais deveria atuar e hipertrofiado em 

outros segmentos da vida social, sendo extremamente invasivo da esfera jurídica de seus 

súditos.32 É um processo de acentuada hipertrofia do órgão Executivo, por meio do qual 

adotam-se medidas que freqüentemente contrariam o sistema legal, ou ao menos geram 

dúvida sobre a juridicidade da mesma, ocasionando como conseqüência a judicialização das 

relações jurídicas estabelecidas entre indivíduos ou entidades e o Estado, em regra, como 

forma de coibir abusos e excessos de partes deste. Esse modo de agir tem severas 

conseqüências sobre o processo de judicialização, notadamente em relação à insustrialização 

da atividade jurisdicional.  

Mesmo após a redemocratização do país e o advento de uma Constituição 

eminentemente garantista, subsistiu ainda uma tradição de hipertrofia do Poder Executivo na 

estrutura do Estado brasileiro, injustificável mesmo diante do regime adotado.33 Essa 

exacerbação da atuação do Executivo pode ser percebida a partir de variadas práticas, citando-

se três apenas a título de exemplificação e sua influência sobre a judicialização: 

a) a edição de planos econômicos pretensamente destinados à estabilização. O 

ponto central entretanto, consiste na circunstância de que frequentemente nessas situações, a 

questão econômica é colocada em patamar superior à própria Constituição e aos valores nela 

assegurados, com forte repercussão no processo de judicialização. 

                                                
32 cf. a respeito do fortalecimento do Executivo, notadamente no sistema presidencialista. (DALLARI, Dalmo de 
Abreu. op. cit. p. 244 e BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. 
15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. p.161 (ao falar sobre Ditadura Moderna) 
33 Ainda que se possa considerar a predominância do Poder Executiovo, no âmbito de um regime presidencialista, 
não há justificativa para a hipertrofia do mesmo, nos moldes em que ocorre na América Latina. (cf. a respeito da 
estrutura do Presidencialismo – BONAVIDES, Paulo. O Direito Constitucional e o momento político. Revista 
de Informação Legislativa, Brasília, ano 21, n 81, jan-mar 1984. p. 217-230 / FRANCO SOBRINHO, Manoel de 
Oliveira. Parlamentarismo vs. Presidencialismo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 22, n 85, jan-
mar 1985. p. 21-44) 
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O Brasil conheceu várias iniciativas nesse sentido, em especial de meados da 

década de 80 ao inicio da década de 90 no século passado, e ainda hoje, quase vinte e cinco 

anos depois aquelas medidas ainda ocupam a pautas dos Tribunais.34 

b) o abuso na utilização de prerrogativas constitucionalmente asseguradas, como o 

uso excessivo e incontrolado das medidas provisórias sem a observância dos requisitos 

autorizativos da relevância e urgência. 

Embora não seja circunstância que opera exclusivamente na região, é próprio dos 

regimes políticos da América Latina, admitir a delegação legislativa como sendo uma 

prerrogativa do Poder Executivo.  

No Brasil, a exemplo do que se passa em vários países latino-americanos, o 

ordenamento jurídico historicamente admite um regime de delegação legislativa, 

constitucionalmente assegurado. O problema a rigor, quando se pensa na hipertrofia da 

Executivo, não reside na transferência de competências entre os Poderes, mas nos excessos 

praticados a partir dessas delegações. A Constituição Federal admite, não há dúvida, a 

delegação de competências entre os Poderes, no entanto, parece contrariar o espírito do 

diploma maior, que exista excesso no exercício da delegação, e que o Poder funcionalmente 

competente para o exercício da função delegada, não se demita de suas atribuições próprias. 

Essa situação, no caso brasileiro, se mostra muito evidente na hipótese das 

Medidas Provisórias, cuja utilização pelo Executivo, com freqüência ultrapassa os limites da 

constitucionalidade, em razão da inobservância dos requisitos da relevância e urgência , 

exigíveis para o manuseio daquele instrumento. É esse o ponto crucial para o trabalho, porque 

a partir da inobservância dos requisitos autorizativos à utilização daquela prerrogativa, é que 

se abre ensejo à judicialização da questão.Essa circunstância acerca da possibilidade de 

controle judicial incidente sobre a questão relativa à observância dos requisitos que autorizam 

a utilização da Medida Provisória foi percebida pelo STF, já em 1989, quando do julgamento 

da ADI 162 MC/DF, de 14/12/1989, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves.35 Atingindo a medida 

provisória a esfera jurídica individual, é possível aferir a dimensão do processo de 

judicialização que uma tal circunstância acarreta. A utilização abusiva das medidas 

provisórias tem se mostrado um sintoma latente da hipertrofia do Poder Executivo no Brasil, e 
                                                
34 Apenas para ilustrar e ocupando-se apenas do STF, sem considerar os milhares de processos instaurados nas 
várias instâncias do Judiciário – a) RE 217066/RS de 06/04/2006 – Rel. Min. Ricardo Lewandowski, vencido o 
Min. Marco Aurélio = b) AI 551153 / SP de 15/09/2009 – Rel. Min. Ricardo Lewandowski = c) RE 591797/SP 
de 26/08/2010 – Rel. Min. Dias Toffoli. 
O Brasil conheceu vários planos econômicos nesse período. 
A título de referencia a Argentina também sofreu com essa prática mais recentemente. 
35 cf. COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Goret; MENDES, Gilmar Mendes. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 839. 
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embora a rigor, não se possa registrar um caso em que a matéria versada na norma tenha 

concorrido ao processo de judicialização ao patamar de milhares de processos, é possível 

identificar hipóteses várias nas quais a iniciativa do Executivo levou ao implemento do 

fenômeno em larga escala.36  

c) outras atitudes do Chefe do Executivo, com freqüência, concorrem para o 

processo de judicialização, como a iniciativa de projetos de Emendas Constitucionais ou de 

leis que ofendem direito e garantias Constitucionais intangíveis, ou para citar hipótese atual, a 

ingerência no processo político em descumprimento às prescrições da Justiça Especializada 

(personalismo). 

Por força desse fenômeno, frequentemente confunde-se o cargo executivo com a 

pessoa do seu ocupante. É até certo ponto uma inversão por força da qual o público (cargo) é 

que passa a servir ao particular (mandatário). Esse é um fenômeno que se mantém presente no 

contexto latino- americano, inobstante os ventos democráticos que passaram a soprar na 

região a partir de meados da década de 80 no século passado. Esse fenômeno reflete sobre o 

processo de judicialização, quando em nome desse personalismo o chefe do executivo afronta 

a lei ou atinge a esfera jurídica de terceiros.37 O processo de judicialização é fortemente 

influênciado portanto, ao menos no Brasil, pela hipertrofia do Poder Executivo, que acarreta 

pressão sobre os vários atores das relações jurídicas, o que deságua no ambiente judicial. 

 

2.2.5 O Dilema da Dívida Ativa - A Judicialização Via Execução Fiscal 

 

Entre tantas certezas trazidas ao campo da Gestão Judiciária, pela atuação do 

Conselho Nacional de Justiça, duas a nosso ver merecem destaque em razão da importância 

que têm para o objeto do trabalho: 

1ª) o volume de processos em curso pelas várias instâncias do Judiciário cresce 

vertiginosamente e em progressão geométrica; 

2º) um percentual sobremodo elevado desses processos, envolve a cobrança da 

dívida ativa do Estado por meio de execuções fiscais. 

A execução fiscal se configura hoje em problema crucial da gestão do Judiciário, 

pois concorre fortemente para o processo de judicialização. A constatação do volume de 

                                                
36 Apenas para citar um caso MP 1577, de 11 jun 1997, limitativa dos honorários asvocatícios em desapropriação. 
37 Exemplo dessa situação colhe-se na campanha presidencial brasileira – 2010 – em relação às penalidades 
aplicadas pela Justiça Eleitoral ao Presidente da República. (cf. SELIGMAN, Felipe. Lula é multado pela 
terceira vez por propaganda antecipada. Jornal Folha de São Paulo. Edição de 18 maio 2010. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u737179.shtml>. Acesso em 2 fev 2011) 
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processos envolvendo a cobrança de dívida pública é facilmente aferível, bastando consultar 

os dados estatísticos apresentado pelo CNJ – Justiça em números 38- tanto que o órgão 

superior de gestão criou grupo de análise de soluções para o problema,39 que pode levar ao 

verdadeiro colapso de certos setores do Judiciário. 

O processo de judicialização da dívida ativa no entanto, não é um fato dissociado 

de razões, existindo um conjunto de fatores determinantes do mesmo. Consigne-se nesse 

ponto, que parece existir no Brasil uma certa cultura tributária, da qual resultam algumas 

práticas que concorrem para o processo de judicialização. É possível, apenas a título de 

exemplificação, enumerar algumas práticas comumente adotadas no Brasil. 

I) Existe uma certa exacerbação das pretensões fiscais de parte de todas as 

entidades federativas, que com freqüência exageram na medida do exercício da faculdade 

impositiva;40 

II) Por razões políticas o Administrador Público, com freqüência mantém-se 

inerte na cobrança da dívida quando de seu vencimento, vendo-se obrigado a judicializá-la 

posteriormente, como forma de evitar a ocorrência da prescrição. 

Essa prática é muito comum no tocante à dívida ativa de pequeno valor (v.g. 

IPTU), a qual, no entanto, uma vez judicializada em larga escala, acarreta tantos problemas 

como a dívida de elevado valor; 

III) A cultura jurídica brasileira incorporou como valor a preservar o princípio da 

não auto-executoriedade tributária, o qual impõe o recurso ao Judiciário, como forma de fazer 

valer a pretensão fiscal. 

Embora se constitua em garantia justa e secularmente assegurada,41 e ainda hoje 

vigente entre nós42, exerce essa situação, forte influência sobre o processo de judicialização 

                                                
38 Consulte a respeito – Justiça em Números 2009 – Indicadores do Poder Judiciário – Conselho Nacional de 
Justiça – Brasília – setembro de 2010. 
39 Grupo de trabalho instituído para propor sugestões ao cumprimento da meta 3 de 2010. 
40 Exemplo de judicialização de questão fiscal em larga escala deu-se na Justiça Fluminense com a instituição da 
progressividade do IPTU. 
Embora o STF tenha se manifestado sobre a questão em 09/11/1999 - RE 248892/RJ - 2ª Turma - Rel. Min. 
Mauricio Corrêa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro viu-se obrigado a conhecer e julgar um 
volume brutal de processos. 
A questão mostrava-se simples, o que não impediu a Fazenda Municipal  de insistir na defesa do excesso de 
exação.  
A decisão proferida pela Suprema Corte veio assim ementada: “TREIBUTÁRIO. IPTU PROGRESSIVO. 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 67 DA LEI Nº 691/84. PRECEDENTES. 1. É pacífica a 
jurisprudência desta Corte no sentido de que a progressividade do IPTU, que é imposto de natureza real em que 
não se pode levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte, só é admissível, em face da 
Constituição Federal, para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. O 
artigo 67 da Lei nº 691/84, do Município do Rio de Janeiro, que instituiu a progressividade do IPTU levando em 
conta a área e a localização dos imóveis – fatos que revelam a capacidade contrinuitiva-, não foi recepcionada 
pela Carta Federal de 1988. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. 
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das relações sociais, na medida em que transfere para a arena judicial, em larga escala, as 

relações entre o fisco e o cidadão contribuinte. 

 

2.2.6 A Institucionalização dos Juizados Especiais - Universalização do Acesso à Justiça 

 

Para exata compreensão da idéia que se deseja expressar aqui, impõe-se 

problematizar a questão. Existe no campo específico dos Juizados Especiais e no aspecto que 

interessa ao trabalho, uma idéia aparentemente contraditória, vez que o sucesso do 

empreendimento evidenciou um problema de complexa solução, relacionado à dificuldade de 

suportar a carga de relações judicializadas a partir da institucionalização dos Juizados 

Especiais. O trabalho não vai se ocupar em abordar o histórico da criação dos Juizados 

Especiais,43 mas apenas refletir a respeito da forte repercussão que tal criação teve sobre a 

estrutura orgânico-funcional do Poder Judiciário. 

Na origem da criação dos Juizados Especiais, havia a idéia segundo a qual 

concorreriam eles para desafogar a Justiça ordinária, deslocando para a nova instância 

inúmeros processos já então aforados na esfera tradicional dos juízos. Existia até quem 

sustentasse a obrigatoriedade de acesso aos Juizados Especiais, sob o temor de que o novo 

órgão restasse esvaziado em sua competência. Não se percebeu à época porém, o pano de 

fundo do novo instituto, a universalização do acesso à justiça. Essa circunstância, a qual como 

dito, não fora percebida adequadamente pelos atores envolvidos na criação dos Juizados 

Especiais, foi na verdade determinante na tomada de rumos do novo instituto. 

A criação dos Juizados Especiais deu uma nova dimensão ao valor da 

universalização do acesso à justiça. Não há erro na perspectiva que vislumbra nos custos dos 

serviços judiciários um sério entrave ao exercício pleno da democracia. Esse problema foi 

percebido por Boaventura de Souza Santos, em ocasião recente ao diagnosticar: 
 
A segunda medida diz respeito aos novos instrumentos de acesso ao direito e 
à justiça. 
Nesse campo, há que começar por enfrentar uma questão que no Brasil tem 
um perfil especial, a questão das custas judiciais.44 

                                                                                                                                                   
41 cf NOGUEIRA, Alberto. A reconstituição de direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p. 163 e do mesmo autor: Teoria dos Princípios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 193-201. 
42 Verbetes 70, 323 e 547 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 
43 Veja-se o excelente estudo de BORGES, Marcos Afonso. Resenha da Justiça Especial das Pequenas Causas. 
In: FUX, Luiz; NERY JR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord). Processo e Constituição: estudos 
em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 468-472. 
44 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da Justiça. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2008. p. 45. 
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A institucionalização do acesso à justiça constitue-se outrossim, em significativa 

determinante do processo de judicialização, conduzindo também aos mesmos efeitos que as 

demais causas. Aparentemente ao menos, a universalização do acesso ao judiciário teria um 

caráter mais positivo se comparado com outras causas determinantes daquele processo, no 

entanto, de modo inegável conduziriam às mesmas conseqüências. 

Parece inegável que existe uma dimensão política na concepção dos Juizados 

Especiais, a qual não pode ser desprezada45. Essa dimensão tem especial significado na 

medida em que conduz a um processo de ir e vir, entre Judiciário e sociedade. De um lado, 

aproxima o Judiciário das camadas mais carentes da população, inserindo-o em contexto do 

qual historicamente era distanciado, ao passo que permite a esses segmentos da população, 

habitualmente marginalizados, participarem de um processo de interlocução com o poder. 

Essa mesma previsão norteou a criação dos Juizados Especiais após 1988, sem 

que se levasse em conta uma nova circunstância inserida pela Carta de 1988, qual seja, a larga 

outorga de direitos e garantias trazidas por ela, criando uma forte pressão pela efetivação dos 

mesmos, com o conseqüente desaguar no Judiciário em geral e nos Juizados Especiais em 

particular. Os Juizados Especiais então, embora não tenham resolvido a questão da 

universalização do acesso à justiça, a qual é sobremodo complexa, constituíram importante 

avanço nesse campo, ampliando-o de modo significativo. 

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um dos mais populosos da Federação 

os Juizados Especiais alcançaram tamanha importância, que podem ser considerados como 

imprescindíveis. A título de referência, os dados estatísticos do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro demonstram a importância desses órgãos na difusão da prestação jurisdicional, 

concorrendo positivamente para a universalização do acesso à justiça e consequentemente 

para o implemento do processo de judicialização.46 

Oportuno anotar, que algumas das causas desse processo enumeradas no trabalho 

tem, ao menos aparentemente, uma conotação negativa, como se a determinante da 

                                                
45 “Com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aquele Poder tem sido exposto à questão social em sua 
expressão bruta, tomando conhecimento dos dramas vividos pelos segmentos mais pobres da população, dos seus 
clamores e expectativas em relação à justiça. Os Juízes dos Juizados estão por isso, independentemente da 
compreensão que possam ter acerca das suas novas circunstâncias e atribuições, em posição de potenciais 
‘engenheiros’ da organização social, papel cujo desempenho dependerá dos nexos que lograrem estabelecer com 
outras agencias da sociedade civil e da sua capacidade como poder”. (WERNECK VIANNA, Luiz; 
CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO Manuel Palácios Cunha; BURGOS Marcelo Baumann. A 
Judicialização da Política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 155) 
46 cf. <http://www.tjrj.jus.br/consultas/produtividade>. 
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judicialização evidenciasse alguma falha ou defeito na organização do Estado, que conduzisse 

à forte inserção do Judiciário no contexto de determinadas relações sociais. 

Com os Juizados Especiais no entanto, dá-se algo diverso. A criação desses 

órgãos concorreu para o desenvolvimento do processo democrático, expressando uma 

dimensão política dos mesmos, conforme já mencionado. Essa dimensão expressa uma 

mudança de paradigma na atuação do Judiciário, vez que até então operava o sistema 

distanciado dos segmentos menos favorecidos econômica, política ou socialmente. 

Os Juizados Especiais a par de levarem ao aprimoramento do modelo histórico 

dos Juizados de Pequenas Causas, com ênfase na informalidade, concorreram para o 

atendimento ao principio da universalização do acesso à Justiça, na medida em que 

aproximaram o Poder Judiciário dos indivíduos, sem importar a classe ou condição de 

riqueza. Essa dimensão restou evidente nas conclusões do XXVII Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, realizado em Palmas, Tocantins, entre 26 e 29 de maio de 

2010, que decidiu: 
 
1 - Proclamar que o Sistema dos Juizados Especiais constitui verdadeiro 
instrumento do Poder Judiciário para garantia da efetiva democratização do 
acesso à justiça, consubstanciado em um ordenamento jurídico justo, voltado 
ao pleno exercício da cidadania, na busca da pacificação social, seja por 
meio dos instrumentos judiciais ou daqueles alternativos de resolução de 
conflitos, preservando-se, em toda a sua integralidade, o conjunto 
principiológico que lhe é informativo. 
2 - manifestar a satisfação em ver consagrada, pelo Conselho Nacional de 
Justiça, a necessidade de garantir efetividade ao Sistema dos Juizados 
Especiais, por intermédio de tratamento isonômico em relação aos demais 
órgãos integrantes das estruturas do Poder Judiciário, além do 
reconhecimento da relevância da utilização dos princípios típicos dos 
Juizados Especiais no cumprimento das diretrizes constitucionais trazidas 
pela Emenda Constitucional nº 45; 
3 - Reiterar a constante luta pela preservação do Sistema, com o 
acompanhamento de todas as propostas Legislativas que digam respeito ao 
Sistema do Juizados Especiais.47 
 

A instituição dos Juizados Especiais a par de significar importante avanço no 

processo de maturidade democrática, importou inegavelmente no implemento do fenômeno da 

judicialização. 

Outras causas do processo de judicialização das relações sociais certamente 

podem ser identificadas. Para a perspectiva do presente trabalho porém, interessam a rigor as 

causas que foram aqui indicadas, em razão da repercussão que geram no âmbito judiciário, e 

                                                
47 FONAJE - XXVII Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Justiça e Cidadania. Editora Especial. Tocantins: 
Tribunal de Justiça, 2010. p. 34. 



 30 

também, pela possibilidade de que sejam administrados a ponto de minorar a ocorrência de 

certas conseqüências sobre esse mesmo ambiente. 

 

2.3 CONSEQÜÊNCIAS DO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO 

 

O fenômeno da judicialização, como já ficou dito, parece ser irrefreável e presente 

nos próximos anos, especialmente porque não parece haver perspectiva de mudança nas 

causas determinantes do mesmo nos próximos anos. Essa visão leva a uma importante 

reflexão acerca das conseqüências do processo de judicialização, vez que essas influênciam a 

forma de ser da atividade juridicional e a própria idéia de qualidade e eficiência dessa. Na 

ótica do trabalho e sem o intuito de esgotar o tópico específico, elencam-se as principais 

conseqüências do processo de judicialização. 

 

2.3.1 A Elevação dos Custos dos Serviços Judiciários 

 

Parece ser realidade inescondível a que indica a distancia entre as necessidades 

financeiras do Estado para atender aos reclames da sociedade e os recursos que lhe são 

efetivamente disponibilizados para tal fim. Em países como o Brasil, no qual necessidades 

básicas da população restaram relegadas a plano secundário durante décadas, essa colocação 

parece ser até ociosa. A questão porém, no que toca especificamente ao Poder Judiciário tem 

outro significado, porque existe a evidente tendência de que os custos da atividade judiciária 

se elevem, na medida em que o processo de judicialização se intensifica, impondo uma 

atuação cada vez mais dinâmica dos órgãos judiciários. 

O processo de judicialização não se dá, porém de modo uniforme, mas de maneira 

difusa e variável, gerando várias conseqüências no contexto judicial, inclusive em relação aos 

custos dos serviços judiciários. Esse processo conduz à necessária ampliação dos serviços 

judiciários, ao implemento da universalização do acesso aos órgãos judiciários, à alocação de 

recursos materiais, móveis e imóveis, com a conseqüente elevação da despesa corrente para 

manutenção de toda estrutura.  

Há evidente contradição entre as necessidades e os recursos disponíveis, o que é 

ainda agravado por limitações impostas pela lei à destinação dos mesmos.48 A ampliação dos 

serviços judiciários com a conseqüente elevação dos custos dos mesmos é decorrência lógica 

                                                
48 cf. BRASIL. Lei Complementar n 101, de 4 maio 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.  
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da judicialização, o que se constitui em evidente desafio aos gestores encarregados da 

administração do Poder Judiciário na medida em que se coloca em risco o próprio equilíbrio 

fiscal deste. As modernas conquistas do Direito e da Gestão Pública, em matéria 

orçamentária, inclusive com repercussão no âmbito de certos direitos fundamentais, sofrem 

pressão direta do fenômeno da judicialização, reclamando providências destinadas a preservá-

las.49 Compreender com exatidão e em que medida, o processo de judicialização compromete 

os recursos orçamentários do Poder Judiciário, a ponto de colocar em risco a própria 

sobrevivência do sistema, se constitui em premissa necessária ao enfrentamento dos desafios 

decorrentes daquele fenômeno. 

Parece-nos, entretanto, que o maior problema que aqui se deve enfocar não reside 

apenas ou fundamentalmente, no aumento dos custos da atividade judiciária, mas também, nas 

dificuldades relacionadas ao planejamento desses custos. Já ficou dito anteriormente, que o 

processo de judicialização não se apresenta de maneira uniforme e única, constituindo-se num 

processo multifacetário que repercute de modo variável no ambiente judicial, gerando 

conseqüências que operam também de modo diversificado. Reside nesse aspecto a dificuldade 

em estabelecer-se um planejamento em relação à destinação dos recursos financeiros por parte 

dos gestores do Poder Judiciário, já que a rigor não se tem idéia, com exatidão, do momento e 

da forma como ira produzir-se o fenômeno da judicialização. 

O planejamento e a gestão do orçamento encontram forte base na previsibilidade, 

de modo que a falta dessa cria embaraços e dificuldades ao direcionamento dos recursos 

proporcionalmente às necessidades. A titulo de exemplificação, pode-se pensar na dificuldade 

enfrentada pelo gestor dos recursos, em optar sobre a destinação dos mesmos, diante de 

variadas “ondas” de judicialização: por exemplo, ao aparelhamento de Juizados Especiais ou 

de Varas Cíveis com competência para as questões de saúde suplementar, ambos com forte 

carga de processos. Oportuno transcrever definição sobre orçamento, a qual, necessariamente 

deve ser adaptada à realidade e as circunstâncias do Poder Judiciário: 

 
O orçamento é, portanto, muito mais que um simples plano de administração 
do setor governamental. Os tipos de atividades governamentais constantes 
do orçamento irão refletir as necessidades nacionais mais importantes e que 
exigem ação por parte do Estado. O orçamento também refletirá, 

                                                
49 cf. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. p. 196 / SOUTO, Marcos Juruena Villela. Planejamento e Responsabilidade Fiscal. Ricardo Lobo Torres 
(coord). Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Lumen Juris, 
2001. p. 69-118. 
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necessariamente, a distribuição relativa do poder econômico e político da 
sociedade.50 
 

Adaptando-se essa lição ao ambiente judicial, é fácil perceber o grau do impacto 

da judicialização sobre os valores destinados ao Judiciário, havendo o risco de não serem 

destinados recursos para fazer frente às maiores necessidades decorrentes daquele processo. 

 

2.3.2 A Repercussão Social das Decisões - Protagonismo e Consequencialismo Judicial 

 

O fenômeno da judicialização, de variadas causas, conduz também ao 

protagonismo judicial, em razão do qual os juízes passam a ser atores que desempenham 

papel de significativa relevância no contexto de certas relações sociais. O Judiciário deixa 

então a posição passiva de simples espectador do contexto social que o cerca para legitimar-se 

como participe e mediador daquelas relações, as quais em passado recente eram totalmente 

estranhas a si. O protagonismo judicial não se confunde propriamente com o que se 

convencionou chamar de ativismo, porque a rigor esse fenômeno, ou melhor, movimento tem 

a sua legitimidade muitas vezes questionada, o que não ocorre em relação ao mencionado 

protagonismo. 

Não há como questionar-se a legitimidade da atuação do Judiciário como 

protagonista de determinadas relações sociais, porque na verdade resulta essa de uma opção 

consciente dos atores das mesmas. De fato, são esses, na qualidade de jurisdicionados que 

acorrem ao Judiciário e promovem um movimento de inserção deste Poder no contexto de 

certas relações sociais. Não se trata, portanto, de um movimento que parte do Judiciário para a 

sociedade, de dentro para fora, mas ao contrário, de algo que vem da sociedade e que reclama 

a inserção do Judiciário em compor distintas relações sociais.  

A legitimidade dos juízes resulta então, do próprio movimento realizado pelos 

jurisdicionados, o qual conduz o Poder Judiciário ao papel de protagonista de relações sociais, 

às quais seriam estranhas a ele na sua origem. Trata-se de um processo de autêntica 

legitimação decorrente da vontade popular (dos jurisdicionados), por força da qual o 

Judiciário passa a atuar em contexto ao qual não tinha acesso antes do processo de opção 

popular. O protagonismo resultaria então, de um processo de legitimidade democrática do 

Judiciário, o qual, no entanto, trás riscos relacionados à própria Democracia na medida em 

                                                
50 BROTTI, Vera; LAFFIN, Marcos; BORGERT, Altair. Orçamento público: levantamento dos artigos, 
dissertação e teses no Brasil entre 1980 e 2005. In: Algumas das principais fontes de publicação. Disponível em: 
<http://www.contabilidade.ufsc.br/visualizar/orcamentopublico.pdf>. Acesso em 6 out 2010.  
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que passam os órgãos judiciais a normatizar certas relações jurídicas, subtraindo ao legislativo 

competências das quais já em muito se demitira esse Poder.51 

Esse protagonismo, de um lado não se confunde com ativismo, e de outro, gera 

aquilo que tem sido identificado como consequencialismo. Trata-se aqui, de uma percepção 

crítica a respeito das conseqüências e efeitos decorrentes das decisões judiciais, as quais, por 

seu turno, são produzidas a partir do processo de judicialização. 

De fato, na medida em que o Judiciário assume o papel de protagonista de certas 

relações, intervindo no âmbito das mesmas, disciplinando-as, normatizando-as e, enfim, 

ditando a regência e os parâmetros das mesmas, acaba gerando repercussão no ambiente 

social, criando modelos de conduta e ação. O grande problema nesse contexto, reside no fato 

de que nem sempre têm os juízes, a exata dimensão das conseqüências sociais, econômicas e 

políticas geradas a partir das suas decisões, o que se mostra passível de criticas, na medida 

que tal circunstância propicia a instauração de um ambiente de insegurança. 

Não se defende aqui um ponto de vista no sentido de que o juiz deve pautar suas 

decisões tendo em consideração as conseqüências das mesmas, mas que no momento de 

proferi-las, deve ter consciência de que efeitos de variados matizes serão gerados a partir das 

suas manifestações e ter a exata dimensão dos fatores que concorrerão para a produção dos 

mesmos. 

Essa, aliás, é a crítica freqüente que parte da economia em relação à jurisdição, 

como se vê: 
 
Na sua versão típica, a crítica à decisão judicial politizada é uma crítica que 
está fundada em um argumento conseqüencialista: são os efeitos da decisão 
politizada que fazem dela algo criticável. Aparentemente, o problema da 
politização não estaria, assim, na estrutura conseqüencialista da inferência 
que suporta a decisão judicial criticada, mas na imperfeição e incompletude 
desta última tal como realizada pelo juiz. Em outras palavras, o problema 
não estaria no fato de o juiz orientar-se pelas conseqüências das suas 
decisões no momento de tomá-las, mas sim, no fato de ele procurar essa 
orientação de uma maneira inapropriada (de acordo com o crítico). No 
entanto, essa aparência é enganosa. O juiz ideal da crítica consequencialista 
(e usualmente econômica) da politização judicial não é o juiz que decide 
cada caso com vistas a maximizar, paradigmaticamente, a eficiência 
econômica, mas sim, o juiz autômato, que aplica de forma quase ritualística 
os programas condicionais que a lei lhe oferece, com total indiferença em 
relação às possíveis conseqüências desse seu comportamento. A explicação 

                                                
51 cf. o respeito de ativismo, protagonismo e atuação judicial: LEITE, Evandro Gueiros. Ativismo judicial, STJ, 
dez anos a serviço da justiça. Revista do STJ, 1999. p. 29/55; BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, 
ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito do Estado, RDE, ano 4, n 13, fev-mar 2009; 
RAEFFRAY, Ana Paula Oriola. Que judiciário precisamos em matéria de saúde?. Revista de Direito Social, 
ano I, n 20, out-dez 2005. p. 61-66. 
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para essa aparente incongruência está na suposição de que a preocupação 
com a conseqüência já se encontra devidamente incorporada à lei, de modo 
que os melhores resultados sociais serão alcançados se o direito vigente for 
aplicado tal como existente (ou ainda, segundo visões mais sofisticadas, que 
o lócus mais adequado, do ponto de vista institucional, para a correção dos 
efeitos, para as partes, associados a leis ineficientes, é o Poder Legislativo). 
O juiz deve ‘apenas aplicar a lei’ e, assim, permitir que as conseqüências 
desejadas possam se tornar realidade.52 
 

Como demonstraram os autores53, a crítica é parcial e improcedente, no entanto, 

não há dúvida de que uma das principais conseqüências do processo de judicialização reside 

na forte repercussão social que passam a ter as decisões judiciais, as quais transbordam os 

limites do processo e permeiam o ambiente social. 

 

2.3.3 A Industrialização da Jurisdição - A Justiça “Prêt-a-Porter” 

 

De todos os efeitos decorrentes do processo de judicialização, aquele que a nosso 

sentir se mostra mais difícil de ser equacionado e que pode comprometer de modo 

significativo a qualidade da prestação jurisdicional, é o que se pode designar como da 

industrialização da jurisdição. Trata-se de fenômeno em razão do qual, ajuízam-se milhares de 

ações nas várias instâncias judiciais, versando sobre o mesmo tema e exigindo a produção de 

milhares de decisões em resposta à demanda. É um verdadeiro processo de industrialização, 

no qual as demandas se apresentam como a matéria prima e as decisões judiciais como 

produto manufaturado final. Nesse contexto, as decisões judiciais passam a ser condicionadas 

quantitativamente, pela agenda industrial, com a produção em larga escala e com idêntico 

conteúdo. 

Durante muito tempo considerou-se que o processo de judicialização, conduziria 

apenas ao aumento excessivo no número de processos em curso pelos órgãos judiciários, no 

entanto, tem-se hoje uma percepção mais adequada sobre o tema. O aumento excessivo no 

número de processos impôs a criação de mecanismos de uniformização das decisões, até 

porque a correlação entre pedido e decisão é imperativo processual inafastável,54 de modo que 

a industrialização gera influência também sobre o conteúdo das manifestações judiciais. 

Tem-se então uma justiça que produz em larga escala, decidindo milhares de 

processos de forma repetida. Um Poder Judiciário industrializado, que produz em escala 
                                                
52 FALCÃO, Joaquim, SCHUARTZ, Luiz Fernando; ARGUELHES, Diogo Werneck. Jurisdição, incerteza e 
Estado de Direito. Disponível em <http://academico.direito-rio-fgv.br/crmw/imagem/incertezaeestado>. Acesso 
em 8 out 2010. 
53 Idem. p. 28. 
54 cf. BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 125. 
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industrial e segundo padrões pré estabelecidos de forma cada vez mais hierarquizada, 

verdadeira justiça “prêt-a-porter”. Eis a forte influência do fenômeno sobre os juízes 

brasileiros,55 os quais vêem-se obrigados a responder às milhares de relações judicializadas, 

na mesma proporção, através de decisões de igual conteúdo.56 Evidencia-se a razão pela qual 

afirmou-se anteriormente, consistir-se a industrialização no mais comprometedor efeito 

decorrente da judicialização, capaz de atingir a qualidade e eficiência da jurisdição. Isso 

porque, os parâmetros da jurisdição, tanto em volume como em conteúdo, passam a ser 

ditadas por fator sobre o qual os juízes não tem qualquer controle ou ingerência. A pauta do 

Judiciário passa ao controle de outros atores que não os juízes,57 os quais, em razão do 

fenômeno, perdem independência e liberdade de criação.58 

De fato, a perda da independência e da liberdade de criação decorrem do processo 

de padronização das decisões, da escala “prêt-a-porter”, resposta judicial ao efeito da 

                                                
55 O processo de judicialização é mundial, no entanto, sob a ótica do presente trabalho que associa judicialização 
e volume de processos, o fenômeno é tipicamente brasileiro. – Consulte a série histórica da Justiça em números – 
2004 e 2008, como também o relatório do ano de 2009. in site CNJ e tambem SANTOS, Boaventura de Souza. 
op. cit. p. 42-43. 
56 A expressão igual conteúdo não é utilizada aqui, no sentido de identidade de ações como empregado no artigo 
301, § 1° do Código de Processo Civil, mas no sentido de demonstrar que as ações versam sobre o mesmo tema. 
Uma das formas de evitar o efeito da industrialização, como decorrência da judicialização, seria a melhor 
utilização dos instrumentos disponíveis no sistema processual relacionados à coletivização de ações. 
Paralelamente a essa melhor utilização dos instrumentos disponíveis, seria de se exigir o aprimoramento do 
modelo existente, para que não subsistam dúvidas acerca dos limites do que ficou decidido. Interessante a 
respeito as considerações feitas por Teori Albino Zavarcki a respeito dos efeitos da sentença proferida na Ação 
Civil Pública e nas Ações Coletivas para tutela dos direitos individuais homogêneos. (ZAVASCKI, Teori Albino. 
Processo Coletivo. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 65). Consulte-se também SILVA, Bruno 
Freire e. A ineficiência da tentativa de limitação territorial dos efeitos da coisa julgada na ação civil pública. In: 
MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias (coord). Processo Coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 335-
336. 
57 Recorda-se a lição de Werneck (ob. loc. lit.), no sentido de que os juízes nem sempre tem consciência do papel 
que desempenham. 
A situação aqui é de outra ordem, porque na verdade não se trata de falta de percepção ou consciência, mas de 
submissão a uma circunstância sobre a qual não se tem controle. 
58 O fenômeno da industrialização da jurisdição condiciona amplamente as iniciativas da Gestão Judiciária, 
adotados com o intuito de prover os órgãos judiciários de instrumentos que os capacitem a fazer frente ao volume 
de processos em tramite pelas várias instâncias judiciais. Em razão do caráter verticalizado e portanto, impositivo 
das mesmas, a independência e a liberdade criativa dos juízes restam até certo ponto comprometidas. 
A seguir, alguns exemplos dessas iniciativas: 
a) as súmulas vinculantes instituídas pela EC 45/2004. No capitulo seguinte, serão dedicadas algumas 
considerações ao instituto, no entanto, desde logo consigna-se  o caráter limitativo da mesma em relação aos 
atributos da função jurisdicional acima mencionados; 
b) as súmulas dos Tribunais Superiores em relação às demais instâncias judiciais, bem como as súmulas dos 
Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais 
Regionais Eleitorais em relação aos órgãos monocráticos, sendo oportuno mencionar a respeito os itens “d” e “e”, 
do artigo 5º, da Resolução 106 de 06 de abril de 2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça para disciplina 
os critérios de aferição do merecimento dos magistrados para o fim de promoção; 
c) no caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os enunciados editado após a discussão entre os 
Desembargadores da Corte, aplicáveis internamente, mas com evidente repercussão sobre os órgãos de primeiro 
grau – consulte a respeito os avisos da Presidência números 44/2004, 17/2005, 33 e 65/2006, 44,46,55,69 e 
83/2009 e até aqui, o 94/2010. (disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/consulta/jurisprudencia>) 
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industrialização. As decisões judiciais não decorrem nesse contexto, de uma maior reflexão 

ou amadurecimento de entendimento, mas de deliberações emanadas das instâncias superiores 

num processo de verticalização das mesmas.59 

Fora de dúvida que a industrialização da jurisdição, é efeito capaz de 

comprometer a própria estrutura do Judiciário, na medida em que atinge valores como a 

independência e a liberdade de criação dos magistrados. Tem ela também, forte impacto na 

pauta da Gestão Judiciária, porque em regra as iniciativas dessa objetivam resolver as 

dificuldades surgidas a partir da instauração de milhares de processos, nas várias instâncias 

judiciais,60 constituindo-se na mais grave conseqüência da judicialização. 

                                                
59 Cite-se como exemplo a decisão do Superior Tribunal de Justiça Proferida no julgamento dos Recursos 
Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, em 25 de agosto de 2010, sendo relator o Ministro Sidnei Beneti.  
Não se afirma que a decisão do referido Tribunal foi equivocada, mas apenas se quer destacar como a 
verticalização das decisões, ditada pelo processo de industrialização da judicialização, compromete valores como 
a independência dos juízes e o poder criativo da jurisprudência, mormente num Estado federal como o Brasil, no 
qual as Cortes locais constituem simples rito de passagem para a obtenção do pronunciamento das Cortes 
Superiores em Brasília. cf. no mencionado julgamento o Tribunal fulminou várias ações coletivas em curso, 
versando o mesmo tema, por reconhecer a ocorrência da prescrição. 
60 Consulte por todos mais uma vez (disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-
modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios>). 
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3 GESTÃO JUDICIÁRIA 

As práticas de Administração adotadas para fazer frente aos desafios do Poder 

Judiciário 

 

3.1 INTRODUÇÃO - SOBRE GESTÃO JUDICIÁRIA 

 

O processo de judicialização trouxe sérias conseqüências para o mundo judiciário 

brasileiro, o que passou a exigir providências no sentido de dotar o Poder Judiciário de meios 

que o habilitassem a fazer frente às mesmas, permitindo aos órgãos do Poder cumprir com 

suas obrigações de forma adequada e correta. De fato, de todas as conseqüências decorrentes 

daquele processo de judicialização, a que teve maior repercussão sobre a estrutura judiciária 

foi a que denominamos de industrialização da jurisdição, a qual foi examinada em tópico 

próprio. Esse processo de industrialização passou a condicionar a atuação dos juízes, 

obrigados a enfrentar um volume brutal de processos, o que impôs também a adoção de 

procedimentos e medidas de Gestão Judiciária, destinadas a dotá-los de condições que os 

habilitassem a enfrentar os novos desafios.  

O presente capítulo se ocupará de algumas reflexões acerca dos processos de 

Gestão Judiciária adotados com o objetivo de fazer frente aos desafios decorrentes do 

fenômeno da judicialização. Algumas ponderações porém, devem ser feitas antes de adentrar 

ao tema propriamente. O Poder Judiciário tem diante de si gigantescos desafios impostos 

pelos novos tempos e necessidades. Novos tempos nos quais velhas práticas e costumes já não 

têm mais espaço e onde as necessidades da sociedade reclamam atenção e tratamento direto. 

O Judiciário, e por conseqüência os juízes, se vê freqüentemente diante de milhares de 

processos que traduzem situações complexas e socialmente traumáticas, produzindo muito, 

resolvendo incontáveis problemas, enfim, julgando número excessivo de demandas. Existe, 

no entanto, manifesto descompasso entre essa realidade e a opinião predominante na 

sociedade a respeito do Poder Judiciário. 

Efetivamente, a opinião dominante é no sentido de ser ele moroso, indiferente às 

necessidades sociais e distanciado dos anseios da população, entre outras críticas que lhe são 

dirigidas. É possível até que parte da má compreensão da sociedade com o Poder seja 

imputável a ele mesmo, decorrência de uma certa arrogância histórica, no entanto, parece que 
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existe algo a mais. Muito dessa situação é decorrência da falta de uma visão estratégica e da 

ausência da adoção de uma política de gestão dos assuntos da Justiça. 

Voltando os olhos para o passado é possível dizer que até o inicio da década de 

90, no século passado, sequer se cogitava de uma discussão séria a respeito desse tema no 

Brasil, entendendo-se a “Gestão Judiciária” como algo dissociado e distante da pauta de 

interesse da Justiça. De fato, a par do grande desconhecimento sobre o tema, existia ainda 

resistência acentuada dos juízes no enfrentamento da questão. Desconhecimento, enfim, era a 

principal razão para que não houvesse um debate sobre gestão, até porque a própria 

resistência resultaria da ignorância.  

Hoje, entretanto, insere-se o tema na ordem do dia no âmbito dos debates 

envolvendo o Poder Judiciário. A idéia de “Gestão” nesse contexto, já ganhou assento 

definitivo nas discussões desse segmento do poder estatal, de modo que todo aquele que se 

ocupa de temas envolvendo o Judiciário, deverá ter em vista a necessidade de dedicar boa 

parte da pauta dos debates às questões relacionadas à “Gestão Judiciária”. 

Deve-se reconhecer desde logo, porém, a dificuldade em alcançar-se a exata 

compreensão e sentido da expressão, até mesmo pelo pouco tempo em que o tema é discutido 

no Brasil, não mais de vinte (20) anos.  

Outro ponto que deve ser considerado e que aumenta significativamente aquele 

grau de dificuldade, é a circunstância de que as transformações experimentadas pelo 

Judiciário, são cada vez mais constantes e rápidas, impondo que os métodos e processos de 

gestão, a par de se incorporarem ao ambiente organizacional, acompanhem também aquelas 

mudanças com a mesma rapidez. 

A expressão “Gestão Judiciária” tem significado amplo e variável, abrangendo ao 

menos dois sentidos distintos, embora conexos entre si e mutuamente complementares. Por 

primeiro sentido, a expressão indica o conjunto de providências e medidas ditadas pelos 

órgãos superiores da magistratura, como o Conselho Nacional de Justiça, destinadas a ordenar 

e organizar a estrutura e a administração do Poder Judiciário. Abrange o desempenho das 

atividades administrativas estritamente consideradas, como por exemplo as normas 

disciplinadoras dos concursos para a contratação de juízes e servidores, a distribuição de 

pessoal e de recursos pelas serventias, o plano de cargos e salários, a descentralização dos 

serviços, o regime de plantão judiciário, o horário de funcionamento dos órgãos e todas as 

normas de organização dos meios indiretamente ligados à prestação jurisdicional. 

Nessa primeira dimensão, as iniciativas da Gestão Judiciária recaem mais sobre a 

administração do Judiciário, na verdade sobre a atividade instrumental. Essas providências 
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são significativamente relevantes e merecem toda atenção do intérprete. Para os propósitos do 

trabalho, no entanto, revela maior interesse o outro sentido no qual se emprega a expressão, 

referindo-se diretamente à atividade jurisdicional. Em capitulo posterior, o trabalho irá se 

ocupar da dificuldade em lidar com a dicotomia entre as atividades administrativa e 

jurisdicional, e as repercussões que essa dificuldade gera no contexto da Gestão Judiciária. 

O segundo sentido da expressão Gestão Judiciária, mais próximo aos objetivos do 

trabalho, abrange setores específicos da atividade finalística do Judiciário, gerando, portanto 

maior impacto sobre a atividade jurisdicional. São várias as iniciativas adotadas pela Gestão 

Judiciária no campo específico de influência sobre a atividade jurisdicional, sendo possível 

reuni-las em três setores. A seguir enumeram-se os campos nos quais providências da Gestão 

Judiciária têm aplicação direta sobre o campo da atividade jurisdicional, a saber: 

a) as regras sobre rotinas cartorárias; 

b) as regras sobre informatização; 

c) a reforma do processo. 

Os dois primeiros setores abrangem ainda o campo do treinamento de servidores, 

tanto nos procedimentos ligados às rotinas cartorárias, como também às regras sobre 

informática. 

Tenha-se em vista, mais uma vez, que a Gestão Judiciária se constitui em campo 

vasto e multifacetário, a qual opera não apenas no âmbito administrativo, estritamente 

considerado, mas também no contexto da atividade jurisdicional propriamente dita. Em tópico 

incluído à frente, o trabalho procederá a uma análise, ainda que de forma resumida, daquelas 

principais iniciativas da gestão no sentido de aprimorar a atividade jurisdicional. 

Pode-se concluir, portanto, afirmando que a expressão “Gestão Judiciária” 

expressa a idéia pela qual busca-se adotar um conjunto de práticas e providências destinadas a 

capacitar os órgãos do Poder Judiciário a procederem à transformação de sua estrutura e ao 

modo de funcionamento, a fim de adequá-lo às exigências dos novos tempos. Resulta daí, que 

o processo de transformação, evolução e por conseqüência de “Gestão Judiciária”, não cessa 

nem tampouco se finda, de modo que embora variáveis as exigências no tempo e no espaço, a 

adaptação do Poder Judiciário às mesmas impõe um processo freqüente de compreensão das 

exigências da função e da gestão dos recursos. 

Não é tarefa fácil, no entanto, adequar os processos de gestão às reais 

necessidades da jurisdição, sendo até comum a adoção de mecanismos que não se mostram, 

ao final, efetivamente úteis em concorrer para o aprimoramento daquela atividade. 

O tema merece algumas reflexões. 
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3.2 O ESTÁGIO ATUAL DA GESTÃO JUDICIÁRIA - PRÁTICAS E DESAFIOS 

 

A discussão sobre gestão no contexto da estrutura judiciária, já ficou dito, é tema 

recente entre nós. Frente a essa circunstância, houve a tendência de importar-se o modelo 

vigente na iniciativa privada, procedendo-se a algumas adaptações para que vigorasse no 

contexto do Judiciário.61 Essa prática trouxe alguns resultados positivos, porém insuficientes 

diante das particularidades da Administração Pública, notadamente no âmbito da estrutura 

judicial. 

Paralelamente a isso, dá-se que a maior parte das iniciativas relacionadas aos 

processos de Gestão Judiciária têm como pano de fundo o processo de industrialização da 

jurisdição, fruto do fenômeno da judicialização. Essa consideração mostra-se relevante, 

notadamente para o presente trabalho, porque como será possível perceber, as práticas de 

gestão nesse campo decorrem de uma perspectiva parcial e incompleta. 

Oportuno considerar aqui, que as providências relacionadas à Gestão Judiciária 

cumprem relevante e significativo papel na organização e no funcionamento dos órgãos 

judiciais na atualidade e que sem as mesmas, seria inviável pensar-se na atuação do Judiciário 

de forma tão ampla como ocorre na atualidade. A reflexão que se quer trazer a baila, é no 

sentido de que a Gestão Judiciária se estrutura a partir de uma visão insuficiente do complexo 

universo judicial. 

O processo de judicialização teve como um de seus principais efeitos, já ficou 

dito, a industrialização da jurisdição, em razão da qual os juízes produzem decisões em escala 

industrial.62 Paralelamente, o Judiciário tem um passivo histórico com a sociedade 

relacionado a uma quase crônica morosidade na sua atuação. Essas duas circunstâncias 

somadas, o volume industrial de processos e a morosidade, criaram o ambiente próprio à idéia 

de gestão ligada à quantidade de processos e à celeridade. Mais em menos tempo. 

Eis aí a perspectiva já mencionada. Não se pretende negar que o gestor deve 

necessariamente trazer à pauta dos debates a reflexão sobre volume e tempo, no entanto, 

parece claro que a agenda judiciária não se esgota nesse binômio. A idéia de gestão tem 

                                                
61 BORDASCH, Rosane Wanner da Silva. Gestão cartorária: controle e melhoria para a razoável duração dos 
processos. v. IV. Coleção Administração Judiciária – Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, mar 
2009. 
62 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-
de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios>). Acesso em 20 fev 2011. 
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partido da equivocada percepção de que a celeridade, enfim, o tempo, é o senhor da 

qualidade. 

Colhe-se no ponto a pertinente lição, assim lançada: 
 
Seguindo Dínio de Santis Garcia, é enganosa a idéia de que ‘a melhor justiça 
seria a que decidisse a causa de imediato, assim que formulada a queixa pela 
parte lesada’. 

A assertiva, fundada no princípio da segurança jurídica, se justifica: o 
processo judicial guarda natureza eminentemente dialética e visa, como meio 
de realizar o justo, o descobrimento da verdade.7 
Sendo assim, o processo deve, entre outras coisas, se acautelar quanto à 
possibilidade de o autor deduzir fatos inverídicos ou, ainda verdadeiros, 
insuscetíveis de produzir os efeitos jurídicos deles esperados. 
Esta a razão fundamental porque, como uma das maiores conquistas do 
Direito Processual, tem-se consagrado o princípio da bilateralidade da 
audiência como um dos pilares em que se assenta a justiça organizada, 
ressalvada tão só a possibilidade de sua relativização em casos excepcionais. 
Não basta, todavia, a oitiva do réu, impondo-se o oferecimento às partes de 
iguais oportunidades de demonstração de sua verdade – admitindo-se, por 
hipótese, sua pluralidade -, e isso exige tempo muitas vezes superior ao 
quanto desejado, ao menos por uma das partes. 
Concluída a fase de busca da verdade, as partes têm a faculdade de se 
manifestar quanto aos elementos trazidos à base instrumental – os autos do 
processo – e, cumpridas eventuais formalidades outras, a ação estará madura 
para julgamento em primeiro grau de jurisdição. 
Proferida sentença, de mérito ou não, as partes interessadas podem recorrer 
pelo menos a uma segunda instancia, de maneira que o tempo necessário 
para sua apreciação em grau de recurso passa a constituir drama maior que 
sentença judicial contrário a seus interesses, ao menos aos jurisdicionados de 
boa-fé. 
A bem da verdade, a lei processual é farta na estipulação de prazo para a 
realização de atos, quer pelas partes quer pelos órgãos jurisdicionais. Mas, à 
exceção dos prazos processuais impostos às partes, porque peremptórios, 
eles dificilmente são respeitados – seja por causa da saturação dos órgãos 
judicantes seja por razões outras. Surge, então, a idéia de estimar a duração 
do processo mediante o padrão dos chamados prazos razoáveis.63 
 

Parece fora de dúvida que o tempo, mais propriamente a celeridade, se constitui 

em valor que deve ser preservado como uma conquista da moderna ciência processual, no 

entanto, igualmente parece não ser correta a visão que esgota nesse elemento as discussões 

sobre gestão e aprimoramento da jurisdição. Para o objetivo do trabalho, interessa a 

perspectiva da gestão vista naquele segundo sentido, relacionado à atividade jurisdicional 

propriamente considerada e que opera sobre o processo. 

                                                
63 DIAS, Rogério A. Correa. Administração da Justiça: a gestão pela qualidade total. Rio de Janeiro: 
Millenium, 2004. p. 3-5. 
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Parece então, adequado destacar nesse contexto algumas providências usualmente 

adotadas nesse campo e os reflexos das mesmas no universo judicial, de acordo com o rol 

elencado em algumas páginas anteriores, em três tópicos específicos. 

 

3.3 PRINCIPAIS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO CAMPO DA GESTÃO JUDICIÁRIA 

INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL 

 

 

3.3.1 Transformação das Rotinas Cartorárias e Treinamento de Servidores 

 

 

Esse se constitui em campo sobremodo fértil para as propostas da Gestão 

Judiciária, com reflexos incidentes diretamente sobre a atividade jurisdicional. A atividade 

cartorária, embora claramente instrumental em relação à jurisdição, se constitui em função 

essencial à viabilidade da mesma. Deve-se ter em vista, a circunstância de haver a jurisdição 

adotado um método formal para o seu exercício, o que faz crescer de importância a atividade 

cartorária, instrumento necessário àquele exercício.  

O processo de judicial se constitui no instrumento formal,64 por meio do qual se 

exerce a atividade jurisdicional, de modo que a gestão cartorária, ligada diretamente ao 

exercício daquela, opera sobre o processo, tornando-o mais célere, ágil, menos burocrático e 

formalista, o que evidencia a importância dessa atividade instrumental para a efetivação da 

função final do Judiciário. Essa circunstância foi bem percebida por Rosane Wanner da Silva 

Bordash, que traçou o seguinte quadro: 
 
O processo judicial depende de inúmeras intervenções, o que gera grande 
número de atos. 
Os principais processos de trabalho envolvidos na atividade judicial, podem 
ser assim definidos: 
 

Processos Características 
Demandadas 

Resultados 
Esperados 

Atendimento (partes, 
advogados, peritos 
etc) 

Presteza  
Confiabilidade 

Redução dos tempos de 
espera 

                                                
64 Embora se reconheça o caráter eminentemente instrumental do processo, meio através do qual se exerce o 
direito de ação, é fora de dúvida que tem ele um caráter excessivamente formalista, independentemente do 
sistema que se adota (Civil Law/Common Law), de modo que a sua utilização fica condicionada à observância de 
determinados pressupostos (cf. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil: teoria geral do 
Processo Civil. 2. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 110-115; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. 
Comentários ao Código de Processo Civil. t. 1. Rio de Janeiro: Forense. 1974. p. 205-206) 
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Cumprimento 
(dos atos processuais) 

Eliminação das etapas que 
geram demora e custo sem 
agregar valor 

Redução no tempo de 
tramitação 

 
Correlação entre os principais processos de um cartório, as características 
demandadas pelos clientes com os resultados esperados a partir de um 
sistema de gerenciamento.65 
 

Não têm sido poucas as iniciativas dos Tribunais brasileiros destinadas ao 

aprimoramento das práticas cartorárias,66 visando em última análise alcançar a melhor 

qualidade da prestação jurisdicional. A atividade cartorária concorre fortemente então para o 

aprimoramento e maior qualidade da função jurisdicional como instrumento que viabiliza a 

prestação célere e organizada da mesma. 

Deve-se considerar, porém, que o gestor ao atuar nesse campo, se depara com 

algumas dificuldades, as quais, porém comprometem a sua intenção relativa à adoção de 

procedimentos próprios de Gestão Cartorária, destinados ao aperfeiçoamento da jurisdição, 

são dificuldades e obstáculos que podem ser assim elencadas: 

a) quanto a carência de recursos materiais e humanos; 

b) quanto ao caráter de indelegabilidade da jurisdição. 

A primeira dificuldade (a) acaba conduzindo com freqüência, à total ineficácia das 

medidas de gestão adotadas porque não existirão recursos suficientes para o cumprimento das 

providências necessárias. Falta de pessoal e ausência de treinamento apropriado são apenas 

alguns dos exemplos frequentemente encontrados no sistema judicial e que levam ao 

comprometimento das iniciativas no campo da Gestão Judiciária. Em determinadas 

circunstâncias, é oportuno dizer, a ineficácia não atinge a totalidade das medidas propostas, 

mas apenas algumas delas, em decorrência de dificuldades pontuais (p. ex. no atendimento ao 

público, na prática dos atos de ciência). 

No resultado final, porém, a ineficácia parcial das medidas adotadas, acaba 

comprometendo todo o processo de gestão com o completo fracasso das medidas consagradas. 

                                                
65 BORDASCH, Rosane Wanner da Silva. Gestão cartorária: controle e melhoria para a razoável duração dos 
processos. v. IV. Coleção Administração Judiciária – Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, mar 
2009. 
66 No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro existem inúmeros atos em vigor destinados a disciplinar a 
uniformização de procedimentos cartorários em variadas competências, como forma de fazer frente, ao menos, 
àquelas ações que se repetem em elevado número. cf. a titulo de simples referencia e apenas no ano de 2010 
citam-se os provimentos editados pela Corregedoria Geral de Justiça de nºs 18 (11/05/2010),  31 (29/05/2010), 34 
(02/06/2010), 40 (07/07/2010), 47 (18/08/2010), 52 (16/09/2010) e 56 (04/10/2010), todos versando a respeito de 
rotinas cartorárias. (disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/cgj>) 
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No que diz respeito à segunda dificuldade (b), deve-se fazer uma ponderação a 

respeito dela. É evidente que a Gestão Judiciária, e especificamente a administração cartorária 

não se constitui em um fim em si mesmo ressaltando o seu caráter eminentemente 

instrumental em relação à jurisdição. Essa percepção conduz à óbvia conclusão de que o que 

se pretende com as providências de gestão é a obtenção de um ato final de jurisdição, no 

entanto, aí reside certa contradição. Tudo o que se faz em tema de Gestão Judiciária, se 

resume fundamentalmente em tornar mais célere a prestação jurisdicional, quando muito. De 

fato, às vezes o “gargalo” do serviço se encontra no Juiz e o máximo que a gestão pode fazer 

uma hipótese, é tornar essa realidade mais evidente, não podendo influir sobre a mesma. Por 

outro lado, no que toca ao conteúdo do ato jurisdicional a Gestão Judiciária é absolutamente 

desinfluente, não havendo, ao menos com utilização usual, mecanismo que torne o ato mais 

eficiente no tocante ao seu conteúdo e fundamentação. A Gestão Judiciária, no campo da 

administração cartorária opera basicamente sobre o tempo e a celeridade do processo. 

 

3.3.2 Informatização dos Serviços Judiciários 

 

Ficou dito em passagem anterior do trabalho que as transformações 

experimentadas pelo Judiciário, são cada vez mais constante e rápidas, impondo que os 

métodos e processos de gestão, a par de se incorporarem ao ambiente organizacional, 

acompanhem também aquelas mudanças com a mesma rapidez.  

Reproduz-se aqui aquele trecho, porque parece inegável que no campo da 

informatização dos serviços judiciários já se fez tanto, e tanto ainda há a fazer, que a Gestão 

Judiciária tem aqui tarefa que dificilmente chegará ao fim. 

A informática mostra-se hoje como essencial ao bom andamento dos serviços 

judiciários, essencial à celeridade e à segurança dos mesmos. Sem o básico que hoje se tem 

nesse campo no Brasil, pode-se dizer que estaria instaurado o caos em razão do processo de 

industrialização da jurisdição. Aliás, é possível dizer que a informatização tem sido um dos 

mecanismos utilizados com razoável sucesso para neutralizar o referido processo de 

industrialização e seus efeitos sobre a jurisdição. 

Parece entretanto, que a informatização dos serviços judiciários, a exemplo das 

iniciativas relacionadas às práticas e rotinas cartorárias também enfrenta dificuldades 

relacionadas à carência de recursos materiais, humanos e ao despreparo dos operadores. Nesse 

contexto lembra Rogério A. Correia Dias, que a “informatização ideal do Poder Judiciário 
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ainda não pôde, porém, ser concretizada, não obstante seja perceptível seu paulatino avanço 

nesse terreno”67, isso porque como dito são inúmeras as carências do sistema. 

Um outro ponto porém, chama a atenção do presente trabalho, porque ao tratar-se 

da informatização dos serviços e do treinamento de servidores nesse campo, remete-se o 

intérprete à reflexão acerca da contribuição desse processo ao aprimoramento e qualificação 

da atividade jurisdicional. Parece também aqui, que inobstante a significativa importância 

adquirida pela informática no aperfeiçoamento do funcionamento dos serviços judiciários e 

portanto, da judicialização, opera ela em campo estranho ao do conteúdo das decisões 

judiciais. De fato, a informática trouxe forte colaboração à melhoria dos serviços judiciários 

em determinados e específicos setores, bem como na consagração de certos valores como a 

transparência e a eticidade, a publicidade e o acesso à informação e, enfim, à celeridade e ao 

tempo em que tramita o processo, não porém, ao conteúdo das decisões judiciais. 

 

3.3.3 A Reforma do Sistema Processual Brasileiro 

 

A simplificação do sistema processual tem sido colocada como providência 

essencial ao enfrentamento de problemas estruturais da jurisdição. Sob perspectiva finalística 

se insere como medida própria de Gestão Judiciária, vez que se destina a criar instrumentos e 

a otimizar recursos que permitam o aprimoramento da atividade jurisdicional. Por outro lado, 

embora se reconheça o caráter instrumental do processo em relação à atividade jurisdicional, 

deve-se ter em vista que não raramente a eficácia e a própria eficiência da função final resta 

comprometida por problemas que operam sobre o meio (o processo). Daí então a manifesta 

importância do processo e da freqüente reforma do mesmo para o equacionamento dos 

problemas da jurisdição, constituindo-se portanto em importante método de gestão destinada 

ao aprimoramento da atividade jurisdicional. 

De fato, essas providências dizem também respeito à Gestão Judiciária, na medida 

em que objetivam o aperfeiçoamento da jurisdição e sua eficiência. A reforma do processo 

brasileiro se constitui em método contínuo e já perdura por alguns anos, abrangendo o 

processo penal e não penal. Como, no entanto, o fenômeno da judicialização tem maior 

                                                
67 DIAS, Rogério A. Correa. Administração da Justiça: a gestão pela qualidade total. Rio de Janeiro: 
Millenium, 2004. p. 26. 
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repercussão no campo não penal, o trabalho vai se ocupar de reflexão acerca de algumas 

modificações propostas nesse contexto.68 

O trabalho irá debruçar-se sobre recentes modificações da legislação processual 

brasileira, buscando compreender as intenções do legislador ao empreendê-las e os efeitos 

efetivamente alcançados de modo que seja possível dimensionar as conseqüências dobre a 

qualidade da jurisdição. Algumas das modificações promovidas no sistema não comportarão 

exame, em razão da natureza e do objeto do trabalho, o qual não se volta propriamente para o 

campo do direito processual civil, mas a nosso sentir, as modificações analisadas permitirão 

que se forme um quadro capaz de dimensionar a ideologia das reformas realizadas. 

Para tal objetivo, procede-se a uma enumeração resumida de algumas medidas 

adotadas, visando a reforma do sistema-processual civil brasileiro, com o objetivo de 

simplificar os procedimentos e viabilizar uma prestação jurisdicional mais conformada às 

necessidades dos jurisdicionados. O rol a seguir seguirá a ordem cronológica das alterações 

do sistema. 

 

3.3.3.1 Competência Monocrática do Relator - Negativa de Segmento ao Recurso 

- Provimento Antecipado - Art. 557 e § 1º-A do CPC - Lei 9.756 de 17/12/1998 

      

– Justificativa 

 

No sistema processual brasileiro, o julgamento em segundo grau de jurisdição é 

usualmente feito em colegiado69. Esse sistema, embora traduza algumas garantias aos 

                                                
68 Embora o processo administrativo disciplinar e administrativo tributário tenham sofrido forte processo de 
“jurisdicionalização” após 1988, com a consagração de princípios como o do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório, o trabalho por óbvio se ocupa do processo judicial em especial não criminal, seja qual 
for a natureza da lide nela deduzida (civil, administrativa, tributário, trabalhista). 
69 A Respeito da “colegialidade dos Tribunais brasileiros, discorre Cássio Scarpinella Bueno: “Principio que 
decorre do ‘duplo grau de jurisdição’, tal qual apresentado pelo número anterior, é o que pode ser chamado de 
‘colegialidade nos Tribunais’. Este princípio significa que o ‘juiz natural’ (v.n.7 do Capítulo 1 da Parte II do 
vol.1) das decisões proferidas no âmbito dos Tribunais brasileiros, quais sejam, os Tribunais de Justiça, os 
Tribunais Regionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, devem ser tomadas 
colegiadamente, isto é, de forma plural, pelo órgão competente, imposto pela própria Constituição Federal (ou 
Estadual, para os Tribunais de Justiça), pela lei ou pelo Regimento Interno, nos casos em que não houve previsão 
normativa de maior hierarquia. 
Trata-se do que o n.8.1 do Capítulo 1 da Parte II do vol. 1 chamou de manifestação horizontal do ‘duplo grau’, e 
não no plano vertical, como é mais comumente exposto e compreendido, destacando a distinção entre um órgão 
de jurisdição inferior e um outro de jurisdição superior. 
Todo princípio aceita, em nome de outros que lhe são contrários, mitigações. Com o ‘princípio da colegialidade’ 
não é diverso. É absolutamente legítima a lei que excepciona o princípio aqui examinado em nome de outros, 
admitindo que em prol de maior celeridade e racionalização no trato dos recursos e, mais amplamente, dos 
processos, no âmbito dos Tribunais, alguns de seus membros decida monocraticamente, isto é, de forma isolada, 
não colegiada, não plural. 
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jurisdicionados70 e faça parte da tradição brasileira71, gera alguns inconvenientes. De fato, a 

necessidade de ordenar racionalmente a pauta de julgamentos, permitindo a deliberação 

acerca do maior número possível de processos, o que implica na presença de um número 

mínimo de julgadores72, na observância das regras de vinculação73 e na ponderação acerca dos 

incidentes que podem ocorrer no curso da sessão de julgamento, constituem-se em fatores que 

podem colaborar para a demora na resolução de processos. 

A intenção do legislador, ao promover a alteração na lei, restou evidente no 

sentido de conferir celeridade ao julgamento. 

                                                                                                                                                   
Nos casos em que isto se verificar, contudo, é condição de legitimidade da lei que assegure a possibilidade de 
controle da decisão isolada do membro do Tribunal pelo órgão colegiado respectivo, sob pena de ofensa ao 
princípio aqui examinado. O mecanismo que viabiliza este controle da decisão singular (monocrática) para o 
órgão colegiado (o órgão competente do Tribunal, ‘juiz natural do julgamento do recurso’) é o recurso de ‘agravo 
interno’, estudado pelo n. 5 do Capítulo 7”. (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito 
Processual Civil. 2. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2008) 
70 A rigor o julgamento por um colegiado poderia expressar a idéia de um exame mais ponderado e judicioso do 
tema a ser decidido, o que é consignado por Leonardo Greco (Estudos de Direito Processual Civil. Campos: 
Faculdade de Direito de Campos, 2005. p. 306) ao lecionar:  
“Vejo na colegialidade não uma garantia individual do jurisdicionado, mas uma garantia estrutural, especialmente 
nos sistemas, como o nosso, de juiz monocrático de 1º grau. Que probabilidade de acerto e justiça tem uma 
decisão de um só juiz, revista também por um só juiz? 
(...) A colegialidade é também um importante fator de busca da legitimidade do Judiciário, ou seja, de persuasão 
do jurisdicionado de que a sua causa foi julgada por uma junta de juízes, que revelaram a matéria procurando em 
conjunto encontrar a solução mais justa: juízes que revelaram o direito das partes no exercício mais autentico do 
mandato recebido do povo e sobre o comportamento dos demais, porque a decisão que todos buscam vai influir 
na reputação de cada um”. 
O próprio Leonardo Greco, no entanto, alerta para uma “falsa colegialidade” (op. cit. p. 307). 
Ambas as citações extraídas do Trabalho do Desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Neto. (Decisão 
monocrática e agravo interno: lesão ao devido processo legal?. Dissertação (Mestrado em Direito). Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. p. 13-14) 
Confira também FERRAZ, Leslie Shérida in Decisão monocrática e agravo interno: celeridade ou entrave 
processual?. Rio de Janeiro: FGV/Direito-Rio, 2009. 
71 cf. a respeito: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Evolução histórica da estrutura judiciária 
brasileira. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivel-03/revista/nov-05/vol-historica.htm>. Acesso em 
19 out 2010. 
72 Dependendo do órgão julgador e da matéria envolvida em julgamento, exige-se um quorum para deliberação e 
decisão, sem o qual o julgamento não se realiza ou não se conclui – cf. a respeito o art. 97 da CF, art. 479 do CPC 
e art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
73 Regras de vinculação constituem-se em critérios de determinação de competência funcional, por meio dos 
quais o julgador fica obrigado a participar do julgamento. 
No âmbito de um colegiado a vinculação pode criar alguns embaraços ao julgamento célere do processo, em 
razão do impedimento do juiz vinculado. 
Imagine-se a situação em que o julgamento tenha se iniciado com uma turma julgadora, e após votarem o relator 
e o revisor, o vogal pede vista do processo. 
Em sequência o juiz vogal vê-se obrigado a um afastamento temporário, em razão por exemplo, de funções 
desempenhadas no Tribunal Eleitora. 
O julgamento somente será concluído após o seu retorno. 
cf. o art. 34 § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para um exemplo de vinculação. 
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Esse ponto foi bem anotado por Bermudes: “Torna-se visível no art. 557 e seus 

parágrafos, a preocupação com a celeridade processual e o empenho em desafogar os 

tribunais, à custa de uma eficácia normativa da jurisprudência”.74 

É certo que o legislador procurou atribuir celeridade à resolução de processos que 

assoberbam os Tribunais, estabelecendo, porém, exigências capazes de preservar a 

competência do colegiado, de modo que o julgamento monocrático se constituiria em 

exceção, nos casos em que, a decisão impugnada: 

a) fizer com que o recurso se mostre “manifestamente inadmissível, improcedente, 

prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 

tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. (art. 557 do CPC); 

b) “estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 

do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (art. 557, § 1º-A do CPC). 

 

- Objetivo  

 

O intuito claro do legislador foi dar celeridade à resolução de certos conflitos 

judicializados nos Tribunais. O caráter excepcional do julgamento feito monocraticamente, 

resta evidenciado a partir das hipóteses restritas em que teria ele cabimento, fosse para 

inadmitir o recurso (negativa de segmento), fosse para dar-lhe provimento antecipadamente, 

de modo que o pronunciamento individual de um dos membros do órgão julgador não 

substituiria a cognição do colegiado, ao qual usualmente caberia o conhecimento do recurso 

ordinariamente. Assim o móvel que impulsionou a ação legislativa, foi a intenção de atribuir 

celeridade ao julgamento de processos envolvendo temas já pacificados no âmbito da 

jurisprudência. 

 

– Efeitos 

 

Um dos grandes problemas das transformações legislativas, particularmente no 

Brasil, reside no fato de que com freqüência, não se avaliam as possíveis conseqüências da 

inovação proposta. No caso do artigo 557 e respectivo parágrafo 1º-A do Código de Processo 

Civil, produziram-se efeitos que não eram propriamente esperados e que conduzem a uma 

problematização na aplicação da regra. 

                                                
74 BERMUDES, Sergio. As reformas do Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2010.  
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Diga-se que o pretendido efeito de atribuir celeridade ao julgamento foi 

razoavelmente alcançado, no entanto, outras conseqüências derivaram também da aplicação 

dos dispositivos inovadores (art. 557 e § 1º-A), a saber: 

 

– Ampliação do âmbito de aplicação das disposições legais 

 

Ambas as regras inovadoras incluídas no sistema processual constituem-se em 

tipos demasiadamente abertos, sem grande precisão e limite, permitindo ao julgador 

monocrático um exercício de ampla e excessiva discricionariedade. 

De fato, a dicção inserta no caput do artigo 557, “manifestamente inadmissível, 

improcedente ou prejudicado” dá margem excessivamente ampla ao julgador na formação de 

seu convencimento, permitindo-lhe deliberar com larga discricionariedade a respeito da não 

admissão do recurso, valendo lembrar o alerta de Bermudes, acerca da necessidade de que o 

caráter inadmissível, improcedente ou prejudicial seja manifesto.75 

O risco de excessiva ampliação na utilização da faculdade existe ainda quando o 

seguimento é negado, porque a tese recursal contraria jurisprudência dominante do próprio 

tribunal. Ocorre que nessa hipótese, é possível que o entendimento sedimentado na Corte 

local, ainda não tenha sido sufragado por Tribunal Superior, hipótese na qual o julgamento 

monocrático poderia seguir linha de pensamento diversa daquela que no futuro virá a ser 

adotada na Corte Superior, o que a rigor deveria obstar o uso da faculdade,76 sob pena de que 

a orientação monocrática de Corte local, venha a contrariar entendimento de Corte Superior. 

 

– Substituição da cognição colegiada pelo conhecimento individual 

 

Já ficou consignado anteriormente que a colegialidade do julgamento dos 

Tribunais faz parte da tradição brasileira, tendo a lei 9756/98 preservado essa tendência. 

                                                
75 BERMUDES, Sergio. As reformas do Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2010. p. 266. 
76 No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, operou-se a seguinte situação: O Órgão Especial em via de 
controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º § único, da Medida Provisória 2.170/36, de 
23/8/01 (AI 2003.017.00010 de 17/05/04 – Rel. Des. J.C. Murtta Ribeiro), o que em razão do caráter vinculatório 
da decisão (art. 103), levou a várias outras decisões monocráticas no sentido da inadmissão de recursos contrários 
à tese (v.g. AP. Cível 0135236-77.2004.8.19.0013 – 18ª C.C. – Rel. Des. Leila Albuquerque – 15/10/2010 e AP. 
Cível 0003369-66.2008.8.19.0021 – 14ª C.C. – Rel. Des. Nascimento Povoas Vaz – 13/10/2010 apenas para não 
estender a exemplificação). 
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, guardião e intérprete da legislação federal, firmou posição em sentido 
oposto (apenas para exemplificar. Ag. RG., no REsp. 844405/RS – 2006/0092149-4 – Rel. Min. Nancy Andrighi 
– Terceira Turma – um. 21/09/2010).  
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Para tanto instituiu no parágrafo1º, do art. 557 do Código de Processo Civil, o 

cabimento de um recurso ao colegiado contra a decisão de inadmissão do recurso. 

Estaria preservada assim a tradição do julgamento final ser deferido a um órgão 

colegiado. 

É preciso recordar mais uma vez, o alerta do professor Leonardo Grecco a 

respeito da “falsa colegialidade”.77 Isso porque a agenda industrializada da jurisdição faz 

crescer em progressão geométrica o volume de processos e de modo significativo, subtrai do 

colegiado a plenitude de compreensão e debate do tema que foi decidido monocraticamente, 

não concorrendo necessariamente para a observância do princípio da eficiência. A melhor 

doutrina reconhece que a admissão de competências monocráticas nos Tribunais, além de 

permitida é necessária, porém ressalva sempre a necessidade de propiciar o sistema, a 

interposição de recurso ao colegiado. Nesse sentido: 

 
As conclusões expostas pelos parágrafos anteriores tem eco seguro na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lê-se, em diversos 
julgamentos, que é legitima a lei que criar competências para os órgãos 
monocráticas no âmbito dos Tribunais desde que haja recurso para seu 
reexame perante o colegiado competente.78 
 

Parece entretanto, que deve haver uma real e verdadeira participação do colegiado 

no conhecimento da causa, o que com freqüência, não ocorre, em razão da circunstância já 

exposta, de não se ter pleno conhecimento daquilo que se vai julgar. 

 

– Engessamento da função criativa das instâncias ordinárias 

 

Esse é um efeito presente tanto na aplicação da regra do artigo 557 como também 

naquela do parágrafo 1º-A, ambas do Código de Processo Civil. Em ambos os casos, o 

processo de judicialização e a agenda de industrialização da jurisdição daí decorrente, acabam 

por tornar quase imperativa a resolução monocrática de um grande número de processos, com 

a supressão da efetiva colegialidade do julgamento (com discussão, divergência, persuasão), 

para resolver em curto espaço de tempo, o maior número de processos. 

Isso acaba “engessando” a função criativa da jurisprudência, na medida em que os 

juízes são levados e pressionados a seguir os modelos já adotados pelas instâncias superiores 

                                                
77 ALMEIDA NETO, Agostinho Teixeira. Decisão monocrática e agravo interno: lesão ao devido processo 
legal?. Dissertação (Mestrado em Direito). Rio de Janeiro: FGV, 2010.  
78 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 2. ed. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 19. 
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(às vezes sem o devido amadurecimento intelectual), como forma de fazer frente à agenda 

industrial. Assim, o juiz de primeiro grau será conduzido a adotar a orientação das instâncias 

superiores como forma de preservar o seu julgado. 

O juiz encarregado do julgamento do recurso por seu turno (Desembargador ou 

Juiz), será induzido, por força da industrialização a decidir de acordo com os precedentes, 

numa clara padronização “prêt-a-porter” do direito, sempre monocraticamente, com economia 

de tempo e recursos, num processo de engessamento da jurisprudência e de sua capacidade 

criativa. 

 

3.3.3.2 Conclusão 

 

As inovações introduzidas pela lei 9756/98, em relação ao julgamento 

monocrático nos tribunais contribuíram significativamente para a redução do acervo de 

processos e para a agilização no julgamento imprimindo maior celeridade às decisões. No que 

diz respeito à sua influência sobre o conteúdo das decisões judiciais porem, é quase 

insignificante. 

 

3.3.3.2 A Nova Execução - O Cumprimento da Sentença e a Efetividade das 

Decisões Judiciais 

 

Um dos grandes problemas da jurisdição sempre consistiu na falta de efetividade 

de seus comandos, entendida essa como ausência de força efetiva da decisão judicial, incapaz 

de fazer cumprir o conteúdo de suas prescrições. 

A lei 11.232 de 22 de dezembro de 2005 introduziu no sistema processual 

brasileiro inovação em capítulo específico, no título VIII, no livro I do Código de Processo 

Civil, tratando do cumprimento da sentença. 

Constituiu-se numa atitude histórica de privilegiar o credor e buscar tornar efetivo 

o comando contido na sentença. 

 

3.3.3.3 Justificativa 

 

Buscou-se por meio da inovação legislativa, a concretização de dois objetivos 

relacionados ao processo judicial. Em primeiro lugar, torná-lo mais célere e ágil, subtraindo a 

necessidade de observância de regras e procedimentos relacionados à instauração de um novo 
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processo, já agora de execução. A providência justificava-se plenamente, vez que com 

freqüência a demora na prestação jurisdicional não estava na cognição, mas no processo de 

execução, o que trazia à baila outro problema, relacionado com a falta de efetividade da 

decisão judicial, a qual restava frustrada pela “burocratização” do processo de execução. Eis o 

segundo objetivo, tornar a decisão o mais efetiva e eficaz o possível. 

A alteração legislativa então, acabou com o processo de execução de título 

judicial como categoria autônoma, inserindo o capitulo relativo “ao cumprimento da 

sentença”. 

Dissertando a respeito do tradicional processo de execução do título judicial, 

ensina Bermudes: 
 
No sistema tradicional, este processo, regido também pelo princípio 
dispositivo (CPC, art. 2º) só se instauraria mediante provocação (art. 614). 
A reforma da lei n. 11.232 rompeu com esse sistema, no tocante à sentença 
condenatória.79 
 

A novação significou a mudança de um paradigma histórico no sistema processual 

brasileiro, pois de modo efetivo adotava-se uma atitude protetiva do credor, diferentemente do 

que se fazia historicamente, ou seja, o reconhecimento em larga escala de direitos em favor do 

devedor. 

Não se quer dizer com isso que até então, não existissem mecanismos legais 

favoráveis ao credor, mas a rigor não protegeriam o pequeno titular de um crédito, senão, 

prioritariamente grandes grupos. 

 

3.3.3.4 Objetivo 

 

Garantir a efetividade do comando judicial e imprimir celeridade ao processo de 

efetivação da decisão. 

 

3.3.3.4 Efeitos 

 

A supressão do processo de execução fundada em título judicial significou 

importante avanço no sentido de atribuir efetividade às decisões judiciais, constituindo-se 

outrossim, em iniciativa bem sucedida no intuito de tornar mais célere o procedimento de 

execução das decisões. 
                                                
79 BERMUDES, Sergio. As reformas do Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2010. p. 145. 
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Algumas questões porém, dividem os especialistas e reclamam solução, sob pena 

de comprometer a intenção da reforma, burocratizando novamente o procedimento. 

São questões que movimentam o debate nos Tribunais e que geram 

questionamentos acerca das conseqüências da modificação legislativa, como se vê: 

a) a determinação do termo inicial de incidência da multa por não cumprimento do 

comando contido na sentença – art. 475-J do Código de Processo Civil. 

O Superior Tribunal de Justiça parece haver firmado entendimento no sentido da 

simplificação procedimental – Ag. Rg. no Ag 1307106/RS- 4ª Turma – unanimidade – rel. 

Min. João Otávio de Noronha, 19/08/2010 = REsp. 940274/MS – Corte Especial – maioria – 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, 07/04/2010; 

b) a delimitação da matéria que pode ser versada em defesa – art. 475-L do 

Código de Processo Civil. 

Oportuno anotar, que os limites dialéticos da execução (cumprimento da 

sentença), constituem-se em problema o qual não foi solvido pela reforma. De fato, é claro 

que o legislador quis evitar que na fase de cumprimento de sentença, fossem reavivados temas 

superados na fase de conhecimento,80 no entanto, algumas dúvidas são suscitadas no que 

tange à aplicação do mencionado dispositivo. 

Assim por exemplo, no tocante à incidência ou não da multa do art. 475-J, se a 

decisão não foi cumprida no prazo em razão de acolhimento parcial da impugnação; 

c) o estabelecimento de critério de definição acerca da incidência ou não dos 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, questão só agora, cinco anos 

após o advento da lei, serenada no Superior Tribunal de Justiça.81 

 

3.3.3.5 Conclusão 

 

As modificações da execução de título judicial tiveram a intenção de tornar mais 

célere e efetivo o cumprimento da sentença, finalidade que restou alcançada pelo sistema. As 

controvérsias listadas objetivam demonstrar as dificuldades comuns com as quais se deparam 

com freqüência todos que atuam no cenário judicial, sendo adequado notar que tantos outros 

óbices existem na busca da efetivação das decisões judiciais, valendo lembrar ainda que 

                                                
80 FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial.. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. p. 260. 
81 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ag. RG. no REsp. 1128124/SC. 1ª Turma. Unanimidade. Rel. Min. 
Benedito Gonçalves. Julgado em 28 set 2010; REsp. 1099852/RS. 4ª Turma. Unanimidade. Rel. Min. João 
Otávio Noronha. Julgado em 17 ago 2010. 
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muitas vezes, a celeridade que se deseja imprimir ao processo acaba comprometida por 

dúvidas pela própria novação legislativa. 

 

3.3.3.6 Súmula Vinculante - Art. 103-A e §§ da Constituição Federal - Lei 11.417 

de 19 de dezembro de 2006 

 

Uma das grandes causas do processo de industrialização da jurisdição, já ficou 

dito, reside na hipertrofia do Poder Executivo, fenômeno típico, porém não exclusivo, de 

paises latino americanos. No caso brasileiro especificamente, esse fenômeno cresce de 

complexidade por duas razões, quais sejam: pelo fato de ser o Brasil um Estado Federal, o que 

faz com que sejam quatro as esferas executivas, conforme cada uma das entidades federadas 

e, pela forma complexa como se estrutura a Administração Pública brasileira, de modo que a 

hipertrofia não está apenas na chefia do órgão executivo, mas também em outros órgãos e 

entidades, os quais, sendo dotados de algum grau de autoridade administrativa, praticam atos 

e exercem variadas competências, que acabam atingindo a esfera jurídica de terceiros, 

levando à judicialização dessas relações jurídicas. Pode-se falar também então, na hipertrofia 

da Administração. 

 

3.3.3.7 Justificativa 

 

Essa formatação da Administração Pública tem reflexos diretos sobre o Poder 

Judiciário, na medida em que cabe a esse, no exercício de suas competências, proceder ao 

exame de legalidade e legitimidade dos atos editados pelos órgãos e entidades administrativas, 

de modo que é possível imaginar que em alguns campos dessas relações, a atuação da 

Administração irá envolver um número demasiadamente elevado de atores, todos figurando 

em situações semelhantes, de modo que a judicialização, se houver, envolverá milhares de 

processos. 

É o que ocorre no âmbito das relações de natureza tributária e previdenciária por 

exemplo, as quais envolvem um número elevadíssimo de contribuintes e beneficiários do 

sistema, de modo que a atuação da Administração Pública pode acarretar a judicialização de 

milhares ou até, milhões dessas relações sociais, tornando quase inviável a prestação 

jurisdicional nesses casos.82 

                                                
82 São vários os exemplos a esse respeito, porém, a titulo de simples ilustração pode-se enumerar as ações de 
revisão de benefício previdenciário e as ações envolvendo a COFINS. 
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As ações judiciais nascidas a partir dessas relações, usualmente envolvem temas 

repetidos, a mesma matéria, exigindo a produção em larga escala de decisões de idêntico 

conteúdo, são ações que guardam a mesma natureza, embora a teor do qie dispõe a lei,83 não 

se possam considerar idênticas. As decisões proferidas porém, serão do mesmo teor e 

significado, tanto que produzidas em sede industrial, de acordo com o primeiro molde (prêt-a-

porter). 

Essa repetição de relações judicializadas, pode dar-se também no campo privado, 

estranho ao envolvimento da Administração Pública,84 no entanto, em regra, de modo direto 

ou indireto o Estado encontra-se envolvido nessas ações de massa,85 vez que essa 

padronização de comportamento é próprio das relações jurídico-social verticalizadas. 

Evidencia-se portanto, que as demandas de massa trazem sérios prejuízos ao 

desempenho da atividade jurisdicional, na medida em que significam a instauração de um 

número sobremodo elevado de processos, com todas as conseqüências daí decorrentes. 

Pensou-se portanto, na criação de um mecanismo capaz de limitar os efeitos 

negativos oriundos do processo de massificação de demandas, permitindo ao legislador 

resolver de forma célere e segura os milhares de processos instaurados de maneira repetida 

nas várias instâncias: de modo célere para que não houvesse o risco de que a demora no 

julgamento de milhares de processos, comprometesse a efetividade da decisão; e de modo 

seguro, não gerando perplexidade porque situações idênticas demandariam soluções iguais. 

Dissertando sobre o instituto diz Cássio Scarpinella: 
 
Diferentemente das súmulas anteriormente conhecidas pelo direito brasileiro 
(v.n. 4 do capitulo 2), estas têm aptidão de vincular todos os órgãos 
jurisdicionais e, bem assim, todas as esferas e níveis da Administração 
Pública no sentido de gerar de observação obrigatória.86 
 
 

3.3.3.8 Objetivo 

 

Evitar a judicialização de milhares de ações, quando já exista precedente sobre a 

matéria (levando a uma mudança de atitude por parte da Administração Pública que se 

vincula à decisão), bem como uniformizar o conteúdo das decisões proferidas pelas instâncias 

                                                
83 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 301, §§ 1º e 2º. 
84 Exemplo são ações envolvendo consumidores. 
85 Exemplo são as ações envolvendo as prestadoras dos serviços de telefonia e a identificação dos pulsos 
excedentes. Embora envolvendo particulares, essas ações remetem indiretamente à administração concedente. 
86 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 2. ed. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 373. 
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ordinárias, conformando-as ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (vinculação das 

instâncias ordinárias do Judiciário) 

 

3.3.3.9 Efeitos 

 

A rigor o principal objetivo da súmula vinculante consistiria em evitar a 

judicialização de milhares de relações sociais, sobre as quais já houvesse um pronunciamento 

do Supremo Tribunal Federal, condicionando assim a atuação da Administração Pública, que 

agiria de acordo com o ditame da súmula, não dando ensejo a novas demandas, na medida em 

que abandona o comportamento anterior, o qual era contrário à orientação sumulada. 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, parece haver adotado uma postura 

contida e discreta sobre o tema e não obstante alguns avanços na utilização do instituto, 

carece ainda de uma melhor utilização do mesmo, especialmente em relações que envolvendo 

a Administração Pública ocasionem a instauração de demandas em massa como aquelas que 

envolvem matéria administrativa, tributária e previdenciária. 

O exame dos verbetes hoje em vigor (v.g.10,29 e 31), deixa evidente que não 

existe a disciplina de uma matéria capaz de vincular a Administração Pública em tema de 

massificação, dirigindo-se a súmula à autoridade judiciária ou administrativa, mas aí, em 

questões de reduzida repercussão. 

Acrescente-se ainda, que a Suprema Corte, entendida a disciplina do instituto com 

o devido rigor, não vem editando súmulas vinculantes com a exata observância da disciplina 

legal,87 o que acaba comprometendo a função e a importância do instrumento instituído com o 

fim precípuo, de balizar a atuação da Administração Pública em temas capazes de repercutir 

fortemente no âmbito do Judiciário. 

Sobre o tema leciona José Miguel Garcia Medina: 
 
A súmula vinculante ‘terá por objetivo a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas’ e apenas será oportuna e adequada quando 
em relação a tais norma houver “controvérsia atual entre órgãos judiciários 
ou entre esses e a Administração Pública que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idêntica (art. 
103-A, § 1º).88 
 

                                                
87 A súmula vinculante que envolve o uso de algemas surgiu, sem que houvesse razoável controvérsia sobre o 
tema no ambiente Judiciário. Sumula vinculante nº 11. 
88 MEDINA, José Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral: recurso no Processo Civil. Nelson 
Néri Jr. e Teresa Arruda Wambiem (coord). 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 277. 
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A adoção de súmulas vinculantes teria o efeito de modificar a atitude de certos 

atores do cenário judicial, como a Administração Pública. No entanto, a realidade demonstra 

um descompasso entre a intenção e o efeito produzido. 

 

3.3.3.10 Conclusão 

 

A súmula vinculante constitue-se em instrumento de Gestão Judiciária aplicável à 

função jurisdicional, de significativa importância, porque além de habilitar-se como 

mecanismo capaz de frear o processo de industrialização da jurisdição, contendo o 

ajuizamento de milhares de ações sobre um mesmo tema, pode influir sobre o conteúdo da 

decisão (verbete sumular), permitindo que o Supremo Tribunal Federal solucione 

determinadas controvérsias em parâmetros proporcionais, razoáveis e plausíveis. 

 

3.3.3.11 O Processo Eletrônico 

 

Já ficou consignado anteriormente que a informatização dos serviços judiciários 

constituiu-se e ainda constitui-se em uma das iniciativas prioritárias no campo da Gestão 

Judiciária, incidente sobre a atividade fim, no sentido da melhoria e aprimoramento como 

ferramenta necessária à agilização, economicidade e rapidez da jurisdição. De fato, desde o 

inicio dos anos 1980, buscam-se providências no campo da informática destinadas a reduzir a 

formalidade dos procedimentos judiciais, a conferir celeridade à prestação jurisdicional e a 

reduzir os custos dos serviços judiciários. 

Conseqüência natural dessas práticas, foi a informatização do processo judicial, 

instrumento através do qual se exerce o direito de ação e presta a jurisdição. A informática 

deixou de operar apenas sobre a atividade administrativa, instrumental e mediata, para recair 

diretamente sobre a função finalística do Poder Judiciário. De fato, até recentemente a 

informatização dava-se em relação à função meramente instrumental, alcançando no máximo 

os atos de comunicação e ciência, bem como alguns atos de impulso oficial do processo. Com 

o advento da lei 11.419 de 200689, todos os atos jurídicos praticados pelos sujeitos que 

operam no processo, manifestações de vontade que repercutem no mundo jurídico, podem ser 

feitos virtualmente sem a necessidade de documentação conforme os métodos tradicionais 

(prevalência da palavra escrita sobre a verbalizada). O processo enfim, como conjunto de 

                                                
89 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de inconstitucionalidade da lei 11419/06 – ADI 3880/07, de 30 
mar 2007. Rel. Ministro Ricardo Lewandowiski. 
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manifestações de vontade dotadas de conteúdo jurídico, passa a ser virtual, levando a 

informática ao extremo de sua função no campo do aprimoramento da atividade jurisdicional. 

 

3.3.3.12 Justificativa 

 

Aspiração de muito tempo de todos os operadores do Direito, a celeridade 

processual cada vez mais se impõe como condição básica para que se possa fazer frente ao 

fenômeno da industrialização da jurisdição, decorrente da judicialização de um número 

crescente e desproporcional de relações sociais. Essa desproporção entre o volume de 

processos e os recursos disponibilizados aos juízes conduziu os gestores à adoção de formulas 

inovadoras no enfrentamento daqueles desafios. Os extraordinários avanços no campo da 

informática, notadamente no âmbito da comunicação, levaram os responsáveis pela 

administração da Justiça a um intenso esforço no sentido de tornar viável a utilização de todos 

os recursos e ferramentas disponibilizadas por aquele campo do conhecimento ao processo 

judicial. 

A informática transformou-se assim em peça essencial ao processo, à sua maneira 

de ser, ao seu modo de existir, não mais necessariamente no campo físico, mas 

fundamentalmente no mundo jurídico, onde basta a vontade perceptível pelos sentidos e não 

essencialmente materializado em um documento escrito para que se produzam efeitos 

declaratórios, constitutivos ou sancionatórios na relação judicializada. 

O processo eletrônico se constitui portanto, em uma nova forma de ser do 

processo, uma inegável evolução do instrumento da prestação jurisdicional. Para se fazer um 

paralelo, ainda que incompleto, é como se pensássemos na evolução do sistema inquisitorial 

para o processo que consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma 

verdadeira mudança de parâmetro e paradigma na atuação do Judiciário. 

Sobre esse ponto vale atentar para as ponderações de Jean Carlos Dias: 

 
Ao lado da evolução técnica era preciso pensar a infra-estrutura que dá 
suporte ao Direito Processual. 
No caso específico do Brasil, a tramitação dos processos registrados em 
papel sempre foi complexo, demorado e ineficiente do ponto de vista da 
análise da produtividade e eficiência do aparelho judiciário. 
Enquanto a maioria dos processos burocráticos passaram nesta última década 
por uma profunda ou mesmo completa informatização (licitações, processo 
tributário, etc.), o processo judicial permaneceu utilizando a mesma 
tecnologia de seus primórdios. 
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Era necessário repensar a base física sobre a qual o Direito Processual incide 
e, nesse sentido, buscar estabelecer as bases de uma nova realidade e um 
novo patamar a partir do qual a efetividade da jurisdição possa ser pensada.90 
 
 

3.3.3.13 Objetivo 

 

Em perspectiva inédita e superficial seria possível afirmar que o objetivo da 

adoção do processo eletrônico residiria em privilegiar a celeridade na prestação da jurisdição 

e em reduzir os custos da mesma. 

Rapidez e celeridade. 

Num olhar mais crítico porém, seria possível considerar que o processo eletrônico 

poderia se constituir em instrumento de profunda, substancial e definitiva transformação do 

próprio sistema judiciário, no entanto, só o tempo será capaz de definir os rumos que a 

inovação irá tomar. 

 

3.3.3.14 Efeitos 

 

Ainda não é possível avaliar os efeitos decorrentes da edição da lei 11.419/06, até 

porque as providências até aqui adotadas para virtualização dos processos já instaurados, 

como daqueles que irão instaurar-se nas várias instâncias judiciais, mostram-se ainda tímidas 

e demasiadamente discretas, não sendo possível ainda dimensionar em toda extensão as 

possíveis conseqüências decorrentes da transformação. 

Parece, no entanto, ser possível proceder a algumas reflexões acerca de possíveis 

efeitos, obstáculos e soluções no campo de aplicação da lei 11.419/06. 

Procede-se então a elas: 

 

a) O êxito da adoção do processo eletrônico, exigirá a inserção de todos os seus 

atores no contexto por ele criado 

 

O processo como relação jurídica dinâmica e complexa, exige a participação de 

inúmeros atores e toca à esfera jurídica de tantos outros (juízes, partes, advogados, Ministério 

Público, Defensores, Promotores, Peritos, etc...). assim, a adoção do processo eletrônico terá 

seu sucesso condicionado ao acesso de todos os atores que direta ou indiretamente sejam 

                                                
90 DIAS, Jean Carlos. A validade e os conceitos processuais no procedimento eletrônico da lei 11.419/06. In: 
Revista Dialética de Direito Processual, n. 67, Oliveira Rocha, out 2008. p. 67-74. 
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alcançados pela relação jurídico–processual. Essa amplitude exige investimentos, 

treinamento, medidas de segurança e enfim, inúmeras providências envolvendo não apenas o 

Judiciário, mas também outros órgãos e instituições, como por exemplo o Ministério Público 

e a OAB, com altos custos e comprometimento, inclusive com transformações de métodos, 

procedimentos e reavaliação de valores.91  

Parece certo porém, que se acaso não se der de forma efetiva a participação de 

todos os atores no contexto do processo eletrônico estará ele fadado ao insucesso. 

 

b) Será imperioso garantir a segurança dos dados que transitam pelos sistemas de 

comunicação informatizado92 

 

Não se pretende difundir a falsa idéia de que os procedimentos informatizados são 

refratários à segurança, no entanto a velocidade das informações que transitam na rede, a 

mobilidade dos usuários e a democratização do acesso impõe a observância de sérias regras 

de segurança e acautelamento. 

Embora se reconheça que os sistemas informatizados não sejam mais vulneráveis 

que os fontes comuns de informação (p. ex. o processo em papel), a longa acessibilidade da 

rede pode dar ensejo a novas modalidades de violação, até aqui desconhecidas. 

A credibilidade do processo eletrônico vincula-se necessariamente à convicção de 

que os dados nele contidos não passíveis de violação. 

 

c) Será necessária a adoção de uma nova estética judicial, capaz de recepcionar a 

nova maneira de ser do processo 

 

                                                
91 Dissertando a respeito afirma José Carlos de Araújo Almeida Filho: 
“Casuisticamente, ainda que de forma hipotética, podemos admitir que um determinado feito tramitou do inicio 
ao fim através do procedimento eletrônico. Se as bases de dados do Tribunal admitem o acesso irrestrito, 
garantido pela Constituição, ressalvados os casos de segredo de justiça, qualquer cidadão, diante do princípio da 
publicidade, após o transito em julgado e cumprimento da sentença um individuo poderia lançar todo o processo 
na internet. E de forma anônima, porque os sistemas informáticos assim o permitem. 
Diante dos problemas advindos com a informatização judicial do processo, a existência de comunidades virtuais 
transnacionais e a possibilidade de dados telemáticos no processamento judicial serem violados alavancamos a 
teoria da necessidade de relativização do principio da publicidade, a fim de impedir livre acesso aos autos na 
forma eletrônica”. (ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. A segurança da informação no processo 
eletrônico e a necessidade de regulamentação da privacidade de dados. Revista de Processo, ano 32, n 152, 
out 2007. p. 165-180) 
No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o acesso é livre, limitado porém nos casos de segredo de justiça – Proc. 
Adm. 2010.130248 e 2010.081542. 
92 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. A segurança da informação no processo eletrônico e a 
necessidade de regulamentação da privacidade de dados. Revista de Processo, ano 32, n 152, out 2007. 
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A nova forma dos atos do processo (não documentada), a celeridade em que os 

mesmos são praticados, a difusão e a velocidade da informação reclama uma nova maneira de 

falar e escrever, de comunicar-se, uma nova estética sem a qual a evolução representada pela 

virtualização da vontade ficará aquém das expectativas criadas em torno da mesma. 

A par de uma nova estética judicial, exige-se do interprete uma postura que se 

afaste de falsas perspectivas,93 como forma de viabilizar o êxito da empreitada. 

 

3.3.3.15 Conclusão 

 

A adoção do processo virtual no Brasil significa radical mudança que se afasta de 

secular tradição, na medida em que necessariamente, haveremos de nos afastar do histórico 

formalismo e da excessiva sacramentalidade do processo. 

Não se trata da simples adoção do processo eletrônico, informatizado, mas de dar 

um passo à frente no sentido de prestigiar valores como a informalidade, o acesso à justiça e a 

predominância da verdade real, enfim, de reconhecer de modo decisivo a instrumentalidade 

do processo e saber que ele não é mais do que o meio através do qual busca-se solucionar uma 

controvérsia no âmbito da relação de direito material. 

De fato, o processo eletrônico tende a ser muito mais do que a simples alteração 

formal do processo, mas a percepção da jurisdição sob outra ótica, de modo que é realmente 

possível que a partir disso se adotem providências capazes de qualificar o conteúdo da 

jurisdição e não apenas a sua forma. Todavia, para que tal intuito se cumpra efetivamente, 

faz-se necessário que se possa evoluir a um patamar no qual questões secundárias, como por 

exemplo aquelas meramente processuais, não sejam alcançadas a proprietárias a ponto de 

comprometer a efetiva transformação.94 

 
                                                
93 Quando da adoção da informática como ferramenta de trabalho no âmbito do Judiciário, havia a expectativa de 
que se utilizaria menos papel na prestação dos serviços. A respeito de uma nova estética do processo. (LEAL 
JÚNIOR, Candido Alfredo Silva. Decidindo e escrevendo no novo processo eletrônico. Revista do Centro de 
Estudos Jurídicos, Brasília, ano XIV, n 49. p. 101-114; BARROS, Marco Antonio. Arquitetura preambular do 
processo judicial eletrônico. Revista dos Tribunais, ano 98, v. 889, nov 2009. p. 427-460; GAMA, Ricardo 
Rodrigues. Processo judicial verbal: uma proposta. Revista Jurídica, Notadez, ano 58, n 392, jun 2010. p. 111-
119; CALMON, Petrônio. Comentário à Lei de Informatização do Processo Judicial. São Paulo: Forense, 
2007) 
94 Pode-se citar como exemplo as controvérsias surgidas quando da informatização dos Tribunais, a discussão 
acerca da validade dos atos de ciência feitos via internet. A jurisprudência predominante sempre entendeu que as 
intimações feitas por sistema eletrônico de comunicação não teriam validade, no entanto o legislador, a nosso ver 
acertadamente, caminhou em sentido diverso (art. 4º da lei 11.419/06), admitindo que as comunicações se façam 
pelo Diário Oficial Eletrônico. (cf. a respeito FONSECA, Daniel de Moura; BIRCHAL, Leonardo de Abreu. 
Algumas considerações sobre os atos processuais em meios eletrônicos: da lei 9.800/99 à lei 11.419/2006. 
Revista de Processo, ano 33, n. 155, jan 2008. p. 125-153) 
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3.4 GESTÃO JUDICIÁRIA UMA SÍNTESE 

 

Pretende-se refletir neste capítulo, acerca das principais iniciativas no campo da 

Gestão Judiciária dirigidas à atividade finalística do Poder – a atuação sobre as rotinas 

cartorárias, a adoção da informática e as reformas processuais – bem como sobre 

conseqüências e limitações das mesmas nesse campo. 

Todas essas iniciativas parece evidente, mostram-se hoje fundamentalmente 

importantes e indispensáveis ao desenvolvimento dos serviços judiciários. De fato, sem as 

mesmas o exercício da jurisdição seria hoje inviável, sendo certo que se deve prosseguir no 

implemento de inovação de acordo com as necessidades e exigências das transformações que 

se vão apresentando. 

As rotinas cartorárias constituem-se em campo fértil sobre o qual opera a Gestão 

Judiciária e influênciam a qualidade da prestação jurisdicional, fundamentalmente porque 

tornam viável a agilização do processo e o diálogo entre os atores que nele operam, tornando 

mais clara e compreensível a comunicação ente eles. 

A informatização dos atos processuais por seu turno, se constitui em ferramenta 

de gestão de significativa importância, na medida em que traz para a atividade jurisdicional 

toda cabedal tecnológico de comunicação e difusão do conhecimento. 

Por fim, as reformas processuais são sem dúvida o tópico mais importante de 

atuação da Gestão Judiciária na busca do aprimoramento da Jurisdição, a ponto de torná-la 

verdadeiramente eficiente, seja porque aprimoram o instrumento pelo qual ela é prestada ou 

ainda em razão de implicarem na consagração de valores que por si só importam na 

qualificação da atividade fim do Judiciário.95 

Em todo caso porém, é preciso ter a perspectiva crítica de que todas essas 

iniciativas no campo da gestão aplicável à jurisdição, embora imprescindíveis e elogiáveis, 

operaram e operam, até aqui, restritivamente sobre o tempo no qual aquela é prestada, não 

concorrendo propriamente ao aperfeiçoamento e à eficiência de seu conteúdo. 

                                                
95 A respeito da aplicação do princípio da eficiência no âmbito do Poder Judiciário e de como tem sido visto ele 
prioritariamente, sob a ótica da atividade instrumental, recomenda-se consultar a obra do professor Antonio 
Ernani Pedroso Calhao (O princípio da eficiência na administração da Justiça. São Paulo: RCS, 2007). Em 
especial o item 5 do capítulo IV. 



 63 

4 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - APLICABILIDADE À ATIVIDADE 

JURISDICIONAL 

4.1 CONSTITUIÇÃO E PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

 

A Constituição de outubro de 1988, não apenas instituiu uma nova ordem jurídica 

em nosso país, mas também estabeleceu novos parâmetros na vida em sociedade, na medida 

em que procedeu a acentuada intervenção no campo das relações sociais. 

Operou-se então um agudo processo de constitucionalização social, por meio do 

qual inúmeros segmentos da vida passaram a ser balizados pela Constituição da República, 

delimitando essa os contornos de variadas relações humanas, as quais, até aquele momento, 

eram jurídica e politicamente irrelevantes ou disciplinadas superficialmente por normas 

infraconstitucionais. 

Constituição detalhista, intervencionista e analítica, a carta de 1988 editou normas 

que passaram a ter forte influência na vida das pessoas, passando a integrar de forma 

corriqueira o cotidiano dessas. 

Essa tendência de constitucionalizar a vida, de ingerir, de intrometer-se no 

ambiente social, resultou do próprio processo de elaboração da Constituição de 1988, 

desaguadouro dos mais intensos, justificáveis e conflituosos interesses da sociedade, os quais, 

após decantados no debate e no conflito, restaram prometidos em maior ou menor escala no 

texto Constitucional. 

Vale transcrever o testemunho de quem foi partícipe e ator privilegiado da 

história: 
 
Ao encerrar formalmente o longo processo de transcrição democrática que se 
iniciou no final dos anos 1970 em nosso País, a Assembléia Nacional 
Constituinte de 1987-1988 (ANC) foi palco de grande conflito de interesse e 
opinião que haviam permanecido latentes, irresolutos ou agravados , durante 
os anos de repressão. Tais conflitos ensejaram mobilizações de intensidade e 
extensão inédita na história das Constituintes brasileiras. Entre 1º de 
fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 1988, o edifício do Congresso Nacional, 
em Brasília, transformou-se em ponto de afluência de múltiplos setores 
organizados da sociedade brasileira. Ali aconteceu um processo decisório 
caracterizado pelo dissenso, pela intensa e permanente mobilização de atores 
coletivos internos e externos, por votações altamente polarizadoras e, ao 
mesmo tempo – sobretudo em sua fase final -, por uma atividade igualmente 
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intensa e incessante de busca de acordos entre as lideranças das diferentes 
forças em choque.96 
 

Explica-se assim, a inclinação intervencionista do texto, que ainda que 

intencional, derivou também e muito, da ampla participação de variados segmentos no 

processo de elaboração, trazendo ao conteúdo normativo toda influência dos interesses 

contrapostos no curso da Assembléia Nacional Constituinte. 

A Constituição de outubro de 1988, é portanto, analítica e detalhista por força do 

modo como foi elaborada no curso de vinte meses de debates, reflexões, idas e vindas. Como 

dito acima é evidente que houve também a intenção do constituinte em fazê-la participativa, 

ingerente e condutora, mas esse intuito derivou diretamente do processo de elaboração, 

conseqüência dos interesses e idéias contrapostos. 

Em decorrência do perfil adotado, a Constituição de outubro de 1988 estruturou-

se de forma a privilegiar a consagração de determinados valores, estabelecendo um conjunto 

de normas que no contexto total, apresentavam maior relevância e significação, configurando 

um núcleo superior dentro do próprio texto, seguindo a tendência moderna de fazer da regra 

constitucional um preceito cogente, imperativo e principalmente efetivo. Deixa assim a norma 

constitucional, o papel de simples promessa dirigida aos Poderes do Estado, para tornar-se 

plena e concreta. 

Luiz Roberto Barros adverte: 

 
Como assinalado anteriormente, uma das grandes mudanças de paradigma 
ocorridos ao longo do século XX foi a atribuição à norma constitucional do 
status de norma jurídica. 
… 
Uma vez investida na condição de norma jurídica, a norma constitucional 
passou a desfrutar dos atributos essenciais do gênero, dentre os quais a 
imperatividade. Não é próprio de uma norma jurídica sugerir, recomendar, 
aconselhar, alvitrar. Normas jurídicas e, ipso facto, normas constitucionais 
contem comandos, mandamentos, ordens, dotados de força jurídica, e não 
apenas moral. Logo, sua inobservância há de deflagrar um mecanismo 
próprio de coação, de cumprimento forçado, apto a garantir-lhes a 
imperatividade, inclusive pelo estabelecimento das conseqüências da 
insubmissão.97 
 

A consagração constitucional de certos valores, feita de modo expresso ou 

implícito, não se afigura como simples promessa ou manifestação de intenção, mas em 

proposição efetiva e concreta, dotada de força e eficácia. Essa consideração tem especial 

                                                
96 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987 – 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 1. 
97 BARROS, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
218. 
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significado, na medida em que esses valores ostentam maior importância na estrutura 

normativa quando cotejados com outras regras integrantes do texto, o que lhes confere uma 

posição de proeminência dentro do conjunto de regras regentes da vida em sociedade. 

Essas bases consagradas expressa ou implicitamente98 no texto constitucional 

compõem o conjunto de princípios reconhecidos pela lei maior, os quais cumprem função de 

especial importância no âmbito de regência e disciplina das relações sociais, como também na 

estruturação do sistema de normas reguladoras da vida social. A Constituição de outubro de 

1988 então pode ser definida como uma carta de princípios, tamanha a extensão destes no 

campo da Constituição Federal, consagrados que são expressa ou implicitamente no texto, 

importando na consagração de valores diversos, os quais, em muito, expressam a ideologia 

jurídico-política da segunda metade do século passado. 

A contemplação de tantos e tão variados princípios pela Constituição, a par de 

definir o perfil do texto atual, acarreta importante conseqüência para o campo da interpretação 

e argumentação jurídica, já que a simples positivação de um princípio ou sua aceitação 

implícita no sistema não são suficientes para delimitar com total inteireza o conteúdo e a 

extensão do mesmo. De fato, são inúmeros os casos em que a Constituição Federal positivou 

um princípio (valor), mas deixou margem à fixação de seu conteúdo (v.g. princípio da 

eficiência – art. 37 da CF - ; princípio da capacidade contributiva – art. 158, inc. II da CF), 

como também as hipóteses nas quais a fixação da extensão do principio contrapõe argumentos 

                                                
98 A Constituição Federal como de resto todo sistema normativo consagra princípios de modo expresso e também 
implícito, do que decorre o reconhecimento de inúmeros valores, os quais não se encontram positivados nos 
textos. 
Dissertando a respeito em alerta Humberto Ávila: 
“Em alguns casos há norma mas não há dispositivo. Quais são os dispositivos que prevêem os princípios da 
segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então há normas, mesmo sem dispositivos específicos que 
lhes dêem suporte físico. 
Em outros casos há dispositivo mas não há norma. Qual norma pode ser construída a partir do enunciado 
constitucional que prevê a proteção de Deus? Nenhuma. Então, há dispositivos a partir dos quais não é 
constituída norma alguma”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 10. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2009. 
p. 30) 
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de relevância e profundidade (v.g. o principio da segurança jurídica e as ADIs 310599 e 

3128100, ambas de 18 de agosto de 2004, relator designado o Min. Cesar Peluso). 

                                                
99 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e 
pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. 
Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de 
imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência 
sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, 
XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No 
ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva 
da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a 
percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à 
incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma 
jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as 
pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo 
eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. 
Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência 
de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias 
individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de 
norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da 
previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos 
objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base 
de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. 
Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional 
o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição 
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação 
direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos 
de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. 
Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e 
pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da 
isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para 
declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § 
único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da 
CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões 
"cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 
18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. 
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Evidencia-se assim, o elevado grau de importância que tem no estágio atual do 

Direito e, em especial do Direito Constitucional, as funções de interpretação da norma e de 

argumentação jurídica, vez que a indeterminação conceitual adotada como forma típica de 

expressão pelo legislador constituinte, impõe aos atores que operam no sistema normativo, 

que procedam à delimitação do conteúdo das disposições expressas constitucionalmente, e 

mais, que sejam capazes de convencer aos interlocutores acerca do acerto e pertinência dos 

critérios de interpretação utilizados. 

A opção constitucional pela consagração de inúmeros princípios, feita por 

providência expressa ou implícita, conduz ainda a importantes conseqüências no campo da 

hierarquia das normas, deferindo àqueles uma posição de proeminência frente a outras regras 

jurídicas, e fazendo crescer de importância as funções de interpretação normativa e 

argumentação jurídica, já agora prestando-se a uma função de interpretação constitucional. 

Fica clara portanto, a irrefreável tendência de elevar-se os princípios à matriz 

constitucional, reforçando neles em razão disso, o papel de relevância e superioridade no 
                                                                                                                                                   
100 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e 
pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. 
Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de 
imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência 
sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, 
XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No 
ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva 
da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a 
percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à 
incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma 
jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as 
pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo 
eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. 
Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência 
de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias 
individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de 
norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da 
previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos 
objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base 
de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. 
Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional 
o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição 
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação 
direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos 
de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. 
Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e 
pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da 
isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para 
declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § 
único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da 
CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões 
"cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 
18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. 
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contexto das normas jurídicas e realçando o caráter de preceitos fundamentais do sistema 

normativo do Estado, compondo o núcleo de sustentação e justificação do mesmo. 

 

4.2 NORMAS CONSTITUCIONAIS, SUA APLICABILIDADE E EXTENSÃO - 

EFICÁCIA, EFETIVIDADE E OS  PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

É bastante conhecido no Direito Constitucional Brasileiro o tema pertinente à 

aplicabilidade das normas constitucionais, a partir do qual se constrói forte teorização acerca 

da classificação dessas, tendo como base a eficácia jurídica e a sua capacidade de incidir nas 

hipóteses eleitas como pressupostos da sua concretização. 

Parece pouco relevante para nós proceder ao exame e discussão das várias teorias 

e critérios utilizados no enfrentamento do tema,101 mas vale consignar nosso interesse na 

abordagem que se faça sob o prisma dos princípios jurídicos, porque independentemente do 

critério de classificação utilizado a diferente força jurígena das normas constitucionais tem 

repercussão no campo da eficácia e também da efetividade daqueles princípios reconhecidos e 

consagrados pelo sistema normativo. 

 

4.2.1 Normas Constitucionais e sua Força Jurídica - Eficácia 

 

Toda norma constitucional é dotada de algum grau de eficácia jurídica, sendo essa 

maior ou menor de acordo com os destinatários do comando legal. Entre os vários 

doutrinadores que enfrentaram o tema, existe um claro consenso no sentido de reconhecer que 

algumas disposições contidas no texto constitucional carecem de maior eficácia, dependendo 

da atuação do legislador ordinário para complementação de seus comandos e efetivação dos 

mesmos, de modo que a força jurígena de disposições dessa natureza é restrita e por 

conseqüência incompleta. Essa insuficiência de comando no entanto, não impede que se 

reconheça algum grau de eficácia e impositividade a essas normas, tanto em relação aos 

súditos da normatização, como igualmente aos Poderes do Estado, os quais com freqüência 

são os destinatários da determinação constitucional, por exemplo quanto à imposição de “um 

fazer”. 

Realmente, com muita freqüência a força extraída do preceito constitucional se 

dirige predominante e até exclusivamente ao próprio Estado, impondo-lhe a adoção de uma 

                                                
101 BASTOS, Celso Ribeiro; BRITO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas 
constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982. 
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política pública, a consagração de certos valores ou a adoção de um certo modo de proceder. 

Em muitas situações a norma constitucional não tem força suficiente para tocar a esfera 

jurídica de particulares e ensejar a estes a oportunidade de recorrer ao Judiciário, para pleitear 

a aplicação do comando legal o qual, para tanto, reclama a intervenção do legislador 

ordinário. A menos a priori, não repugna àqueles que se têm dedicado ao tema, que estas 

regras sejam desprovidas de aplicabilidade concreta em razão da restritividade de sua eficácia, 

traduzindo na verdade um programa de ação dirigido ao próprio Estado, seja ao Judiciário, ao 

Legislativo ou ao Executivo.102 Essa forma de ser de algumas normas constitucionais não 

desautoriza a conclusão já manifestada no sentido de serem providas de eficácia jurídica, 

embora às vezes não passíveis de invocação pelos súditos em via judicial. 

Outras normas contidas no texto constitucional são dotadas de força suficiente, 

que faz com que seus destinatários possam reclamar ao Judiciário a incidência integral do 

comando por meio de ação específica103 ou não. A força jurídica dessas regras porém, é 

variável e diversa, de acordo com os tradicionais critérios de classificação das normas 

constitucionais. Diga-se nesse ponto, que a rigor não há muita divergência acerca da 

diversidade da força jurídica das normas constitucionais, ao menos no reconhecimento de 

distintos graus de eficácia jurídica. 

Tem havido, porém, discordância acerca dos critérios de classificação das normas 

constitucionais e por conseqüência dos variados graus de eficácia das mesmas, o que é digno 

anotar, na medida em que tratando-se de princípios jurídicos, como se demonstrará, somos 

partidários da tese de que a regra constitucional é sempre eficaz. Reconhece-se que não há 

que se discrepar dos critérios de classificação propostos, ao menos no tocante ao conteúdo dos 

mesmos, sendo talvez necessário apenas, organizar de modo mais claro aqueles já existentes. 

Essa, aliás, a reflexão de Luiz Roberto Barroso, assim manifestada: 
 
É precisamente com o desiderato de demarcar adequadamente a consistência 
da situação jurídica dos indivíduos ante os preceitos constitucionais que se 
esboçam as idéias a seguir apresentadas, configurando uma nova 
classificação, necessariamente experimental7. Averbe-se que, em verdade, 
não se trata da criação de novas categorias, mas da ordenação das já 
existentes na teoria das normas jurídicas, articulando-as em função do 
conteúdo e finalidade predominantes. 
O objetivo visado é, sobretudo, reduzir a discricionariedade dos poderes 
públicos na aplicação da Lei Fundamental e propiciar um critério mais 

                                                
102 Guilherme Pena de Moraes. sintetiza os vários critérios de classificação da aplicabilidade das normas 
constitucionais, dividindo-os em critérios bipartido, tripartido e quadripartido, com referência expressa aos 
doutrinadores que defendem cada um deles. (MORAES, Guilherme Pena de. Curso de Direito Constitucional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 76-82) 
103 v.g. Mandado de Injunção. 
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científico à interpretação constitucional pelo Judiciário, notadamente no que 
diz respeito aos comportamentos omissivos do Executivo e do Legislativo.104 
 

Essas ponderações aqui lançadas, tomam em consideração o fato de que as 

normas constitucionais, seja qual for a categoria das mesmas e o critério de classificação no 

qual se enquadram, são sempre dotadas de eficácia jurídica imediata, não importando quem 

seja o destinatário das mesmas, o próprio Poder ou os súditos deste. Essa força cogente da 

norma, sua aptidão para produzir efeitos imediatamente será porém variável e diversa, dando 

ensejo ou não à tutela jurídica, conforme a categoria em que se enquadre no contexto da 

classificação dos dispositivos constitucionais. 

Cresce de sentido essa afirmação sobre ser desde logo eficaz a norma 

constitucional, quando consagra ela um valor maior, representativo de um princípio 

jurídico,105 porque a rigor esse dispositivo, embora não posto em escala hierárquica superior 

às demais regras insertas no texto constitucional, tem maior relevância e significação para 

todo o sistema jurídico em geral e para o conjunto normativo em particular. 

Não vamos nos ocupar aqui em definir princípios, nem tampouco em diferenciá-

los das regras comuns, tarefa da qual tem se ocupado a doutrina, em especial os publicistas, 

mas parece relevante deixar claro que as normas que consagram princípios têm um papel 

diverso das normas comuns, de maior extensão e amplitude, como também de importância, 

daí porque a eficácia das normas constitucionais que consagram princípios se apresenta de 

modo imediato e incondicionado, não importando a rigor a repercussão que tem o valor 

consagrado,106 como já assentou o Supremo Tribunal Federal, citando-se dois acórdãos a 

título de simples ilustração, como se vê: 
 
DECISÃO Vistos. Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe 
recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo 
constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VAGAS EM PROJETO SOCIAL 

                                                
104 BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 9. ed. São Paulo: 
Renovar, 2009. p. 89. 
105 Para um aprofundamento na teoria dos princípios consulte, entre outros: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e 
discurso sobre a interpretação: aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2006; ÁVILA, Humberto. Teoria 
dos princípios. 10. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2009; RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Jussara Simões 
(trad). Rio de Janeiro: Martins Fortes, 2008, em especial capitulo IX; ALEXY, Robert. Conceito e validade do 
direito. Gercélia Batista de Oliveira Mendes (trad).  São Paulo: Martins Fontes, 2009, em especial capitulo 2 4.3. 
106 A nosso sentir não apenas os princípios diretamente relacionados aos direitos, as garantias individuais e 
coletivas tem aplicação imediata, mas também aqueles que apenas reflexamente tocam à esfera jurídica dos 
indivíduos como o da eficácia, economicidade e da publicidade por exemplo, porque não há propriamente uma 
hierarquia entre princípios, senão um âmbito de incidência diversificado, cf. ALEXY, Robert. Teoria dos 
direitos fundamentais. Virgílio Afonso da Silva (trad). São Paulo: Malheiros, 2008. p. 150-153. 



 71 

MUNICIPAL (PROGRAMA SENTINELA-ACORDE) – AUSÊNCIA DE 
PESSOAL ESPECIALIZADO – POLÍTICA SOCIAL DERIVADA DE 
NORMA PROGRAMÁTICA E NÃO IMPERATIVA – 
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA 
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. As 
normas programáticas caracterizam-se por terem sua aplicação 
procrastinada, isto é, pressupõem a existência de uma legislação posterior 
para sua efetiva aplicação no âmbito jurídico, sendo destinadas, pois ao 
legislador infraconstitucional, não conferindo aos seus beneficiários o poder 
de exigir a sua satisfação imediata, haja vista a ausência de qualquer 
delimitação de seu objeto e da sua extensão. 'Ao Poder Judiciário falece 
competência para interferir na política educacional implementada pelo Poder 
Executivo, quando esta é derivada de norma programática e não imperativa' 
(AC n. 2002.006812-3, da Capital, Des. Luiz Cézar Medeiros)’ (fl. 348). 
Alega o recorrente violação do artigo 227, caput e § 1º, da Constituição 
Federal. Aduz que não se pode permitir que ‘crianças continuem sendo 
preteridas no seu direito e (garantia) de serem atendidas pelo programa 
social especificamente destinado a garantir o necessário atendimento a 
menores gravemente afetados em seu desenvolvimento por atos de violência 
significativa ou em decorrência de exploração sexual’ (fl. 363). Sem 
contrarrazões (fl. 377), o recurso extraordinário (fls. 357 a 373) não foi 
admitido (fls. 378/379), tendo segmento em razão de decisão proferida pelo 
Ministro Sepúlveda Pertence em agravo de instrumento (fl. 76, dos autos em 
apenso). Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da 
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, ‘pelo 
conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para 
restabelecer a sentença de procedência do pedido inicial’ (fls. 398 a 415). 
Decido. Anote-se, inicialmente, que o Ministério Público foi intimado do 
acórdão recorrido em 5/11/04, conforme expresso na certidão de folha 356, 
não sendo exigível a demonstração da existência de repercussão geral das 
questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme 
decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, 
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. A 
irresignação merece prosperar. O artigo 227 da Constituição Federal estipula 
como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a concretização da sua 
dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a ‘salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’, 
para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é 
patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive 
os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não 
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos 
supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do 
ente federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de 
Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, 
de modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da 
sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social. A 
negativa ou simples inércia estatal no atendimento prioritário da criança e do 
adolescente de modo a descumprir a política pública programática, apenas é 
plausível se não inviabilizar o efetivo acesso a programa social já existente e 
positivado pelo Estado. Assim, cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade 
do ato administrativo, quando, como no caso dos autos, o ente político 
descumprir os encargos político-jurídicos que sobre ele incide de maneira a 
comprometer com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos 
sociais assegurados pela Constituição Federal. Sobre o tema, as seguintes 
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decisões monocráticas que perfeitamente se enquadram no caso dos autos: 
AI nº 646.079/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28/11/08, AI nº 
725.891/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/10/08, essa ultima, 
assim fundamentada: ‘CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. 
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO 
INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA 
EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO 
CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA 
EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO 
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). AGRAVO IMPROVIDO. - A educação 
infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às 
crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e 
como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em 
creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, 
em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de 
que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar 
condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das 
'crianças até 5 (cinco) anos de idade' (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e 
atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se 
inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, 
o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe 
impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por 
qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu 
processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 
governamental. - Os Municípios – que atuarão, prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) – não poderão 
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi 
outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que 
representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa 
dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças 
em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera 
oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora 
inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se 
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, 
determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua 
omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à 'reserva do 
possível'. Doutrina. DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o 
presente agravo de instrumento foi interposto contra acórdão, que, 
confirmado, em sede de embargos de declaração (fls. 09) pelo E. Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado (fls. 09): 
'APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE 
CONCEDEU A ORDEM, DETERMINANDO AO MUNICÍPIO A 
INCLUSÃO DE CRIANÇA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. 
COMPETÊNCIA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO 
EXIMIR-SE DO DEVER CONSTITUCIONAL, ATRIBUINDO-O À 
INICIATIVA PRIVADA. GARANTIA QUE TEM POR DESTINATÁRIO 
TODAS AS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DE IDADE, E 
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NÃO SOMENTE AQUELAS QUE SÃO PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA OU QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO. 
ART. 23, INCISO V, ART. 205, ‘CAPUT’, ART. 206, INCISO I, ART. 208, 
INCISO IV, E ART. 227, ‘CAPUT’, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ART. 4º, ART. 53, INCISOS I E V, E ART. 54, INCISO IV, 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 1º, ART. 
2º, ART. 3º, INCISO I, E ART. 4º, INCISO IV, DA LEI DE DIRETRIZES 
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO 
FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIA IMPEDITIVA DA CONCRETIZAÇÃO 
DO DIREITO FUNDAMENTAL QUE É REJEITADA. RECURSO 
DESPROVIDO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL DO 
RELATOR. 1. Ressalvado o ponto de vista pessoal do relator, entende a 
Câmara que o direito à educação da criança - matrícula em creche próxima à 
residência da mãe - pode ser reclamado em sede de mandado de segurança. 
2. ‘CRECHE E PRÉ-ESCOLA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Cumpre ao 
Estado - gênero - proporcionar a creche e a pré-escola às crianças de zero a 
cinco anos de idade, observando a norma cogente do artigo 208, inciso IV, 
da Constituição Federal, com a redação decorrente da Emenda 
Constitucional n. 53/2006.’ (STF, agravo regimental no recurso 
extraordinário n. 384.201/SP, relator o ministro Marco Aurélio, j. Em 
26.4.2007).' A parte ora agravante sustenta que o acórdão impugnado em 
sede recursal extraordinária teria transgredido preceitos inscritos na 
Constituição da República. O exame desta causa, considerada jurisprudência 
que o Supremo Tribunal Federal firmou matéria ora em análise (AI 474.444-
AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 410.715-AgR/SP, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO - RE 436.996-AgR/SP, Rel. . CELSO DE MELLO, 
v.g.), convence-me da inteira correção dos fundamentos que apóiam e dão 
consistência ao acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina. É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito 
à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, 
art. 205), notadamente às crianças (CF, arts. 208, IV, e 227, 'caput') – 
qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à 
noção dos direitos de segunda geração (RTJ 164/158-161), cujo 
adimplemento impõe, ao Poder Público, a satisfação de um dever de 
prestação positiva, consistente num 'facere', pois o Estado dele só se 
desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse 
mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao 
atendimento, em creche e pré-escola, 'às crianças até 5 (cinco) anos de idade' 
(CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). O eminente PINTO 
FERREIRA ('Educação e Constituinte', 'in' Revista de Informação 
Legislativa, vol. 92, p. 171/173), ao analisar esse tema, expende magistério 
irrepreensível: 'O Direito à educação surgiu recentemente nos textos 
constitucionais. Os títulos sobre ordem econômica e social, educação e 
cultura revelam a tendência das Constituições em favor de um Estado social. 
Esta clara opção constitucional faz deste ordenamento econômico e cultural 
um dos mais importantes títulos das novas Constituições, assinalando o 
advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social 
e a cultura, numa democracia pluralista exigida pela sociedade de massas do 
século XX.' (grifei) Para CELSO LAFER ('A Reconstrução dos Direitos 
Humanos', p. 127 e 130/131, 1988, Companhia de Letras), que também 
exterioriza a sua preocupação acadêmica sobre o tema, o direito à educação 
– que se mostra redutível à noção dos direitos de segunda geração – exprime, 
de um lado, no plano do sistema jurídico-normativo, a exigência de 
solidariedade social, e pressupõe, de outro, a asserção de que a dignidade 
humana, enquanto valor impregnado de centralidade em nosso ordenamento 
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político, só se afirmará com a expansão das liberdades públicas, quaisquer 
que sejam as dimensões em que estas se projetem: '(...) É por essa razão que 
os assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo ‘welfare 
state’, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais 
direitos – como o direito ao trabalho, à saúde, à educação – têm como sujeito 
passivo o Estado porque, na interação entre governantes e governados, foi a 
coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los. O titular desse 
direito, no entanto, continua sendo, como nos direitos de primeira geração, o 
homem na sua individualidade. Daí a complementaridade, na perspectiva ‘ex 
parte populi’, entre os direitos de primeira e de segunda geração, pois estes 
últimos buscam assegurar as condições para o pleno exercício dos primeiros, 
eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades 
humanas. Por isso, os direitos de crédito, denominados direitos econômico-
sociais e culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais 
direitos formais: procuraram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de 
trabalho num sentido amplo (...).' (grifei) O alto significado social e o 
irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à educação 
infantil – ainda mais se considerado em face do dever que incumbe, ao Poder 
Público, de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de ento, 
em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (CF, art. 208, 
IV) – não podem ser menosprezados pelo Estado, 'obrigado a proporcionar a 
concretização da educação infantil em sua área de competência' (WILSON 
DONIZETI LIBERATI, 'Conteúdo Material do Direito à Educação Escolar', 
'in' “Direito à Educação: Uma Questão de Justiça', p. 236/238, item n. 3.5, 
2004, Malheiros), sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável 
compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo 
destinatário. Cabe referir, neste ponto, a observação de PINTO FERREIRA 
('Educação e Constituinte' 'in' Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 
171/173), quando adverte – considerada a ilusão que o caráter meramente 
retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra – sobre a 
necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja 
eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder Público: 'O direito 
à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito 
público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o 
particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações. 
Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse 
dotado de eficácia e acionabilidade (...).' (grifei) O objetivo perseguido pelo 
legislador constituinte, em tema de educação infantil, especialmente se 
reconhecido que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, 
um nítido programa a ser implementado mediante adoção de políticas 
públicas conseqüentes e responsáveis – notadamente aquelas que visem a 
fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta situação de exclusão 
social e de desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e 
pré-escola -, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma 
censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao 
Poder Público. Ao julgar a ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
proferi decisão assim ementada (Informativo/STF nº 345/2004): 
'ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL 
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À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DA CLÁUSULA DA ‘RESERVA DO POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE 
E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 
‘MÍNIMO EXISTENCIAL’. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).' Salientei, então, em tal 
decisão, que o Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política 
da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do 
gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e 
culturais, que se identificam - enquanto direitos de segunda geração (como o 
direito à educação, p. ex.) - com as liberdades positivas, reais ou concretas 
(RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO). É que, se assim não for, 
restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição, 
por efeito de violação negativa do estatuto constitucional motivada por 
inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações positivas 
impostas ao Poder Público, consoante já advertiu, em tema de 
inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez (RTJ 175/1212-
1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO), o Supremo Tribunal Federal: 
'DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. - 
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 
mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode 
derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, 
assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa 
conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas 
necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 
torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de 
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em 
violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, 
resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é 
nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida 
efetivada pelo Poder Público. ....................................................... - A omissão 
do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, 
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 
de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 
princípios da Lei Fundamental.' (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno) É certo – tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) - que não se 
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de 
formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE 
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o 
encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. 
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, 
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 
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estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou 
coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie 
ora em exame. Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, 
significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN 
HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New 
York; ANA PAULA DE BARCELLOS, “A Eficácia Jurídica dos Princípios 
Constitucionais”, p. 245/246, 2002, Renovar), notadamente em sede de 
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda 
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo 
Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. Não se 
ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, 
considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando 
fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder 
Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de 
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 
45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade. Daí a correta observação de REGINA MARIA 
FONSECA MUNIZ (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 2002, 
Renovar), cuja abordagem do tema – após qualificar a educação como um 
dos direitos fundamentais da pessoa humana – põe em destaque a 
imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o bem-
estar social e a melhoria da qualidade de vida de todos, notadamente das 
classes menos favorecidas, assinalando, com particular ênfase, a propósito 
de obstáculos governamentais que possam ser eventualmente opostos ao 
adimplemento dessa obrigação constitucional, que “o Estado não pode se 
furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica ou de falta de 
normas de regulamentação” (grifei). Tratando-se de típico direito de 
prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, 
a educação infantil – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou 
coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 
208, IV) – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade 
normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o 
Poder Público, especialmente o Município (CF, art. 211, § 2º), disponha de 
um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de 
liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, 
paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou 
oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como 
adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA 
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DE BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema ora em exame 
(“A Educação como Direito Fundamental”, 2003, Lumen Juris). Cabe 
referir, ainda, neste ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a 
advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre 
Procuradora Regional da República (“Políticas Públicas – A 
Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público”, p. 59, 95 e 97, 
2000, Max Limonad), cujo magistério, a propósito da limitada 
discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas 
públicas constitucionais, assinala: 'Nesse contexto constitucional, que 
implica também na renovação das práticas políticas, o administrador está 
vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua 
omissão é passível de responsabilização e a sua margem de 
discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer. 
...................................................... Como demonstrado no item anterior, o 
administrador público está vinculado à Constituição e às normas 
infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas relativas à 
ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-
estar e a justiça social. ...................................................... Conclui-se, 
portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar 
sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas 
discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo 
Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. 
....................................................... As dúvidas sobre essa margem de 
discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar 
sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo 
(omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua 
finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social 
constitucional.' (grifei) Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, 
que os Municípios - que atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil (CF, art. 211, § 2º) – não poderão demitir-se do mandato 
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 
208, IV, da Constituição, e que representa fator de limitação da 
discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas 
opções, tratando-se de atendimento das crianças em creche e na pré-escola 
(CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com 
apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia 
desse direito básico de índole social. Entendo, por isso mesmo, que se revela 
inacolhível pretensão recursal deduzida pelo Município de Criciúma, 
notadamente em face da jurisprudência que se formou, no Supremo Tribunal 
Federal, sobre a questão ora em exame (AI 455.802/SP, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO – AI 475.571/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 
401.673/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 410.715-AgR/SP, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO - RE 411.518-AgR/SP, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO – RE 436.996/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Cumpre 
destacar, neste ponto, por oportuno, ante a inquestionável procedência de 
suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro MARCO 
AURÉLIO (RE 431.773/SP), no sentido de que, “Conforme preceitua o 
artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a 
educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças (...). 
O Estado - União, Estados propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e 
Municípios - deve aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames 
constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com 
a deficiência de caixa” (grifei). Isso significa, portanto, considerada a 
indiscutível primazia reconhecida aos direitos da criança e do adolescente 
(ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN, “O princípio da prioridade 
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absoluta aos direitos da criança e do adolescente e a discricionariedade 
administrativa”, “in” RT 749/82-103), que a ineficiência administrativa, o 
descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de 
gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da 
programação orçamentária em tema de educação pública, a falta de visão 
política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social 
de que se reveste a educação infantil, a inoperância funcional dos gestores 
públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em 
favor das pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à 
execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Município (CF, art. 211, § 
2º), da norma inscrita no art. 208, IV, da Constituição da República, que 
traduz e impõe, ao Estado, um dever inafastável, sob pena de a ilegitimidade 
dessa inaceitável omissão governamental importar em grave vulneração a 
um direito fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora se 
examina, o direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange, na 
globalidade de seu alcance, o fornecimento de creches públicas e de ensino 
pré-primário “às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV, na 
redação dada pela EC nº 53/2006). Sendo assim, e pelas razões expostas, 
nego provimento ao presente agravo de instrumento, por revelar-se 
evidentemente incabível, na espécie, o recurso extraordinário a que ele se 
refere”. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do Código de 
Processo Civil, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para 
restabelecer a sentença proferida em primeiro grau. Publique-se. Brasília, 27 
de setembro de 2010. Ministro D IAS T OFFOLI Relator Documento 
assinado digitalmente.107 
 
 
1. Trata-se de recurso extraordinário tirado de acórdão que, em ação civil 
pública, extinguiu o processo com apreciação do mérito, por entender que 
não cabe ao Poder Judiciário impor ao município a realização de obras, ainda 
que reconhecidamente necessárias à preservação do meio ambiente. 2. No 
RE alega-se a violação aos arts. 6º, 196 e 225 da Constituição Federal. 3. 
Admitido na origem, subiram os autos (fls. 409-410). 4. A Procuradoria-
Geral da República opinou pelo provimento do recurso (fls. 416-432). 5. O 
acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação, considerou que a 
Constituição Federal, quando assegura a todos o direito à saúde (art. 196) e 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), estabeleceu duas 
normas puramente programáticas, ou seja, cingiu-se, tão-somente a instituir 
preceitos que, de resto, devem servir de referência para realização das 
políticas públicas a serem aplicadas pelas diversas esferas de governo. 
Partindo desta premissa, o Tribunal a quo concluiu não caber ao Poder 
Judiciário imiscuir-se em tais políticas e, dessa forma, determinar que ações 
administrativas deveriam ser adotadas no cumprimento daquelas políticas. 
Tal se dá em razão, principalmente, de faltar ao Judiciário a aptidão para o 
estabelecimento das prioridades da política de governo, notadamente no 
aspecto econômico. A parte recorrente entendeu, a seu turno, que as 
premissas assumidas pelo acórdão recorrido contrariariam a Constituição 
Federal, uma vez que encerraram entendimento de que os dispositivos 
alegadamente violados são destituídos de eficácia jurídica imediata apta a 
disciplinar situações concretas. O Ministério Público de Santa Catarina 
ressalta, também, que os dispositivos constitucionais em discussão encerram, 
na verdade, comandos que se dirigem ao Poder Público, compelindo-o à 
efetivação das políticas públicas ali encartadas, para as quais o legislador 

                                                
107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 503645. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em 27 set 2010.  
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constituinte dirigiu ênfase especial. Assim, o constituinte originário 
reconhece, nesses postulados, direitos subjetivos concretos, não podendo o 
Poder Judiciário construir interpretações que lhes subtraiam essas qualidades 
e omitir-se na sua “função de garantidor da observância do regramento 
jurídico vigente, renegando a vontade do legislador constituinte originário” 
(fl. 380). Ressalta, por fim, a parte recorrente que, não obstante se considere 
o caráter programático dos dispositivos em comento, não se lhes pode retirar 
o caráter imperativo e vinculativo. 6. A Procuradoria-Geral da República, ao 
opinar pelo provimento do recurso, reconhece a possibilidade de intervenção 
do Poder Judiciário nas políticas de governo quando necessária à garantia de 
um padrão mínimo de efetivação dos direitos fundamentais, sem que aí haja 
uma violação ao princípio da separação dos poderes, ainda que se considere 
que o mérito do ato administrativo é questão discricionária, de exame 
exclusivo da Administração Pública, pois tal ato está indissociavelmente 
vinculado ao interesse público. Enfatiza, nesse sentido, que “não há como o 
Judiciário permitir que a errônea atuação do Executivo acabe por nulificar a 
eficácia das normas constitucionais. Isto porque, se por um lado há o tão 
propalado princípio da separação dos poderes, do outro tem-se a função 
precípua do Supremo Tribunal de garantir a eficácia das normas 
constitucionais e evitar a violação aos direitos fundamentais, perpetrada pela 
omissão administrativa. 7. O recurso extraordinário deve ser provido. 
Quanto ao direito à saúde, o STF reconheceu que a sua jurisdição 
constitucional possui uma dimensão política que lhe impõe o ‘gravíssimo 
encargo de tornar efetivos os direitos econômicos sociais e culturais – que se 
identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades 
positivas, reais ou concretas –, sob pena de o Poder Público, por violação 
positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a 
integridade da própria ordem constitucional.’ (ADPF 45/DF, rel. Min. Celso 
de Mello, DJ 04.5.2004). Essa mesma compreensão se tem quanto ao meio 
ambiente. Consagrou-se nesta Corte que os postulados insertos no art. 225 da 
Constituição Federal outorgam um direito coletivo ou ‘subjetivamente 
indeterminado’, consistindo em um ‘típico direito de terceira geração’, em 
que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (RE 
137.297/SP, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, unânime, DJ 22.9.95). No 
caso, cuida-se de ação civil pública visando assegurar a implantação de uma 
rede de esgoto no Município de Chapecó, de modo a evitar a poluição 
ambiental e a garantir a saúde primária da comunidade (fl. 422), providência 
de irrefutável matiz constitucional, nos termos dos arts. 196 e 225. Este 
Tribunal, ao apreciar a ADI 3.540-MC/DF, firmou entendimento quanto ao 
caráter concreto da norma inserta no art. 225 da Constituição Federal. O 
Ministro Celso de Mello, ao relatar a citada ADI, considerou que: ‘o meio 
ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, qualificando-
se como encargo irrenunciável que se impõe – sempre em benefício das 
presentes e das futuras gerações – tanto ao Poder Público quanto à 
coletividade em si mesma considerada.’ (Plenário, maioria, DJ 03.02.2006). 
8. Corroborando os entendimentos supracitados, destaco, por fim, do parecer 
da Procuradoria-Geral da República: ‘O Supremo Tribunal Federal, como 
maior guardião da Constituição Federal, é competente para garantir a 
efetividade dos direitos constitucionais, ainda quando tal atividade resulte 
em determinação judicial concreta dirigida ao Poder Executivo.’ (fl. 432) 9. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou 
provimento ao recurso extraordinário. Determino a inversão dos ônus da 
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sucumbência. Publique-se. Brasília, 22 de dezembro de 2009. Ministra Ellen 
Gracie Relatora108 
 

Confirma-se com isso, que regras constitucionais consagradoras de princípios 

jurídicos têm força e eficácia imediata, não importando a categoria das mesmas, pela função 

por elas desempenhada, de constituir a base e fundamento do sistema, bem como porque 

sempre tocam, direta ou indiretamente a esfera jurídica dos indivíduos, sendo portanto 

passíveis de tutela por parte do Poder Judiciário, como forma de torná-las aplicáveis de 

imediato. 

Essa afirmação mostra-se aparentemente ociosa, porque como já ficou dito 

anteriormente, toda norma constitucional é dotada de eficácia imediata, ao menos no que se 

dirige ao Poder, no entanto, analisada com maior profundidade percebe-se a pertinência da 

mesma, porque ainda quando dotada de força incontinente precipuamente em relação ao 

Poder, mostra-se passível de ser tutelada pelo Judiciário, quer por meio de ações individuais 

ou coletivas, exatamente por envolver valores fundamentais do sistema normativo. Repita-se 

não existir dúvida acerca da aplicabilidade imediata de toda e qualquer norma constitucional 

que trata sobre princípios relacionados a direitos e garantias individuais e coletivos, tema já 

pacificado inclusive no Supremo Tribunal Federal. Parece-nos relevante assinalar, mais uma 

vez, que essa orientação aplica-se a toda e qualquer regra constitucional que envolva principio 

jurídico, ainda que não diretamente relacionado a direitos e garantias, porque o que justifica 

essa orientação é a circunstância de a norma cuja eficácia se discute, envolver um valor 

superior, assim reconhecido pelo próprio sistema normativo. Anote-se ainda nesse ponto, que 

idêntico raciocínio deve ser aplicado até mesmo em relação aos princípios que embora não 

positivados no texto, são reconhecidos como sendo pelo mesmo sufragados, sendo oportuno 

lembrar o conteúdo indeterminado dos mesmos e a significativa importância que se confere 

em razão disso à interpretação e à argumentação.109 

Assim colocada a questão, extrai-se que todo e qualquer princípio 

constitucionalmente assegurado, positivado ou não, tem eficácia e aplicabilidade imediatas, 

podendo por isso vir a ser objeto de tutela na esfera judicial. Essa força jurígena imediata é de 

absoluta importância e relevo porque faz com que valores inexcedíveis do sistema normativo 

(princípio), possam ser efetivados sem a necessidade de intervenção do legislador ordinário, 

tornando, portanto, concreta a intenção manifestada abstratamente na Constituição. 

                                                
108 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 406192 / SC. Recurso Extraordinário. Rel. Min. Ellen Gracie. 
Julgamento em 22 dez 2009. 
109 cf. a respeito RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed. L. Cabral de Moncada (trad). Coimbra: 
Armênio Amado, 1979. 
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Essa afirmação vale também e por óbvias razões, para o principio da eficiência, 

positivado no artigo 37 da Constituição da República em relação à Administração Pública, 

mas aplicável também à função finalística do Poder Judiciário, como se pretenderá 

demonstrar à frente. 

 

4.2.2 Normas Constitucionais e sua Força Social – Efetividade 

 

Situação diversa daquela anteriormente examinada é relacionada à força social da 

norma jurídica, sua aceitação no ambiente social no qual se propõe a produzir efeitos. Essa 

força social difere da força jurídica, porque enquanto essa última é impositiva, cogente e 

sancionatória, aquela resulta muito mais de um processo de aceitação voluntária dos 

destinatários da norma. 

Embora se reconheça a existência de certa imprecisão terminológica nesse tema, 

parece-nos possível denominar o fenômeno de efetividade, em contraposição à eficácia, sem 

desconsiderar porém, que essa expressão é utilizada em variados sentidos.110 Para fins 

eminentemente didáticos, vamos utilizar a designação para indicar algo distinto da força 

jurídica da norma (eficácia), ocupando-nos da compreensão e significado da força social da 

mesma. Nesse contexto, a expressão efetividade terá para o trabalho significado bastante 

próprio e específico, sua força aferível no ambiente social no qual ela se insere.111 

                                                
110 As dificuldades terminológicas no trato da teoria das Normas Jurídicas tem sido reconhecida pela doutrina, 
como se vê: “Os autores que tradicionalmente tem estudado as questões respeitantes ao tema desse trabalho (a 
doutrina civilista em geral), caracterizam-se por uma enorme diversidade no trato com os significados dos temos 
empregados, o que leva, em muitos casos, a imprecisões e antinomias, ou, quando menos, a uma visão 
fragmentada do conjunto dessas facetas normativas”. (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Existência, vigência, 
validade, eficácia e efetividade das normas jurídicas. Revista da Procuradoria Geral da República, n 2, jan-mar 
1993. p. 155-170) 
No mesmo sentido, indicando as dificuldades na delimitação terminológica do tema, consulte-se: BARBOSA, 
Marcelo Fortes. A efetividade na teoria jurídica. RT 555. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 14-24. 
111 A norma jurídica embora dotada de eficácia (aptidão para produzir efeitos), pode não colher boa repercussão 
social, não gozando de aceitação no ambiente no qual se insere. A norma seria então eficaz, porém desprovida de 
efetividade ou aceitação. É claro que nesse caso a norma poderia ser aplicada, porque a par de imperativa a 
inobservância a seu comando provavelmente conduziria à aplicação de uma sanção. 
No entanto, sob a ótica da função precípua do Direito e do desenvolvimento da sociedade existiriam sérias 
implicações decorrentes da falta de efetividade da norma. 
Consulte a respeito: FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 113-121, especialmente as bases da teoria programática e BARBOSA, Marcelo Fortes. A 
efetividade na teoria jurídica. RT 555. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 15-24, em especial p. 19. 
Não nos prendemos a critérios de conceituação de institutos, que de resto sempre guardam um sentido subjetivo e 
discricionário, preferindo ponderar que as normas jurídicas em geral e as normas constitucionais no particular, 
têm uma dimensão predominantemente jurídica e outra fundamentalmente social, sem importar a denominação 
que se dá a cada uma delas (eficácia, efetividade, vigência). 
Voltando ao ponto inicial dessa nota, a norma pode ser eficaz, no entanto carecer de aceitação social e em outros 
casos, mais raros é verdade, pode ser privada de eficácia, porém dotada de efetividade, tornando-se um costume. 
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A efetividade da norma assim, embora tenha especial significado para o universo 

jurídico, constitui-se muito mais em fenômeno sociológico e até antropológico, porque 

envolve a cultura, os costumes, as bases e os valores da sociedade na qual a norma se propõe 

a produzir efeitos, sendo relevante anotar nesse ponto que quanto mais se aproximem eficácia 

e efetividade, mais próximo estará o legislador do cumprimento adequado de sua tarefa. 

Como fenômeno metajurídico que é, a efetividade das normas jurídicas tem sido objeto de 

sérias preocupações de todos aqueles que se ocupam do estudo e da observação do sistema 

normativo do Estado, sejam juristas ou não. 

No campo específico da Constituição o exame da efetividade normativa cresce de 

importância pela natureza e função das mesmas, por tratar-se de normas que além do 

conteúdo jurídico têm forte conotação política, dirigindo-se não prioritariamente ao jurista, 

mas ao comum dos indivíduos, àqueles que segundo o próprio texto da Constituição Brasileira 

são os titulares e destinatários da ação do Poder (art. 1º, § único CF). Frente a esse quadro, a 

norma constitucional somente se justifica na medida e proporção de sua efetividade, exigindo-

se correlação entre esta e a sua existência, já que se espera da norma concretude social, enfim, 

aplicabilidade. 

A maior ou menor efetividade da norma, no sentido que aqui se atribui ao termo, 

não fará dela necessariamente uma boa lei, no sentido de promover certos valores e concorrer 

para a paz social, no entanto, parece evidente que a força e a aceitação social de um 

dispositivo legal é algo desejável no processo de legitimação do Poder Público e no caso 

específico do Legislativo. Tratando-se de norma constitucional, de caráter político e de 

pretendida repercussão no ambiente social, o processo de reforço de legitimidade é mais 

significativo ainda. 

Em conclusão, é possível afirmar sem temor de erro que certas normas legais, 

como aquelas emanadas do texto constitucional, necessitam de tal modo da efetividade social, 

como parte do processo de sua legitimação, a ponto de sua eficácia jurídica restar relevada a 

plano secundário. 

 

4.3 NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRINCÍPIOS JURÍDICOS – EFICIÊNCIA E 

EFETIVIDADE 

 

A Constituição brasileira de 1988 optou por adotar uma técnica que privilegia a 

consagração de determinados valores, tão significativos e relevantes que constituem-se em 
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normas sobre os quais se funda todo o ordenamento do Estado, positivado ou não.112 Sob esta 

ótica é importante refletir a respeito da forma como os mesmos se apresentam, do grau de 

eficácia e efetividade desses nobres e a conseqüente repercussão deles no ambiente social. A 

colocação da questão parece pertinente e relevante, porque diante do reconhecimento do fato 

de que as normas constitucionais não tem necessariamente a mesma força de aplicação 

(aplicabilidade) quadra perguntar se em razão dessa circunstância pode haver restrição da 

eficácia e da efetividade de um princípio constitucionalmente assegurado. 

Já ficou dito e repetido anteriormente, que nem todas as normas constitucionais 

são providas da mesma força de aplicação, necessitando muitas vezes para sua efetivação da 

intervenção do legislador ordinário. No que toca, porém, às normas que consagram princípios 

não nos parece aplicável esse raciocínio, na medida em que essas disposições cumprem 

função que lhes é exclusiva e específica, de dar suporte às demais normas jurídicas e aspergir 

sobre as mesmas os valores nelas consagrados.113 

Não haveria sentido a nosso ver, que a Constituição consagrasse valores 

fundamentais à existência e funcionalidade do Estado, à preservação da esfera jurídica das 

pessoas, enfim, relacionados aos mais relevantes e significativos bens juridicamente titulados 

e condicionasse a aplicabilidade dos mesmos à ação do legislador ordinário, de modo que não 

ocorrendo essa frustar-se-ia por completo a incidência do bem constitucionalmente 

consagrado. Desse modo, a eficácia das normas constitucionais consagradoras de princípios a 

nosso ver é sempre imediata. No que toca à efetividade, de resto, mostra-se evidente até 

porque a manifestação do constituinte com freqüência dá-se em razão da vontade social que a 

precede. 

A nosso sentir, toda e qualquer norma constitucional que consagra um princípio 

jurídico independentemente do seu conteúdo114, tem aplicabilidade imediata tanto em relação 

                                                
112 Cresce cada vez mais no Brasil, especificamente, a relevância atribuída às normas não positivadas. A respeito 
as considerações de Alexandre de Moraes (Direito Constitucional. 24. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. p. 780), 
acerca da função da interpretação da lei atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela lei 9868/99. 
113 Muito se discute sobre a aplicabilidade das normas que consagram princípios, não havendo dúvidas quanto à 
força inédita daqueles princípios que consagram direitos e garantias como nos acórdãos transcritos nesse capitulo. 
Parece porém, que essa conclusão se deve aplicar em relação a todo e qualquer princípio – nesse particular 
consulte Tércio Sampaio Ferraz Jr (Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, denominação. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Atlas, 2008. p. 280/281). 
114 A idéia de atribuir-se especial importância aos princípios de direito ou princípios jurídicos, hoje largamente 
difundida já sofreu algumas críticas e censuras notadamente na perspectiva que percebe uma hierarquização 
normativa. 
A esse respeito ensinava Norberto Bobbio: “Os princípios gerais a meu ver, são apenas normas fundamentais ou 
normas generalíssimas do sistema, O nome ‘princípios’ induz a erro, de tal forma que é antiga questão entre os 
juristas saber se os princípios gerais são normas. Para mim não resta dúvida os princípios gerais são normas como 
todas as outras”. (BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. Denise Agostinetti (trad).  2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. p. 297) 
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aos órgãos do Poder aos quais eventualmente se imponha a observância da mesma, como 

também em relação aos eventuais beneficiários dela. Assim, não apenas as normas 

consagradoras de princípios constitucionais de direitos fundamentais teriam aplicação 

imediata, o que se mostra incontroverso ante a letra do parágrafo 1º, do artigo 5º da 

Constituição Federal, mas também aquelas regras consagradoras de princípios que não dizem 

diretamente com aqueles valores (direitos fundamentais), como por exemplo os princípios 

relacionados à organização do Estado, à administração pública e à ordem econômica.115 Já 

ficou anotado anteriormente, que toda norma constitucional é dotada de algum grau de 

eficácia, ainda que restrita aos órgãos do Poder aos quais se dirige (v.g. ao Executivo para 

promover a adoção de certa política pública ou ao Legislativo para que positive a disciplina de 

certas relações sociais). Aqui, porém, defende-se idéia no sentido de que as normas 

consagradoras de princípios, independentemente do conteúdo desses, têm aplicação no âmbito 

da vida social, sem necessitar de qualquer complementação ou formalidade por parte do 

legislador ordinário. 

Dessa forma, o principio da eficiência positivado no artigo 37 da Constituição 

Federal, sem importar nesse instante o seu conteúdo ou âmbito de incidência,116 tem aplicação 

imediata e completa. 

 

4.4 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A positivação do princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição da 

República, sob certo aspecto, significou um avanço da ordem jurídica na medida em que 

deixou claro e fora de dúvida a opção do legislador pátrio na consagração de um valor que 

embora longamente aceito e reconhecido como de excelência, nem sempre era 

adequadamente observado e atendido. A inserção do mesmo no capítulo dedicado à 

Administração Pública, por seu turno, não decorreu de mero acaso, mas da clara intenção de 

qualificar o exercício de função cometida ao Estado e que entre nós mostrava-se 

historicamente problemática e complexa. De fato, a cultura da Administração Pública 

                                                                                                                                                   
Na perspectiva do pensador peninsular os princípios teriam força jurídica, no entanto, não teriam valor superior 
às normas jurídicas em geral. 
Hoje parece corrente o entendimento de que os princípios se constituem em dispositivos de grau hierárquico 
superior em relação às normas jurídicas em geral. 
A respeito do conteúdo de certas normas, vale consultar as considerações acerca de conceitos jurídicos 
indeterminados, feitas por Gustavo Binembojn (Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. 2. ed. São Paulo: Renovar, 2008. p. 213-241, itens V.4 e V.5). 
115 cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 170. 
116 Adiante vamos expor a opinião de que a eficiência pode aplicar-se à atividade jurisdicional. 
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Brasileira não era propriamente compatível com certas exigências de eficiência, notadamente 

em se considerando que em sendo a atividade administrativa eminentemente técnica, não 

haveria grande dificuldade em delimitar os contornos da mesma, bastando estabelecer qual a 

melhor técnica, para então estabelecer-se com segurança um critério de administração 

eficiente. 

A tradição da organização administrativa brasileira, no entanto, com freqüência 

afastava-se do modelo da eficiência, deixando-se pautar por critérios distanciados das boas 

práticas e não raro influenciados por interesses políticos, razão pela qual a positivação do 

principio constituiu-se em iniciativa elogiável e de grande importância para o aprimoramento 

da atividade administrativa, contexto no qual o mencionado valor tem fértil campo de 

incidência. 

Também no âmbito do Poder Judiciário a eficiência tem sido largamente discutida 

e aplicada, restrita no entanto, ao universo da atividade administrativa. Nesse particular não 

vamos nos ocupar de um aprofundamento acerca da discussão sobre a aplicação do princípio 

da eficiência na atividade administrativa, já que de resto esse tema já foi objeto de amplos 

estudos e discussões,117 valendo apenas lembrar em relação ao Poder Judiciário, que a questão 

tem ficado restrita ao campo da atividade instrumental, como se vê: 

 
Ao perquirir a eficiência, no âmbito da atividade administrativa do Poder 
Judiciário, impõe delimitar sua atuação no contexto das atividades ditas 
‘incidentais e instrumentais da Administração Pública’ que atendam às 
necessidades de planejamento, decisão, execução e controle tendentes à 
gestão dos interesses cometidos pela lei ao Órgão Judicial.118 
 

Evidencia-se assim, que o debate envolvendo o princípio da eficiência no contexto 

do Poder Judiciário se circunscreve às atividades atípicas e impróprias deste, e não ao 

exercício da função finalística a ele atribuído. Para o objetivo do trabalho, é exatamente essa 

perspectiva, da relação da eficiência com a atividade jurisdicional, que interessa. 

 

                                                
117 cf. sobre o princípio da eficiência, no âmbito da atividade administrativa, entre outros, José dos Santos 
Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008) e Celso Antonio 
Bandeira de Melo (Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Malheiros, 2005). 
118 CALHAO, Antonio Ernani Pedroso. O princípio da eficiência na administração da Justiça. São Paulo: 
RCS, 2007. p. 150. 
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4.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A ATIVIDADE JURISDICIONAL 

 

Nessa quadra, pretende o trabalho trazer à reflexão duas questões cruciais ao 

objetivo por ele perseguido, de proceder a uma discussão acerca da aplicabilidade do 

princípio da eficiência à atividade jurisdicional. 

A primeira questão refere-se exatamente à aplicabilidade de um valor da dimensão 

do princípio da eficiência à atividade finalística do Judiciário e não apenas à atividade 

instrumental de administração da Justiça; a segunda, refere-se à percepção de que a idéia de 

eficiência no contexto da jurisdição restou colonizada pela idéia de tempo e celeridade, com 

as conseqüências daí decorrentes. 

 

4.5.1 Aplicabilidade do Principio da Eficiência à Atividade Jurisdicional 

 

A consagração objetiva do princípio da eficiência (CF, art. 37) no capitulo 

dedicado à Administração Pública não significou o afastamento do mesmo de outros ramos da 

atividade estatal, até porque a função administrativa não se justifica por si mesma em razão do 

seu caráter eminentemente instrumental. Sob esta perspectiva é possível afirmar que a 

eficiência se constitui em valor com ampla aplicação às mais diversas funções do Estado, não 

apenas ao contexto da atividade administrativa. De fato, também em relação às funções 

finalísticas do Estado parece correto considerar a aplicabilidade da eficiência como 

instrumento capaz de balizar o desempenho dos órgãos e agentes do Poder, segundo critérios 

que variam de acordo com a função desempenhada. Tanto no estabelecimento e na execução 

de políticas públicas, no desempenho da atividade legislativa e igualmente no exercício da 

jurisdição, a eficiência se faz presente e se mostra como valor cuja observância é inafastável e 

imperativa. Efetivamente, a consciência critica hoje vigente nos Estados em que a 

Democracia encontra-se solidificada impõe que toda atividade do Poder procure primar pela 

qualidade e pelo aperfeiçoamento, não tolerando transigência com valores como a eficiência. 

Deve-se reconhecer é verdade, uma certa dificuldade na definição do que seja um 

desempenho eficiente, por exemplo, no campo do Governo e da legiferação, no entanto, essa 

circunstância não chega a se constituir em óbice ao reconhecimento da possibilidade de 
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exigir-se a a observância da eficiência no âmbito dessas funções.119 Assim, a elaboração de 

leis destinadas a tornar efetivos os comandos constitucionais assecuratórios de valores difusos 

pelo texto constitucional (como a lei nº 135/2010, Ficha Limpa) ou a adoção de determinada 

política pública relacionada por exemplo ao processo educacional ou à universalização do 

serviço de saúde pública se constituem em exemplos de eficiência no contexto das atividades 

Legislativa e Executiva. Parece evidente que a aplicação do princípio da eficiência às 

atividades estatais diversas da simples função administrativa, pressupõe um razoável grau de 

maturidade democrática e consciência crítica da sociedade, capaz de estabelecer os 

parâmetros de aferição daquele valor e de sua execução. 

Concluindo-se então, parece ser possível considerar a aplicação dos conceitos de 

qualidade e eficiência às várias atividades estatais, e em especial à jurisdição, fazendo-se 

necessário analisar a maneira como a questão vem sendo tratada no contexto dessa função da 

soberania estatal. Consigne-se outrossim, que a perquirição acerca da qualidade e eficiência 

do desempenho da jurisdição até recentemente não se constituía em objeto de abordagem dos 

estudos acerca do aprimoramento e melhoria dessa, o que poderia gerar de alguma forma 

confusão na compreensão e delimitação do tema. 

                                                
119 As funções finalisticas do Estado, consistentes na Execução e na legiferação submetem-se não há dúvida, à 
supremacia da Constituição, de modo que é possível exercer um controle das mesmas a partir desta. Essa 
perspectiva tem assento histórico, notadamente a partir do momento em que reconheceu-se ao Judiciário o poder 
de exercer um controle de constitucionalidade incidente sobre os atos dos demais Poderes (cf. CAPPELLETTI, 
Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Aroldo Plínio Gonçalves 
(trad). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1984. p. 63). Por outro lado, mais recentemente ampliou-se o campo 
da função de controle atribuída ao Judiciário, seja para admitir-se um controle incidente sobre o planejamento e a 
execução de políticas públicas, seja para permitir aos juízes ditar uma interpretação das leis que julgassem 
compatível com a Constituição, sem que haja a necessidade de reconhecer-se a inconstitucionalidade que 
implicaria em declarar a nulidade e conseqüente imprestabilidade de uma determinada norma. 
No que diz com a fiscalização de políticas públicas vale citar a seguinte lição: 
“O campo de atuação do Poder Judiciário nos processos de índole coletiva, nos quais se busca a satisfação 
coativa dos direitos fundamentais sociais, é estritamente jurisdicional. Desta forma, é a lesão a direito 
fundamental social que permite o exercício do direito de ação coletivo, hipótese que ensejará a cognição pelo 
Poder Judiciário das políticas públicas desenvolvidas, ou não, pelas demais formas de expressão do poder 
estatal.” 
Logo a seguir o autor disserta sobre as formas de ofensa aos direitos sociais, a omissão ou comissão do Estado no 
planejamento e execução de certas políticas públicas. (CANELA JÚNIOR, Oswaldo. Controle Judicial de 
Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 155) 
No que toca com a interpretação da lei sob um critério utilitário, pode-se destacar o disposto na lei 9868/99 – art. 
28, parágrafo único), que permite ao Supremo Tribunal Federal proceder a uma interpretação da lei a fim de 
adequá-la à Constituição Federal. Ora, se ao Judiciário é dado, por várias formas, exercer um controle de 
qualidade sobre as demais atividades do Poder (Executivo e Legislativo), parece fora de dúvida que as mesmas se 
subordinam a um critério (princípio) de eficiência, cuja inobservância ensejará a intervenção judicial. 
As atividades finalísticas do Estado (Jurisdição, Execução e Legiferação), a exemplo de outras funções 
hierarquicamente menores e instrumentais (administrativa) também são pautadas por um critério de eficiência, 
não sendo desprovido de sentido pensar numa dimensão objetiva de aferição desse valor em atividades as quais 
historicamente sempre foram insubmissas a um controle qualitativo. (um tal controle só é possível em ambiente 
de democracia política e social. (cf. BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da 
política. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. p. 155-157) 
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4.5.2 A Idéia de Eficiência Colonizada pela Concepção do Tempo 

 

Parece não existir dúvida de que a idéia de eficiência, ao menos no campo da 

jurisdição, acabou colonizada por uma outra idéia, a qual passou a pautar e condicionar 

aquela. De fato, a idéia de eficiência no contexto da jurisdição acabou colonizada por uma 

outra concepção: a idéia de tempo. Efetivamente, sem exceção, toda pauta relacionada à 

eficiência no universo da jurisdição, volta-se exclusivamente ou ao menos, quase 

exclusivamente, à idéia de celeridade e tempo como critério de balizamento e dimensão de 

eficiência. Ao longo do trabalho procurou-se demonstrar que as várias iniciativas no contexto 

do Judiciário, destinadas a fazer frente ao elevado número de processos e ao conseqüente 

fenômeno da industrialização da jurisdição, acabam priorizando o critério temporal como 

único capaz de resolver as questões relacionadas à atividade fim do Judiciário. 

São bastante claros os sinais de que a idéia de tempo e celeridade colonizou o 

conceito de eficiência e qualidade aplicável à jurisdição, estabelecendo critério exclusivo ou 

perto disso, de determinação de eficiência. Sob certa perspectiva compreende-se tal 

posicionamento dos órgãos de gestão do Judiciário, vez que uma das críticas históricas 

dirigidas ao Poder residia exatamente na morosidade em que se dava a prestação da 

jurisdição, gerando danos apenas pela demora na resolução dos casos submetidos ao 

Judiciário. A exigência portanto, de uma prestação mais rápida e expedita decorreu de uma 

imposição natural e lógica das circunstâncias que cercavam a jurisdição. Ocorre entretanto, 

que a questão relacionada à celeridade foi levada a tal extremo que o tempo passou a delimitar 

a pauta da eficiência da atividade jurisdicional inclusive no que toca ao conteúdo da mesma. 

Vários são os indicativos de que a concepção de eficiência encontra-se atrelada a 

um conceito de tempo e celeridade, condicionada em seus contornos e conteúdo quase de 

modo exclusivo pelos mesmos, os quais operam como parâmetro de definição de uma decisão 

de qualidade. Apenas a título de indicação exemplificativa, sem qualquer intenção de esgotar 

o rol das várias iniciativas que comprovam a nosso ver, a pertinência do argumento (de que a 

idéia de tempo colonizou a idéia de eficiência no âmbito da jurisdição), enumeram-se as 

seguintes práticas recentes no contexto do Judiciário. 

 

4.5.2.1 A Positivação do Princípio da Duração Razoável do Processo 
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A celeridade se constitui em valor de excelência a ser perseguido como forma de 

aprimorar a atividade jurisdicional. A morosidade por seu turno, enquanto desvalor se 

constitui em conceito absolutamente inconciliável com as concepções de qualidade e 

eficiência, desconstruindo integralmente e sob qualquer perspectiva a idéia de uma decisão 

pautada pela eficiência. No entanto, o desejo de rapidez e celeridade da prestação jurisdicional 

foram levados a tal extremo, elevados a valor de tal dimensão, que é possível entender que a 

concepção do tempo dominou por completo a idéia de eficiência, a ponto de 

constitucionalizar um princípio relacionado à celeridade, o princípio do direito à razoável 

duração do processo. (artigo 5º, inc. LVIII da Constituição Federal). 

A inserção dessa regra no título próprio dedicado aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, denota o grau de importância e significado outorgado ao fator tempo, como 

elemento relacionado ao aprimoramento da jurisdição, verdadeiro valor condicionante da 

qualidade e eficiência da função finalística outorgada ao Judiciário. No centro da justificativa 

para a positivação do princípio encontra-se a morosidade, causa primeira da demasiada 

valorização do tempo como fator indicativo da prestação jurisdicional eficiente ou não. A 

quase totalidade dos autores que se dedicaram ao exame do tema, indica a morosidade como 

sendo um problema crucial no contexto da jurisdição,120 capaz de comprometer os mais 

significativos esforços no intuito de qualificar a atividade judicial. A nosso sentir entretanto, a 

morosidade embora seja um mal que traduz sérios danos à jurisdição deve ser compreendida 

muito mais como conseqüência de um fenômeno acentuadamente complexo e multifacetário. 

A morosidade então, não é fruto apenas de uma estrutura arcaica, anacrônica e 

burocrática, nem tampouco decorrência exclusiva da falta de recursos materiais e humanos. É 

isso também, mas fundamentalmente, é conseqüência da excessiva judicialização das relações 

sociais e de uma estética judicial forjada a partir desse fenômeno, como uma resposta 

recorrente a ele. A melhor doutrina tem percebido que o verdadeiro valor do principio da 

duração razoável do processo reside na possibilidade de temperar o rigor da regra de modo a 

adequá-la a cada caso específico, até porque já era valor aceito antes da sua positivação pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004.121 

                                                
120 cf. ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montingelli. A crise da justiça e do processo e a garantia do prazo 
razoável. v. 28. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 240-267, ROSITO, Francisco. O princípio da 
duração razoável do processo sob a perspectiva axiológica. Repro 161. v. 33. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 21-38; BARRUFFINI, Frederico Liserne. Possibilidade de efetivação do direito à razoável 
duração do processo. Repro 139. v. 31. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 265-279; TAKOI, Sérgio 
Massaru. A luta pela razoável duração do processo. RDCI 70. v. 18. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 
225-238. 
121 O pacto de San José da Costa Rica, art. 8º, n 1, promulgado pelo Decreto 678/92 já introduzira o princípio 
entre nós. 
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Nesse sentido: 

 
A primeira parte do dispositivo deve ser entendida como a diretriz de que ‘a 
duração razoável do processo’ e não há mal nenhum em enunciar esta 
diretriz como o ‘princípio da duração razoável do processo’ ou, para evitar a 
repetição com o texto empregado pela norma em exame, ‘principio da 
tempestividade da tutela jurisdicional’ – depende, fundamentalmente do 
exame de cada caso concreto, levando em conta as suas próprias 
especificidades, as suas próprias dificuldades, as suas próprias incertezas.122 
 

Na prática judiciária porém, o princípio tem sido interpretado em sua literalidade e 

aplicado em prol de um julgamento rápido, sem maiores ponderações. 

 

4.5.2.2 A Adoção de Metas Relacionadas ao Tempo (Metas Cronológica) Pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

 

As metas estabelecidas anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça 

constituem-se em objetivos cuja concretização deve ser perseguida pelos órgãos judiciários 

envolvidos tanto em atividades administrativas como também jurisdicionais. A indicação de 

metas de realização constitui-se em prática corriqueira e elogiável por parte do Conselho 

Nacional de Justiça, que se legitima desse modo na função de órgão Superior de Gestão 

Judiciária. Nesse contexto, o Conselho vem estabelecendo anualmente metas que designamos 

como cronológicas, porque relacionadas a determinados períodos de ajuizamento de ações, as 

quais devem ser julgadas até certa data, ou seja, processos instaurados em certo período (e.g. 

até 31 de dezembro de 2006), devem ser julgados até determinada data (e.g. até 31 de 

dezembro de 2010). 

Apenas para não alargar em demasia a análise, mencionam-se a meta 2 do ano de 

2009 e, a do ano de 2010. 

Dispunha a meta 2/2009: “2. Identificar os processos judiciais mais antigos e 

adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º 

grau ou tribunais superiores)”.123 

Por seu turno, estabelece a meta 2/2010: 
 
Meta Prioritária 2: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos 
(em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31/12/2006 e, quanto aos 

                                                
122 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 2. ed. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 144. 
123 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Meta n 2/2009. 
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processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do 
Júri, até 31/12/2007.124 
 

Quadra repetir que a morosidade se constitui em gravíssimo e até certo ponto 

complexo problema relacionado à atividade jurisdicional, devendo ser combatida 

diuturnamente, mesmo porque nada justifica que um processo leve anos para ser solucionado, 

às vezes até mesmo décadas, com o sacrifício de direitos dos mais variados matizes. 

Entretanto, embora se reconheça que um volume considerável de processos careça de solução 

num tempo justo, deve-se ter em vista também que não existe um critério único para delimitar 

o prazo em que um processo deve ser resolvido. Assim, o estabelecimento de um prazo para o 

encerramento de certo processo sem a exata atenção acerca das suas particularidades, ao invés 

de concorrer para a boa prática judiciária, pode gerar situações de injustiça e perplexidade, na 

medida em que deixa sem solução adequada várias relações que se encontram judicializadas 

há algum tempo e a interpretação literal daquela meta cronológica pode precipitar uma 

decisão que não atenda a nenhum dos atores envolvidos no conflito, nem tampouco coloque 

termo ao mesmo. 

O que se pretende é conduzir à reflexão de que a leitura que se fará da proposição 

estabelecida pela meta, não conduzirá necessariamente à resolução de um problema, ou 

talvez, até leve a tal conseqüência, a solução do processo que se alonga por tempo demasiado; 

no entanto, busca-se alertar acerca da possibilidade de conduzir-se a outros conflitos, à 

potencialização dos mesmos, como exemplificativamente na hipótese em que, para cumprir a 

meta 2, encerra-se o processo sem que o pedido do autor seja adequadamente atendido ou 

rejeitado, apenas para satisfação do objetivo estatístico.125 

Evidencia-se portanto, que o estabelecimento de uma meta de caráter meramente 

cronológico (data do ajuizamento + data para resolução do processo), não resolve 

minimamente o problema de eficiência no contexto do Judiciário, podendo contribuir às vezes 

para o agravamento do mesmo. 

 

4.5.2.3 A Adoção de Súmulas, Enunciados e Decisões de Conteúdo Pré-

Estabelecidos – A Justiça “Prêt-a-Porter” 

 

                                                
124 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Meta n 2/2010. 
125 No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foram milhares de processos extintos sem exame do mérito (art. 267 
do CPC), em razão de encontrarem-se paralisados, sem que houvesse intimação pessoal da parte, nos termos da 
lei – Art. 267, § 1º. Em consulta ao site do TJRJ, sob a expressão: sentença – extinção – intimação – pessoal – 
ausência – anula-se, listam-se 245 (duzentos e quarenta e cinco) decisões que invalidaram a sentença a qual 
pretendia cumprir a meta 2/2009.  
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Já restou dito que o fenômeno da judicialização conduz a um processo de 

industrialização da jurisdição, pelo qual o Judiciário atua como uma linha de produção 

industrial, na qual a matéria prima é a pretensão do jurisdicionado e o produto final, as vezes 

defeituoso,126 a decisão judicial. Essa realidade aliás, é percebida por todos que se dedicam à 

analise das questões do Judiciário, como se vê do resultado de pesquisa realizada pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), divulgada em matéria da 

imprensa escrita, referindo-se à atuação de certos órgãos judiciais: “Segundo os 

pesquisadores, o trabalho é feito “como uma linha de produção fordista, com centralização de 

atividades pelos juízes”.127 

O processo de industrialização da jurisdição por seu turno conduz à busca de 

soluções que façam frente ao crescimento numérico de processos e permitam resolver as 

milhares de ações judicializadas, numa resposta proporcional às exigências daquele 

fenômeno. Para tal fim, entre várias providências adotadas, os Tribunais buscam a criação de 

mecanismos de massificação das decisões, a exemplo do que ocorre com a massificação das 

ações. Nesse contexto ganham destaques as orientações pré-estabelecidas e outras formas de 

uniformização de entendimentos. Apenas a título de reflexão, é possível consignar que o 

Supremo Tribunal Federal, ao longo de toda a sua história, editou 621 súmulas, sendo 115 

desse total nos últimos vinte e dois anos (desde a Constituição Federal de 1988); o Superior 

Tribunal de Justiça, nesse mesmo período editou 470 verbetes sumulares e o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro também ao longo desse tempo editou 132 súmulas e mais de 100 

enunciados,128 utilizados estes especialmente para os julgamentos realizados 

monocraticamente. Evidencia-se que a edição de decisões padronizadas atende ao sistema de 

produção industrial da jurisdição, constituindo-se em instrumento de significativa importância 

no enfrentamento do fenômeno da judicialização, sem no entanto concorrer para o 

aprimoramento do conteúdo das decisões. 

 

4.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

De tudo que foi exposto extraem-se as seguintes certezas: 

                                                
126 Em algumas ocasiões o entendimento sufragado pela decisão padronizada evidencia orientação equivocada. 
Exemplo disso tem-se no verbete jures da súmula de jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, que vai de encontro à orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
127 JORNAL do Comercio do Rio de Janeiro. Caderno Direito e Justiça. Edição de 15 dez 2010. 
128 Disponível em: <http://www.stf.jus.br>, <http://www.stj.jus.br> e <http://www.tjrj.jus.br>. Acesso em 10 jan 
2011. 
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a) a morosidade se constitui em vício que fere de morte o principio da eficiência 

da atividade jurisdicional; 

b) a conseqüência do principio do “direito à razoável duração do processo” 

evidencia uma significativa evolução do sistema judicial na medida em que demonstra que a 

excessiva demora na prolação da decisão, conduz à inutilidade da mesma; 

c) a consignação do princípio não resolve a questão da qualidade da prestação e 

conduz ainda ao risco de uma má interpretação do sistema, levando o intérprete (Juiz) a 

privilegiar o cumprimento da meta, independentemente da resolução do conflito; 

d) a consagração de decisões uniformes, Justiça “pret-a-porter” atende à 

industrialização da jurisdição, não necessariamente à eficiência. Deve-se reconhecer que a 

adoção de decisões uniformes, baseadas em modelos pré-estabelecidos, atende à agenda da 

industrialização das ações em massa e grande volume. No entanto, exatamente por força da 

agenda quantitativa da jurisdição, essas decisões não evidenciam necessariamente uma 

prestação de conteúdo qualitativo reconhecido, deixando portanto um hiato entre a eficiência 

e a efetividade da decisão judicial. Rapidez, celeridade, volume de processos julgados são 

valores significativos, não necessariamente eficiência. 

A lentidão, a demora, enfim, a morosidade da prestação jurisdicional são defeitos 

que secularmente afetam o Poder Judiciário Brasileiro. É preciso fazer frente a essas questões. 

A resolução das mesmas no entanto, não esgota a pauta das questões que envolvem o Poder 

Judiciário o qual carece de uma reflexão acerca da eficiência da atividade jurisdicional. 

Embora exista dificuldade na delimitação dessa (eficiência aplicável à jurisdição), 

parece fora de dúvida que ocorreu um processo de colonização das idéias de qualidade e 

eficiência da atividade jurisdicional, pela concepção de tempo, o qual passou a condicionar 

por completo o conceito das mesmas. Mais uma vez, repita-se, reconhece-se de um lado, que 

os contornos da eficiência no campo da jurisdição são ainda imprecisos; de outro, que o 

tempo, em especial a celeridade tem significativa relevância na formação do conteúdo do 

conceito de eficiência, sendo forçoso reconhecer no entanto, que submeter este último 

exclusivamente àqueles (tempo e celeridade), é postura minimalista, que reduz a dimensão do 

valor a um patamar aquém daquele que efetivamente deve ter. 
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5 ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS E COMO A AGENDA DA CELERIDADE É 

INADEQUADA EM CERTAS SITUAÇÕES 

No presente Capítulo iremos proceder ao exame meramente demonstrativo de três 

casos, em que relações sociais foram judicializadas e em relação aos quais a agenda da 

celeridade mostrou-se totalmente ineficiente pelas mais diversas razões. São situações reais 

em que a proposição de uma solução rápida seria, ou foi, incompatível com a boa resolução 

da relação subjacente ao processo. Para exame das situações concretas adota-se uma 

metodologia bastante simples, cujo objetivo consiste em demonstrar que em determinados 

casos o tempo (celeridade), não pode ser o principal valor perseguido na prestação da 

Jurisdição. 

A metodologia utilizada no exame dos casos concretos consiste na exposição da 

hipótese com a descrição das controvérsias e de questões polêmicas, com análise da aplicação 

da agenda da industrialização da jurisdição e consequentemente do princípio da celeridade e, 

finalmente, proceder-se-á a uma reflexão acerca dos efeitos dessa aplicação. 

Em todo caso, parte o trabalho da perspectiva de que a agenda da industrialização 

da jurisdição, que coloca como ponto de referência e valor fundamental da atividade judicial, 

a celeridade, não é suficiente a resolver satisfatoriamente todas as hipóteses submetidas à 

cognição do Judiciário, constituindo-se em grave equívoco, pretender aplicar a solução 

preconizada como modelo a situações totalmente distintas daquelas eleitas como pressuposto 

de incidência do padrão previamente estabelecido. A conseqüência em hipóteses que assim se 

apresentam, será a total inadequação da decisão padronizada ao caso concreto, como também 

a possível potencialização de uma situação que a par de anômala, não raro se apresenta como 

socialmente patológica.  

Considerando que no universo judiciário, em todas as instâncias judiciais, 

envolvendo a justiça comum e a especializada, no contexto de uma Federação que contempla 

organização judiciária complexa, tramitam milhões de ações, não havendo sequer convicção 

segura acerca do número dessas, é possível concluir igualmente que chegam aos milhões o 

número de relações judicializadas, as quais não são adequadamente resolvidas pela agenda 

industrial. Percebe-se, portanto, que embora o tempo (celeridade) tenha papel de significativa 

importância na compreensão do princípio da eficiência no contexto da jurisdição, um 

elevadíssimo número de situações envolvendo os mais variados valores encarecidos pelos 

súditos do sistema judicial (vida, saúde, honra, patrimônio etc.), não são passíveis de 
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resolução pelo modelo de prestação balizada por este elemento, reclamando um enfoque 

diverso, que tome em consideração outros dados, como a justificativa da decisão e o conteúdo 

que lhe serve de suporte. 

Por fim, omitem-se maiores detalhes dos processos (a numeração por exemplo), 

como forma de preservar as partes neles envolvidas. 

 

1º caso – Ação de Investigação de Paternidade – Extinção do Processo sem 

Resolução do Mérito – Meta 2/2009 do CNJ: 

 

Oportuno salientar de início, que para o objetivo do trabalho não se procede aqui 

de forma mais detalhada a um exame de questões jurídicas propriamente consideradas, as 

quais, em razão da natural complexidade que envolvem, quer sejam de natureza material ou 

processual, concorrem frequentemente para a demora na solução do processo que as contém. 

No entanto, o trabalho se propõe ao exame por outra ótica da aplicação de alternativas de 

solução das relações sociais judicializadas, de modo que as questões jurídicas somente são 

consideradas a partir da perspectiva que vislumbre a solução ou não das mesmas e a 

consequente resolução da relação subjacente ao processo. 

O primeiro caso do qual nos ocupamos diz respeito a uma Ação de Investigação 

de Paternidade, a qual foi ajuizada no ano de 2001. O autor-investigante era absolutamente 

incapaz à época do ajuizamento e a ação era dirigida à herdeira do investigado, já falecido. A 

ação foi proposta em setembro de 2001 e o despacho que ordenou a citação somente foi 

exarado em janeiro de 2003. O curso do processo restou comprometido por força de 

dificuldades para proceder-se à citação, e, em última análise, pela impossibilidade na 

realização da prova pericial. Como já assinalado anteriormente, não vai o trabalho ocupar-se 

da análise relacionada a questões jurídicas que diretamente concorreriam para a demora no 

julgamento da causa, no entanto, parece ponderável proceder a uma reflexão sobre 

determinado ponto, apenas com a intenção de demonstrar como certos avanços em 

determinados campos do conhecimento, embora constituam-se em importantes ferramentas 

para o processo judicial, podem transformar-se numa causa do comprometimento da 

eficiência quando mal utilizados.  

Durante décadas a prova nas ações de investigação de paternidade tinha caráter 

indireto, verdadeiro conjunto de indícios indicativos da existência da possibilidade de ser o 

investigado genitor biológico do investigante: depoimentos de testemunhas sobre o 

relacionamento entre o investigado e a mãe do investigante; semelhança física entre este e 
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aquele; troca de correspondência e outros elementos capazes de conduzir à intuição de existir 

relação biológica entre investigante e investigado, em razão da probabilidade da ocorrência de 

relações sexuais entre a genitora do investigante e o investigado. Nos últimos vinte anos 

alcançou a Medicina notória evolução no exame de DNA, o qual conduz à certeza quase 

absoluta da relação biológica entre pais e filhos. Passou-se, então, a priorizar quase que de 

modo exclusivo esse exame, como elemento capaz de formar a convicção judicial, nos 

processos de investigação de paternidade. Nada contra por tratar-se de ferramenta capaz de 

gerar uma convicção cuja margem de erro é inferior a 2%. Ocorre no entanto, que com certa 

freqüência, mostra-se muito difícil e às vezes até impossível, proceder-se à coleta de material 

para realização do exame. Nessas circunstâncias, ao invés de utilizarem-se os operadores do 

direito daqueles elementos de prova utilizados no passado, corriqueiramente o processo é 

paralisado, abandonado ou se perde em movimentos laterais que impedem o seu andar 

adiante. Essa ponderação é feita a título de reflexão, para demonstrar que não raro uma 

iniciativa boa ou uma prática positiva, mal utilizada pelos atores que operam no processo, 

transforma-se em algo negativo, que compromete a qualidade e a eficiência da prestação 

jurisdicional. No caso em exame, o processo perdurou por oito anos, sem que fosse sequer 

realizada a fase de instrução, porque não foi possível realizar a prova técnica cuja criação veio 

para facilitar a solução de casos como o presente.  

Pode parecer equivocada a afirmação no sentido de que a solução aplicada à 

hipótese, baseada na celeridade, mostrou-se inadequada, já que o processo quase não 

caminhou para frente, embora decorridos oito anos desde o seu aforamento. De fato, poderia 

causar perplexidade a circunstância de dirigir-se uma crítica ao encerramento de um processo 

que, depois de oito anos de seu ajuizamento, mantinha-se ainda no patamar inicial. Ocorre, no 

entanto, que para os objetivos do trabalho é interessante evidenciar que, embora 

acentuadamente criticável a demora na tramitação do feito, em razão da dificuldade na 

realização da prova pericial, igualmente grave e criticável é a aplicação da agenda da 

celeridade em circunstâncias nas quais resolve-se o processo sem que exista a menor 

preocupação com a relação subjacente, a qual persiste sem solução, e mais grave, sob a égide 

de maior insegurança e incerteza: de fato como será demonstrado logo adiante, a aplicação da 

agenda da celeridade decorrente da industrialização, em situações como a presente, ao 

contrário de concorrer para a boa e adequada solução da situação concreta, gera na verdade 

maiores dúvidas e insegurança. Apenas para tornar mais precisa a afirmação, deve-se 

considerar que após oito anos da instauração do processo, mantinha-se este em quase total e 

completa inércia, a ponto de que não chegava à fase de instrução por força da até então 
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completa impossibilidade de coletar-se material para a realização do exame de DNA. Pois 

bem, ao invés de buscar-se uma alternativa àquela prova que mostrava-se de realização ao 

menos improvável, com a utilização de outros meios instrutórios, a pressão do processo de 

industrialização levou à pior das alternativas, com a solução do processo apenas, relação 

subsidiária e instrumental, com total indiferença à relação subjacente verdadeira razão de ser 

do processo. 

O processo de industrialização na hipótese, evidenciado pela Meta 2/2009 do 

CNJ, condicionou a ação judicial, cuja sentença teve o seguinte teor: 
 
Vistos etc...  
Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por em face de. 
Como amplamente divulgado pelos meios de comunicação, o Conselho 
Nacional de Justiça traçou metas para o desenvolvimento e aprimoramento 
dos serviços judiciários, dentre as quais a Meta n° 2 que pede o esforço de 
todas as esferas do Poder Judiciário para finalização das demandas ajuizadas 
até o dia 31/12/2005 (Resolução n° 70 de 18 de março de 2009).  
Em recente pronunciamento público, o Ministro Gilmar Mendes, Presidente 
do CNJ, pediu aos juízes criatividade no esforço pelo cumprimento da Meta 
n° 2.  
Disse o Ministro: ´Precisamos desafiar nossa criatividade na concepção de 
formas institucionais novas para reduzirmos essa montanha de processos que 
tanto nos preocupa .́ (notícia de 06 de agosto de 2009, veiculada pela 
´Agência CNJ de Notícias )́.  
Atento aos objetivos do CNJ, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz Zveiter, editou os Atos Normativos 
14, 15 e 16, todos de 20 de agosto de 2009, que determinam a identificação 
dos processos mais antigos e a adoção de medidas concretas para seus 
julgamentos em primeira Instância, providências que visam: .́..assegurar o 
direito constitucional à razoável duração do processo judicial, o 
fortalecimento da democracia, além de eliminar os estoques e processos 
responsáveis pelas altas taxas de congestionamento... .́ (noticiado em 26 de 
agosto de 2009 no site do CNJ).  
A diminuição dos acervos cartorários, portanto, é o lema. Assim, em sintonia 
com a mobilização nacional pelo cumprimento da mencionada Meta n° 2, 
decido: A concretização do princípio constitucional da razoável duração do 
processo judicial, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5° da Carta 
Magna, reclama espaço nas serventias judiciais, recomendando a imediata 
finalização dos processos antigos que estão paralisados em razão de 
pendências que não podem ser atribuídas aos mecanismos da Justiça.  
Na mira da Meta n° 2 estão os processos que já ultrapassaram ou estão 
prestes a completar cinco anos de tramitação sem julgamento.  
Apenas para efeito de argumentação, saliento que o atual Código Civil, com 
exceção do disposto no artigo 205, estipulou cinco anos como o máximo no 
rol dos prazos prescricionais (artigo 206). Felizmente, o acervo imobilizado 
em nossas prateleiras é minoritário, o que reforça a percepção da 
razoabilidade do pronto sacrifício dos feitos emperrados em prol do bom 
andamento de outras demandas que versam questões de igual ou maior 
relevância.  
No caso dos autos, ...quase ou mais de... cinco anos se passaram sem grandes 
avanços de ordem procedimental, insucesso que, repita-se, não pode ser 
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imputado à prestação jurisdicional. As fracassadas tentativas anteriores de 
localização da parte demandada denotam a inutilidade deste processo como 
veículo da pretensão do autor. Por essa razão, ouso dizer que não mais se 
justifica o dispêndio de tempo e dinheiro do Estado-Juiz com processo que 
até o momento deu claras demonstrações de que tende ao nada. Mesmo que 
se argumente a ausência de amparo legal para a finalização imediata do 
processo sem resolução do mérito, invoco o disposto no artigo 2°, III, ´b´, do 
referido Ato Normativo n° 15/2009, como exemplo de que o critério da 
razoabilidade, quando aplicado por razões de interesse público, autoriza a 
dispensa dos rigores formais.  
A norma administrativa em comento, a seguir reproduzida, dispensa a 
intimação pessoal da parte (exigida pelo § 1° do artigo 267 do CPC) em 
favor da rapidez na extinção dos processos paralisados.  
´Art.2°. Para fins de cumprimento do presente Ato, deverão ser observados 
os seguintes procedimentos: (...) III- O Magistrado, de posse do relatório, 
determinará: (...) b) a intimação da parte autora, por meio do patrono 
cadastrado no sistema DCP, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
dê andamento ao processo, na forma do art. 267, § 1°, do CPC, sob pena de 
extinção, através da expedição de edital conjunto, com prazo de 20 dias, 
incluídos todos os processos constantes do relatório emitido pelo sistema de 
movimentação processual (Sistema DCP).  ́
Na mesma linha, o enunciado n° 12 aprovado no I Encontro de 
Desembargadores de 2009 realizado no dia 31/08/09, e que passa a integrar a 
jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro: ´12. Presume se, na hipótese de arquivamento provisório de 
processos paralisados há mais de três anos, a falta de interesse processual 
superveniente (art. 267, VI, do CPC), autorizado o juiz, de ofício, a extinguir 
o processo sem resolução do mérito, sendo aplicável, por analogia, o 
disposto no art. 296, caput, do mesmo diploma.´. Trata-se aqui, na 
interpretação deste magistrado, de autorização administrativa para o 
sacrifício do inviável, do inservível, em prol do bom andamento da parte 
promissora do acervo cartorário.  
O interesse processual como condição da ação se consubstancia na 
necessidade da busca da tutela jurisdicional e na utilidade do provimento 
almejado. Nestes autos não mais reconheço utilidade no prossegmento da 
demanda como veículo da pretensão da parte autora.  
Diante do exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do Código 
de Processo Civil, em razão do desaparecimento superveniente de uma das 
condições para o exercício do direito de ação, qual seja, o interesse 
processual. Sem custas e honorários. P.R.I. Com o trânsito em julgado, dê-se 
baixa e arquive-se. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2010. Juiz de 
Direito.129 
 
 

Não pretende o trabalho ser crítico apenas por sê-lo, ou seja, não se deseja criticar 

a solução do caso concreto tão somente por criticá-la, no entanto, parece ponderável proceder 

a uma reflexão acerca das dificuldades que cercam e condicionam a atividade jurisdicional, a 

                                                
129 Processo que tramitou pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo número não se 
declara por tratar-se de segredo de justiça. 
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fim de que se tenha a exata dimensão do tipo de jurisdição que se deveria ter, que se pode ter 

e que se deve prestar. 

No caso sob exame, à evidência, totalmente criticável o fato de o processo não ter 

seguido um curso normal, no entanto, o ponto a destacar consiste em que a solução aplicada 

não considerou minimamente a relação judicializada (relação de paternidade), fazendo com 

que a questão secundária relacionada à solução do processo ganhasse maior relevância que a 

questão principal relacionada à solução da relação subjacente em atenção à agenda 

industrialização-celeridade. Por outro lado, oportuno consignar que a relação subjacente 

contém na verdade uma relação humana, a qual subsiste controversa e sem solução. Na 

hipótese encontra-se comprometido o estado do investigante, que não tem o nome, nem 

tampouco a filiação, os quais lhe foram negados não pelo insucesso de provar a ocorrência 

dos pressupostos necessários ao reconhecimento do seu direito, mas porque o Estado falhou 

ao prestar a jurisdição, quer porque demorou demasiadamente a dar curso ao processo num 

primeiro momento (oito anos), quer porque houve por bem fazer predominar a agenda de 

resposta ao processo de industrialização e fazer aplicar uma solução totalmente inadequada e 

descabida à hipótese, extinguindo o processo sem exame do mérito, em atendimento à meta 

2/2009 do CNJ. 

Quadra insistir no argumento segundo o qual a demora no curso do processo 

constitui-se em evento censurável e que não se pode aceitar, no entanto, repisa-se, a solução 

proposta a nível de gestão (Meta 2/2009 do CNJ), constituiu-se num verdadeiro desastre para 

efeito de reflexão sobre eficiência da jurisdição em casos como aquele que analisamos. 

É claro que o processo de industrialização da jurisdição, decorrente do fenômeno 

da judicialização justifica a adoção de parâmetros de gestão como aquele preconizado pela 

Meta 2/2009 do CNJ, no entanto, o grande problema decorrente dessa agenda deriva 

exatamente da circunstância de não se fazer uma distinção adequada entre as situações, de 

modo a subtrair da agenda da celeridade hipóteses totalmente divorciadas dos modelos por ela 

adotados, de modo que o paradigma de ação erigido pelo sistema como adequado, passa a 

aplicar-se à totalidade de casos ainda que inadequados a ele, com o sacrifício de direitos e 

garantias. 

No caso concreto, diante da circunstância de haver subsistido totalmente 

desconsiderada a relação subjacente, proferiu-se decisão monocrática da relatoria com o 

seguinte fundamento expresso na ementa: 
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APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. META 2 
DO CNJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CELERIDADE. 
EFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Embora a celeridade seja um valor de 
excelência no âmbito da atividade judicial, não pode ser ela levada ao 
extremo de sacrificar outros valores, como a eficiência. Extinto o processo 
sem exame do mérito e sem intimação pessoal da parte, em cumprimento à 
meta 2 do CNJ, impõe-se a anulação da sentença. Recursos providos, nos 
termos do art. 557, §1º-A do CPC, para anular a sentença e determinar que o 
feito tenha prosseguimento.130 
 
 

2º caso – Inventário. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito – Meta 

2/2009 do CNJ: 

 

O segundo caso objeto de análise no âmbito do presente trabalho refere-se a um 

processo de inventário, o qual como qualquer outro processo, tem algumas singularidades. No 

ponto específico do processo de inventário, parece oportuno ponderar que o espólio como 

universalidade jurídica que é, depende da conclusão do processo judicial quando não 

alcançado pela Lei 11.441 de 4 de janeiro de 2007, para que se encerre conforme os ditames 

da segurança das relações jurídicas. 

Essa consideração é feita porque o processo judicial, qualquer que seja o seu 

conteúdo, é um caminhar para a frente, objetivando alcançar um determinado objetivo e 

encerrar-se. No caso do inventário (e também do simples arrolamento judicial), o 

encerramento do processo objetiva colocar fim a inúmeras relações jurídicas que restaram 

inconclusas após a morte do autor da herança, ou seja, diferentemente de outras variadas 

situação, o fim do processo importa também no fim de incontáveis relações sociais, de caráter 

jurídico e econômico, celebradas pelo autor da herança, as quais chegam ao fim não com a 

morte desse, vez que o espólio se sub-roga na posição do “de cujus”, mas se encerram com o 

fim do processo, já que, após esse, terceiros estranhos ao espólio (herdeiros legítimos ou 

testamentários, legatários ou cessionários), assumem a titularidade das relações jurídicas das 

quais aquela participava. 

Percebe-se, portanto, que a solução do inventário só se justifica se ensejar a 

resolução da relação subjacente, vez que o encerramento do processo sem solução daquela faz 

subsistir incontáveis relações sócio-econômicas do espólio. De fato, em se tratando de 

inventário, a par de objetivar o processo a resolução da situação do espólio, objetiva também a 

                                                
130 Processo que tramitou pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo número não se 
declara por tratar-se de segredo de justiça. 
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resolução de incontáveis relações laterais daquele com terceiros, notadamente de caráter 

econômico. 

O presente inventário foi distribuído em 11 de outubro de 1990 e teve seu curso 

até 25 de setembro de 2009, quando foi extinto sem exame do mérito. A sentença terminativa 

baseou-se claramente na agenda da industrialização e consequente pauta da celeridade, com 

fulcro nos atos editados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a seguir 

transcritos: 

 
ATO NORMATIVO Nº. 15/2009 
O DESEMBARGADOR LUIZ ZVEITER, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANERIO, no uso de suas 
atribuições legais; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº. 70/2009, do Conselho 
Nacional de Justiça, que estabelece o planejamento e a gestão estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO que dentre as metas nacionais de nivelamento, 
estabelecidas para o ano de 2009, está a identificação e julgamento de todos 
os processos judiciais distribuídos até 31.12.2005; 
CONSIDERANDO que no âmbito do Estado do Rio de Janeiro era possível 
arquivar provisoriamente processos na fase de conhecimento sem que tivesse 
sido proferida sentença, com ou sem resolução de mérito; 
CONSIDERANDO que pelo Ato Executivo nº. 1.397/2009foram nomeados 
os responsáveis pelo cumprimento das metas no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO o exíguo prazo para o cumprimento da Meta nº. 2 fixada 
pelo CNJ e a necessidade de racionalizar o serviço nas serventias judiciais;  
CONSIDERANDO os mecanismos administrativos internos adotados pelo 
Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo Doutor ANTONIO 
AUGUSTO DE TOLEDO GASPAR, bem como os resultados positivos ali 
alcançados; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar a adoção de providências visando ao julgamento dos 
processos que se encontram no arquivo provisório sem sentenças proferidas, 
nos termos estabelecidos na Meta nº. 2, do Conselho Nacional de Justiça.  
§ 1º. Considerada a excepcionalidade da medida disposta no caput, não 
haverá movimentação física dos feitos judiciais, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos III, alínea "c", IV e VII, do art. 2º deste Ato, devendo o 
registro das informações ser realizado diretamente no sistema de 
movimentação processual (Sistema DCP).  
§ 2º. Sempre que possível o registro das informações será automatizado, com 
movimentação processual em lotes.  
Art. 2º. Para fins de cumprimento do presente Ato, deverão ser observados 
os seguintes procedimentos:  
I - Cada serventia judicial deverá emitir, no prazo de cinco dias, Relatório 
Estatístico de Processos Distribuídos até 31.12.2005 e não julgados, 
disponíveis no sistema de movimentação processual (Sistema DCP) e que se 
encontrem arquivados provisoriamente;  
II - Autuar o relatório, instaurar Procedimento Administrativo Interno e abrir 
conclusão ao Magistrado que se encontrar em exercício junto ao Juízo;  
III - O Magistrado, de posse do relatório, determinará:  
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a) o desarquivamento do processo no sistema de movimentação processual, 
dispensado o desarquivamento físico dos autos;  
b) a intimação da parte autora, por meio do patrono cadastrado no sistema 
DCP, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dê andamento ao 
processo, na forma do art. 267, § 1º, do CPC, sob pena de extinção, através 
da expedição de edital conjunto, com prazo de 20 dias, incluídos todos os 
processos constantes do relatório emitido pelo sistema de movimentação 
processual (Sistema DCP);  
c) nos processos listados em que a parte, através de seu advogado, 
manifestar interesse pelo seu prossegmento, deverá ser providenciado o 
desarquivamento físico do processo, recolhendo-se as custas devidas, salvo 
hipótese de Gratuidade de Justiça, não sendo admitido simples requerimento 
de vista ou de prossegmento sem especificar o que se pleiteia; 
d) Nos demais processos em que a parte autora permanecer inerte, 
determinar-se-á que seja certificado diretamente no sistema a ausência de 
manifestação, abrindo-se conclusão, sempre que possível em lote, também 
no sistema, para a prolação de sentença de extinção nos termos do art. 267, 
III, do CPC. Após o que a serventia judicial providenciará, imediatamente, o 
lançamento da sentença no sistema DCP.  
IV - Voltarão ao seu trâmite regular, os processos em que a parte interessada 
provocou o andamento por meio de requerimento formal de 
desarquivamento, conforme alínea "c" do inciso anterior;  
V - Cumprido integralmente o disposto na alínea "d" do inciso III e 
decorrido o prazo recursal, o cartório certificará o trânsito em julgado da 
sentença, com a respectiva baixa no Sistema DCP;  
VI - Concluído o procedimento, o Magistrado comunicará à Diretoria Geral 
de Tecnologia da Informação (DGTEC) a fim de que seja efetuada a 
alteração na situação de arquivamento dos processos, a qual passará de 
provisório para a de definitivo. Os autos permanecerão no Departamento de 
Gestão de Acervos Arquivístivos (DGCON/DEGEA), devendo ser 
descartados após o cumprimento do prazo de guarda definido na Tabela de 
Temporalidade de Documentos (TTD).  
VII - No caso de ser interposto recurso, a serventia solicitará o 
desarquivamento do processo ao DGCON/DEGEA, conforme 
procedimentos já estabelecidos. Antes de iniciar o processamento dos autos 
desarquivados, a serventia juntará a sentença extintiva e demais peças 
processuais existentes.  
Art. 3º. À Comissão instituída pelo Ato Executivo nº 1.397/2009, caberá 
fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas neste ato.  
Art. 4º. Será de responsabilidade de cada magistrado, no prazo de 60 dias, 
adotar no âmbito de sua serventia, as medidas necessárias a implementação e 
cumprimento integral das determinações contidas no presente ato normativo, 
devendo ser comunicadas a Comissão de Implementação das Metas do CNJ 
eventuais dificuldades verificadas.  
Art. 5º. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para implementação e 
cumprimento integral das determinações contidas no presente Ato 
Normativo.  
Art. 6º. Em relação aos processos que se encontram sem sentença, 
disponíveis na serventia judicial, deverá ser elaborado relatório 
circunstânciado sobre o estado em que se encontram, com pronta remessa à 
conclusão, visando ao exame do juízo e, se possível, o imediato julgamento.  
Art. 7º. Os casos omissos no presente Ato Normativo serão dirimidos por 
esta Presidência, revogando-se as disposições em contrário.  
Publique-se.  
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2009.  
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Desembargador LUIZ ZVEITER Presidente do Tribunal de Justiça. 131 
 
 
ATO NORMATIVO Nº. 18/2009  
Regula o procedimento de desarquivamento no sistema e julgamento de 
casos idênticos em bloco dos processos arquivados provisoriamente de modo 
a possibilitar o cumprimento da Meta 2 do CNJ.  
O Desembargador LUIZ ZVEITER, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais (art. 30, 
XXXVII, do CODJERJ) 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 6º parágrafo único da Resolução nº 
70 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de março de 2009, que prevê o 
julgamento de todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2005;  
CONSIDERANDO que compete à Administração do Tribunal de Justiça 
prover meios para o alcance das metas definidas pelo Conselho Nacional de 
Justiça;  
CONSIDERANDO que grande parte dos processos que se encontram no 
arquivo provisório, por falta de interesse das partes devem ser extintos;  
CONSIDERANDO a possibilidade de julgamento em bloco desses casos 
idênticos, trazendo economia de tempo, permitindo que os funcionários dos 
cartórios e os magistrados se ocupem de outros processos, revertendo-se em 
benefício dos jurisdicionados; 
 CONSIDERANDO a aprovação de enunciado pelos Desembargadores das 
Câmaras Cíveis, reconhecendo a perda de interesse processual superveniente 
nos processos paralisados no arquivo provisório; 
RESOLVE:  
Art. 1º. Os processos distribuídos até 31/12/2005 que se encontram no 
arquivamento provisório sem julgamento, poderão ser desarquivados 
virtualmente (no sistema de movimentação processual - DCP) e o 
magistrado proferir sentença de julgamento de casos idênticos, em bloco, 
extinguindo o processo por falta de interesse, na forma do artigo 267, inciso 
VI, do CPC, independentemente de prévia intimação da parte. 
 § 1º. Considerada a excepcionalidade da medida disposta no caput, não 
haverá movimentação física dos feitos judiciais, salvo nas hipóteses 
previstas no inciso IV do art. 2º e no art. 3º deste Ato, devendo o registro das 
informações ser realizado diretamente no sistema de movimentação 
processual (Sistema DCP).  
§ 2º. Sempre que possível o registro das informações será automatizado, com 
movimentação processual em lotes. 
§ 3º. Havendo erro de lançamento da sentença no sistema informatizado, 
gerando com isso duplicidade de sentença lançada no mesmo feito, poderá o 
magistrado anular o ato de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, 
retificando o lançamento no sistema. 
Art. 2º. Para fins de cumprimento do presente Ato, deverão ser observados 
os seguintes procedimentos: 
I - Cada serventia judicial deverá emitir, no prazo de cinco dias, Relatório 
Estatístico de Processos Distribuídos até 31.12.2005 e não julgados e que se 
encontrem arquivados provisoriamente, disponíveis no sistema de 
movimentação processual (Sistema DCP), constando a data do arquivamento 
dos feitos; 

                                                
131 Os Atos normativos nº 15/2009 e nº 18/2009 editados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro são 
exemplos da agenda industrialização-celeridade acerca da extinção de processos paralisados.  
Consigne-se que, com muita freqüência, a paralisação do processo não decorre de desinteresse da parte, mas de 
dificuldades das mais variadas em impulsionar o feito a que tenha um andamento adequado. 



 104 

II - Autuar o relatório, instaurar Procedimento Administrativo Interno e abrir 
conclusão ao Magistrado que se encontrar em exercício junto ao Juízo;  
III - O Magistrado, de posse do relatório, poderá determinar: 
 a) o desarquivamento do processo no sistema de movimentação processual, 
dispensado o desarquivamento físico dos autos; 
b) determinar a abertura de conclusão, sempre que possível em lote, também 
no sistema, para a prolação de sentença de extinção nos termos do art. 267, 
VI, do CPC, devendo o magistrado na sentença mencionar a relação na qual 
está inserido o processo objeto de julgamento. Após o que a serventia 
judicial providenciará, imediatamente, o lançamento da sentença no sistema 
DCP.  
c) proferida a sentença serão intimados os advogados das partes cadastrados 
no sistema através do Diário da Justiça Eletrônico. 
IV - Voltarão ao seu trâmite regular, os processos em que a parte interessada 
provocou o andamento por meio de requerimento formal de 
desarquivamento, antes da sentença extintiva. 
V - Cumprido integralmente o disposto na alínea "c" do inciso III e 
decorrido o prazo recursal, o cartório certificará o trânsito em julgado da 
sentença, com a respectiva baixa no Sistema DCP; 
VI - Concluído o procedimento, o Escrivão/Responsável pelo Expediente 
deverá efetuar a alteração na situação de arquivamento dos processos, a qual 
passará de provisório para a de definitivo. Os autos permanecerão no 
Departamento de Gestão de Acervos Arquivístivos (DGCON/DEGEA), 
devendo ser descartados após o cumprimento do prazo de guarda definido na 
Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD).  
Art. 3º. Interposta apelação, poderá o juiz aplicar, por analogia, a regra do 
artigo 296, caput do CPC, reformando sua decisão, nos casos em que o 
recorrente manifestar interesse, por ocasião da interposição do recurso. Neste 
caso deverão os autos ser desarquivados fisicamente, juntando-se cópia da 
sentença do julgamento em bloco e a respectiva decisão de reforma.  
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, a serventia deverá 
efetuar o arquivamento provisório virtual do processo no sistema DCP, para 
em seguida solicitará o desarquivamento físico do processo ao 
DGCON/DEGEA através do mesmo sistema, conforme procedimentos já 
estabelecidos. Antes de iniciar o processamento dos autos desarquivados, a 
serventia juntará a sentença extintiva e demais peças processuais 
eventualmente existentes. 
Art. 4º. A sistemática prevista no artigo 2º deste Ato, de julgamento de casos 
idênticos, em bloco, poderá ser adotada igualmente para declaração da 
prescrição intercorrente em processos paralisados por inação da parte autora, 
observados os prazos legais. 
§1º. Para fins de cumprimento do caput, deverá ser obedecido o 
procedimento previsto no art. 2º deste Ato, com a respectiva instauração de 
procedimento administrativo interno, instruído com a relação dos processos 
não julgados, constando a data do arquivamento dos feitos, devendo o 
magistrado na sentença mencionar a relação na qual está inserido o processo 
objeto de julgamento.  
§ 2º. Sempre que possível o registro das informações será automatizado, com 
movimentação processual em lotes.  
§ 3º. Havendo erro de lançamento da sentença no sistema informatizado, 
gerando com isso duplicidade de sentença lançada no mesmo feito, poderá o 
magistrado anular o ato de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, 
retificando o lançamento no sistema.  
Art. 5º. Em relação aos processos que se encontram sem sentença, 
disponíveis na serventia judicial, deverá ser elaborado relatório 
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circunstânciado sobre o estado em que se encontram, com pronta remessa à 
conclusão, visando ao exame do juízo e, se possível, o imediato julgamento.  
Art. 6º. Os casos omissos no presente Ato Normativo serão dirimidos por 
esta Presidência, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se.  
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2009. 
Desembargador LUIZ ZVEITER Presidente.132 
 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprovou, ainda, três enunciados a respeito 

do tema, com a seguinte redação: 
 
12. Presume-se, na hipótese de arquivamento provisório de processos 
paralisados há mais de três anos, a falta de interesse processual 
superveniente (art. 267, VI, do CPC), autorizado o juiz, de ofício, a extinguir 
o processo sem resolução do mérito, sendo aplicável, por analogia, o 
disposto no art. 296, caput, do mesmo diploma. 
Precedentes: AgInst na AP.Cível 2007.001.68921, TJERJ, 8ª C. Cível, 
julgado em 19/02/08. ApCível 2008.001.56510, TJERJ, 5ª C. Cível, julgada 
em 28/10/08. 
… 
62. Antes da homologação dos cálculos do imposto de transmissão, é cabível 
a aplicação do art. 267, incisos II e III e § 1º, do CPC, aos processos de 
inventário e pedidos de alvará, em que não haja interesse de incapaz ou 
testamento.  
Precedentes: Ap. 2007.001.44080, TJERJ, 16ª C. Cível, julgada em 
25/09/2007; Ap. 2008.001.07972, TJERJ, 11ª C. Cível, julgada em 
21/05/2008; Ap. 2009.001.56566, TJERJ, 10ª C. Cível, julgada em 
24/09/2009 
63. Antes da homologação da partilha ou da adjudicação, é cabível a 
aplicação do art. 267, incisos II e III e § 1º, do CPC, aos processos de 
arrolamento em que não haja testamento.  
Precedentes: Ap. 2007.001.44080, TJERJ, 16ª C. Cível, julgada em 
25/09/2007; Ap. 2008.001.07972, TJERJ, 11ª C. Cível, julgada em 
21/05/2008; e Ap. 2009.001.56566, TJERJ, 10ª C. Cível, julgada em 
24/09/2009.133 
 

Percebe-se, portanto, a grande preocupação com a questão concernente à 

celeridade, o que é plenamente compreensível e justificável. O problema porém, reside na 

circunstância de que as soluções propostas não distinguem as várias e diversas situações 

existentes no ambiente judiciário, aplicando-se indistintamente à quase totalidade dos casos 

sem distinção acerca do conteúdo dos mesmos, o que conduz à inadequação completa da 

solução preconizada. Em outras palavras, não é possível em regra, aplicar-se a uma situação 

que se encontra fora do contexto da industrialização da jurisdição (v.g. demandas de massa), a 

solução padronizada apropriada àquele fenômeno. Os enunciados relacionados à matéria 

sucessória (inventário e arrolamento), são totalmente inoportunos e inadequados, porque a 

                                                
132 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Ato Normativo n 18/2009. 
133 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Enunciados 12, 62 e 63. 



 106 

subsistência da relação subjacente (subsistência do espólio e das relações patrimoniais 

decorrentes), gera perplexidade e insegurança, de modo que a jurisdição não cumpre 

minimamente a sua função, independentemente da perspectiva que se tenha dela. 

A sentença impugnada, por seu turno, teve a seguinte redação: 
 
Trata-se de inventário por falecimento de Sidnei F., que se encontra sem o 
regular andamento.  
É o sucinto relatório. Decide-se.  
Tendo em vista os Atos Normativos nº 14, 15 e 16, todos da Presidência do 
Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário de Justiça Eletrônico 
em 21.08.2009, que visam o cumprimento de metas do Conselho Nacional 
de Justiça de processo, dentre elas, os processos que não se encontram 
sentenciados e distribuídos até 31.12.2005;  
Considerando que, neste Juízo, existem elevado número de processos que se 
encontram na hipótese acima retratada, inclusive, a destes autos.  
Às vezes temos que tomar medidas que aparentemente à luz da letra fria da 
lei, podem parecer com esta incompatíveis.  
Contudo, sabe-se que na interpretação e consequente aplicação das normas 
devemos buscar a mens legis (vontade da lei despida daquele que a criou, 
bem como do momento em que foi criada). E, para tanto temos que proceder 
a uma série de meios de interpretação para que alcancemos a vontade da lei 
nos dias atuais, do contrário, se buscássemos a mens legislatoris (vontade do 
legislador tão só), teríamos que interpretar as normas com fundamento nos 
motivos que levaram à elaboração legisltiva, fato este que, na grande 
maioria, ensejaria uma conclusão em desacordo com a atualidade, ou seja, a 
cada curto lapso de tempo teria que se fazer uma renovação em nosso 
ordenamento jurídico.  
E, justamente por buscarmos a mens legis, fazendo com que a lei tenha vida 
própria e se despreenda do ente que a criou, adequando-se, assim, as 
diuturnas mudanças da sociedade moderna, impondo-se modificações 
interpretativas em diferentes momentos do corpo social, é o que podemos 
muitas das vezes, aplicar espécies normativas criadas, por exemplo com 
mais de cinco anos, como o DL 58/37 que trata da adjudicação compulsória, 
ou da lei das estradas de ferro (Dec 2681/19120 de 1912. Nesse diapasão, de 
acordo com o princípio da duração razoável do processo, implementado pela 
reforma constitucional de 2004 não se pode, além de magistrados e 
sobretudos administradores da justiça, permitir que determinados feitos 
fiquem pendentes por vários anos, ainda que se discuta não haver, 
literalmente, permissão para sentenciá-los e arquivá-los em definitivo.  
Deve-se buscar uma interpretação teleológica, aplicando-se o referido 
princípio constitucional e saneando as atividades judiciais, há de se 
preponderar, sem dúvida, dito princípio sobre outro que possa vir a aparecer.  
Ademais, com a nova forma de administração de justiça implantada pelos 
recentes dirigentes do Judiciário, inaurangando uma nova fase de justiça, 
para tanto, é necessário, sermos eficazes e dispender nosso precioso e parco 
tempo, frente ao grande número de processo que nos é apresentado em prol 
daqueles que buscam efetivamente a justiça. A parte autora quedou-se inerte 
e não tem dado o regular andamento ao feito, sendo, inclusive, intimada por 
edital.  
Pelo encimado, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 267, 
III, do CPC. 
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Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I.134 
 

Fora de dúvida que a decisão proferida pelo órgão de primeiro grau baseou-se no 

critério de celeridade, inobstante tenha o processo tramitado por mais de quatro anos, vez que 

o fator determinante ao fim do processo não foi a resolução da relação subjacente, mas o 

simples encerramento do feito em atendimento a critério estatístico de tempo. Mais uma vez 

quadra insistir no argumento relacionado à inadequação da utilização do parâmetro 

industrialização-celeridade em casos como aquele aqui analisado, embora transcorrido o lapso 

de quatro anos desde o ajuizamento, porque na verdade o mencionado parâmetro não 

soluciona a relação de fundo estabelecida na relação entre vários atores que mantém vínculos 

com o espólio. Recorde-se que o processo de inventário, seja qual for o rito, segue um 

procedimento razoavelmente simplificado que vem detalhadamente expresso na lei, sendo 

oportuno anotar que enquanto não encerrada a relação subjacente (vínculo entre o espólio e 

terceiros, em regra de caráter patrimonial), o espólio susbsiste e consequentemente todos os 

vínculos nos quais ele se sub-rogou com a morte do autor da herança.  

Destarte, a solução preconizada pela agenda da industrialização-celeridade 

acarreta verdadeiro estado de perplexidade na medida em que deixa totalmente irresolúveis as 

várias relações entre o espólio e terceiros, gerando insegurança e incerteza. 

 

3º caso – Ação de Guarda de Menor – Desacordo entre os Genitores: 

 

O último caso objeto de análise se afigura para os objetivos do trabalho como o 

mais importante e significativo por duas razões: a primeira porque a relação subjacente ao 

processo envolve muito intensamente um vínculo de caráter objetivo entre pais e filhos, ou 

seja traduz uma relação de trato sucessivo e contínuo, cujo conteúdo frequentemente susbsiste 

sem adequada resolução ainda quando encerrado o processo no qual se inseria como 

conteúdo; a segunda, porque na presente hipótese não se inseria como conteúdo; o parâmetro 

industrialização-celeridade, à a qual a rigor seria totalmente inadequado e impróprio o 

mencionado parâmetro. Conforme se pretende demonstrar, inobstante todas as dificuldades e 

percalços experimentados no curso do processo a aplicação daquela agenda (industrialização-

celeridade), somente concorreria para a maior conflituosidade da relação subjacente, sem 

qualquer contribuição à aplicação de um critério adequado ao caso concreto. 

                                                
134 Processo que tramitou pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo número não se 
declara por tratar-se de segredo de justiça. 



 108 

Tratava-se de uma relação envolvendo menor absolutamente incapaz (Y) e seus 

pais, o genitor (A) e a mãe (B), existindo clara divergência entre os dois últimos, acerca da 

assunção da guarda do referido menor. Oportuno anotar que os pais de Y eram pessoas 

humildes, sem grandes recursos financeiros e que havia ainda um outro complicador 

relacionado à distância física entre a residência de um e outro, o que constituía-se em 

embaraço, ao menos para não falar-se em óbice instransponível, à guarda compartilhada pelas 

óbvias dificuldades decorrentes do tempo e dos recursos despendidos para o deslocamento do 

menor.135 

Por outro lado, parece desinfluente ao objeto do trabalho proceder a uma análise 

da forma como os pais de Y se relacionavam, se conviveram ou não sob o mesmo teto, se 

guardavam grande carga de rancor e incompreensão um contra o outro, e outras 

circunstâncias, as quais gerando influência sobre a formatação da relação judicializada, não 

chegavam porém, a ter grande significação sobre a forma pela qual deveria o Poder Judiciário 

tratar a hipótese136. 

Na verdade, o que se pretende evidenciar aqui é algo muito simples, a certeza de 

que o processo judicial frequentemente encerra em si um conjunto de relações sociais que têm 

tamanha complexidade, que obriga o Poder Judiciário a buscar uma solução para o mesmo de 

tal modo adequada e pertinente, que ainda que não se resolvam todas as relações nele 

envolvidas, ao menos aquela que se sobressai como objeto do processo faça por merecer um 

tratamento atento e cuidadoso o suficiente para resolvê-la ou ao menos serená-la. Por outro 

lado, busca-se demonstrar de modo suficientemente claro que a agenda pautada naquele 

binômio, embora correta, adequada e suficiente à resolução de ações que entrem naquele 

processo de industrialização-celeridade, é totalmente inadequada ao enfrentamento de outras 

tantas ações que fogem àquela padronização, como já insistentemente dito. 

                                                
135 O instituto da guarda compartilhada ganhou grande impulso nos últimos 10 (dez) anos no Direito Brasileiro, 
em razão dos claros benefícios que gera em relação ao menor e àqueles envolvidos com o mesmo. No entanto, 
parece claro que alguns pressupostos devem ser atendidos para o deferimento de tal benefício. Dentre esses, 
destacam-se a proximidade física entre as residências do menor e dos pais, já que o mesmo não pode ser afastado 
do seu ambiente de convivência, como escola, amigos, pediatra, etc.  
AKEL, Ana Carolina Silveira. Guarda compartilhada: um avanço para a família. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
______AKEL, Ana Carolina Silveira. A ética da convivência familiar: sua efetividade no cotidiano dos 
tribunais. Tania da Silva Pereira e Rodrigo da Cunha Pereira (coords). Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 4. ed. rev. 
atual. e ampl. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  
RAMOS, Patricia Pimentel de Oliveira Chambers. O poder familiar e a guarda compartilhada sob o enfoque 
dos novos paradigmas do direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
136 Não é incomum no contexto da jurisdição que alguns sentimentos pessoais envolvendo as partes possam 
comprometer o bom andamento do processo, o que, aliás, é muito frequente em causas envolvendo relações de 
família. Essa circunstância, no entanto, não pode ter tamanho peso sobre a atividade judicial que a impeça de, ao 
menos, buscar-se uma resolução adequada em tempo razoável para a relação subjacente ao processo. 
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O tempo portanto, e mais especificamente a celeridade, não servem a essas 

situações, não logrando dar conta adequada de hipóteses presentes nas mais variadas 

instâncias judiciais e que demandam um outro tipo de enfoque para correta solução. O tempo 

pois, não é fator que esgota o conceito de eficiência, já que é possível ser rápido sem que seja 

eficiente, enquanto que por outro lado, é possível que a demora na solução do processo 

justifique-se plenamente como critério determinante da eficiência aplicável à prestação 

jurisdicional. 

Na hipótese sob análise, o pai (A) de Y, ajuizou Ação de Guarda face à mãe (B) 

do menor, postulando que fosse a mesma outorgada a ele, por ostentar melhores condições 

para atender às necessidades da criança. A relação entre as partes foi judicializada em data de 

13 de fevereiro de 2006. Obteve o pai a medida provisória de guarda em 08 de março de 

2006, persistindo essa situação até setembro de 2006, quando foi realizada audiência de 

conciliação entre as partes. Faz-se aqui uma pausa para reflexão. 

Entre o ajuizamento da ação e a obtenção da guarda de Y por A, decorreu quase 

um mês, ao passo que entre essa data e a realização da audiência transcorreram 

aproximadamente 6 (seis) meses. 

Em ambas as hipóteses a parte que aguardava a resolução do impasse 

(principalmente A e posteriormente B) certamente sofria muito com a indefinição da situação 

e a incerteza acerca do deslinde da causa. Talvez o ideal fosse que em ambas as situações a 

solução ocorresse em menor espaço de tempo, no entanto, em ambos os casos, não parece 

apropriado considerar que uma solução pautada prioritariamente em critério de rapidez e 

celeridade se mostrasse mais apropriada a resolver o dilema do processo e a angústia das 

partes. Quadra destacar que a agenda pautada no binômio industrialização-celeridade parte de 

uma pressuposição equivocada, qual seja, solucionando-se o processo, sem importar o 

conteúdo da decisão, a relação subjacente resta adequadamente resolvida, o que 

definitivamente não é verdadeiro. No caso examinado, para adequada resolução da relação 

subjacente de modo seguro e duradouro, seria necessário em primeiro lugar, ponderar sobre a 

pertinência das alegações de A, as quais poderiam justificar o deferimento a ele de uma 

providência provisória que colocasse o menor sob sua guarda. Em segundo lugar, seria 

razoável considerar que a resolução definitiva do caso demandaria um certo tempo, o qual 

permitisse investigar se a providência adotada (em favor de A), mostrava-se correta e 

adequada, permitindo a adaptação de Y à nova situação sob a guarda de A. A rigor é possível 

considerar que de um modo geral, com base em critérios objetivos de aferição de qualidade, o 

processo judicial no Brasil tem uma duração excessivamente prolongada, o que acaba 
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comprometendo a observância do princípio da eficiência, sendo mesmo desejável que possa 

ser concluído em regra, em tempo inferior àquele despendido usualmente com sua tramitação, 

como forma de não comprometer a eficácia e a efetividade da decisão a ser proferida. Por 

outro lado, a prolação de uma decisão que não leve em conta a resolução adequada da relação 

subjacente ou que se ocupe prioritariamente apenas da solução do processo, baseada em 

modelo pré-estabelecido, a partir da agenda industrialização-celeridade, certamente não será 

adequada e própria às hipóteses que como o caso analisado, exijam uma maior reflexão em 

busca do real conteúdo da eficiência. 

O presente caso traz à reflexão do intérprete, igualmente, outra questão que 

remete diretamente ao objetivo do trabalho (a discussão sobre critérios de determinação da 

eficiência aplicável à jurisdição) e a pontos controversos dos quais o mesmo se ocupou até 

aqui (a demonstração de que muitas vezes a celeridade não traduz eficiência, notadamente 

fora da pauta da industrialização). Trata-se de questão relacionada à participação de outros 

atores no processo, diversos do Juiz, das partes e dos procuradores e de cuja atuação podem 

decorrer benefícios ou prejuízos diretamente ligados à qualidade da jurisdição. No processo 

envolvendo a guarda de Y, havia a necessidade da realização de exames psicológicos de todos 

os envolvidos na relação judicializada, em especial dos pais e do próprio Y. A participação de 

atores secundários no processo judicial, os quais habitualmente participam como auxiliares do 

julgador é bastante frequente, independentemente do tipo de relação subjacente que nele se 

apresenta. A intervenção desses atores, em regra, pode ser bastante benéfica à observância da 

eficiência no contexto da atividade jurisdicional, no entanto, se acaso o Juiz como condutor 

do processo, não tomar determinados cuidados e não observar certos parâmetros de conduta, 

tal intervenção pode representar um prejuízo para o andamento processual, tanto em relação à 

resolução da relação subjacente e à formação do conteúdo da decisão, como também no 

tocante a demora na solução do processo. Essa situação ocorre com freqüência, por exemplo, 

em relação à prova pericial, a qual em algumas circunstâncias não pode produzir uma 

conclusão absolutamente segura ou irrefutável137. Em tais casos o valor da prova produzida 

deve ser relativizado pelo Juiz e servir de base a uma decisão quando somada a outros 

elementos de convicção. Ocorre, porém e até com alguma freqüência, que em certos casos o 

debate em torno das questões fundamentais à resolução da relação subjacente acaba 

abandonado em favor de uma discussão acerca das questões secundárias, o que compromete a 

celeridade do processo e, mais do que isso, o conteúdo da decisão judicial. É o caso, por 

                                                
137 CPC, Art. 436: “O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros 
elementos ou fatos provados nos autos.”   
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exemplo, de uma perícia que se mostre incapaz de produzir uma conclusão absoluta e 

irrefutável, fato muito comum no ambiente do foro, sendo que na hipótese analisada a prova 

técnica consiste na realização de estudos psicológicos que fornecessem ao Magistrado 

subsídios que o autorizassem a decidir da forma mais adequada e razoável, preservando os 

interesses de todos os envolvidos e buscando uma solução capaz de evitar a progressão do 

conflito e das divergências entre os mesmos. Voltando ao ponto inicial do parágrafo, é 

oportuno consignar que cabe ao Magistrado dirigir o processo sem perder o rumo em questões 

laterais e secundárias decorrentes dessa dificuldade natural de alcançar-se uma certeza em 

determinados campos do conhecimento. Assim, a dificuldade enfrentada pelo perito para 

chegar a uma certeza não pode alcançar o Magistrado a ponto de impedi-lo de proferir uma 

decisão e solucionar a relação subjacente, em razão de perder-se o julgador em infindáveis 

esclarecimentos e perícias complementares que em nada contribuirão para o deslinde da 

hipótese. 

No caso presente, envolvendo a guarda de Y realizou-se a prova técnica de 

psicologia, a qual não alcançou conclusão definitiva pela própria natureza da relação 

subjacente, o que acabou acarretando alguma indecisão do Juiz do processo, sem 

comprometimento, porém, do curso do mesmo. 

Essa situação ensejou a interposição de recurso ao Tribunal de Justiça, o qual 

proferiu decisão de caráter não unânime, o que demonstra a dificuldade de resolver-se de 

modo minimamente satisfatório a relação subjacente. A circularidade do presente caso, com a 

prolação de decisões que acabaram revistas pelo próprio Juiz ou pelo Tribunal, indica que a 

relação em análise não se enquadrava no modelo de soluções padronizadas próprio da agenda 

de industrialização, de modo que a eficiência decididamente não poderia ser medida em 

tempo, embora mais uma vez se insista em dizer que a celeridade é também um critério de 

valor para aferição daquele princípio, não porém de modo absoluto. 

O caso envolvendo Y, embora a expectativa de uma solução em tempo razoável, 

não poderia ser balizado pelo critério da celeridade em razão da natural imprecisão e incerteza 

que cercam a relação de direito material (relação social judicializada), já que envolvido um 

forte elemento emocional e mínimo valor econômico. É oportuno atentar que milhares de 

casos em andamento pelas várias instâncias judiciárias se assemelham à hipótese em exame a 

se afastar por completo da agenda industrialização-celeridade, não existindo uma pauta, um 

parâmetro aplicáveis aos mesmos, de modo que nos últimos tempos cresceu forte a tendência 

de submetê-los àquele modelo (industrialização-celeridade), fazendo aplicar a eles os modelos 

“prêt-à-porter” totalmente impróprios e inadequados. 
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Os órgãos encarregados da Gestão Judiciária pouco ou quase nada se ocuparam do 

tema, razão pela qual as inúmeras soluções preconizadas usualmente traduzem uma agenda na 

qual o elemento tempo é que tem relevância, não se dando conta os gestores que além do 

campo das ações de massa (v.g. saúde, telefonia, sistema financeiro, etc.), existe um outro 

universo no qual milhares, ou talvez até milhões de ações, as quais não se enquadram naquele 

padrão, reclamam outro enfoque, outra abordagem, diversa solução. 

O caso de Y, a nosso ver, traduz adequadamente essa realidade, porque evidencia 

claramente que a pauta do tempo se mostra inservível a dar conta de toda sua dramaticidade. 

Após muitas idas e vindas, quando já transcorridos anos do começo do processo, 

sobreveio a sentença, da qual se destaca a seguinte passagem: 
 
O estudo psicológico acaba por concluir que tanto o autor como a ré têm 
condições de deter a guarda de Y, mas que desde que a criança em tela se 
encontra na guarda materna, a visita paterna vem acontecendo regularmente. 
Por outro lado, quando Y fica sob a guarda paterna, seu contato com a mãe 
passa a ser bastante escasso, razão pela qual expressa receio de que caso a 
guarda seja delegada ao genitor, o contato entre a criança em tela e a mãe 
possa ser praticamente interrompido.  
Também se extrai do estudo elaborado que o companheiro da ré exerce 
atividade laborativa, possui bom relacionamento com o menor e nada há nos 
autos que lhe seja prejudicial, até mesmo porque não há qualquer prova de 
que é usuário de drogas ou tem envolvimento com o narcotráfico, não 
passando de alegações vãs por parte do autor.  
Portanto, de acordo com tudo que foi analisado nestes autos, entendo que 
não restaram demonstrados quaisquer maus-tratos perpetrados pela ré contra 
o filho e, tampouco, que o ambiente familiar oferecido por esta é permeado 
de violência.  
Assim sendo, a ré é a pessoa mais indicada para exercer de maneira contínua 
o poder familiar, por meio da guarda de seu filho, já que demonstrou 
maturidade para cuidar e promover o desenvolvimento físico e mental sadio 
do filho; tem vínculo de afeto com este; mostrou disposição em cooperar 
com o outro genitor a bem do filho, especialmente em razão de sempre 
viabilizar a convivência entre estes e ter autorizado a permanência 
temporária com o pai para extração de verruga no pé, de modo que o menor 
recebesse o tratamento necessário. Portanto, a ré demonstrou conduta em 
relação ao filho que melhor assegura a permanência da convivência do 
menor com seus familiares paternos e maternos.  
Além disso, também se agrega o fato de o menor ter um irmão mais novo 
que vive com a mãe e pelo qual nutre muito carinho, devendo ser propiciada 
a convivência contínua entre os irmãos, de maneira a preservar os laços 
fraternais.138 
 

Percebe-se a dificuldade na adoção de uma solução adequada e razoável à 

hipótese, o que evidencia a total inadequação da eventual aplicação da agenda da 

                                                
138 Processo que tramitou pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo número não se 
declara por tratar-se de segredo de justiça. 
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industrialização-celeridade ao caso concreto. Em segundo grau decidiu o colegiado, à 

unanimidade de votos: 

 
Embora os laudos dos estudos social e psicológico (fls. 66/74 e 276/294), 
indiquem que a mãe tem condições de oferecer ao menor um mínimo para 
seu sustento, além de carinho e afeto, tais condições estão aquém do ideal 
para um desenvolvimento e crescimento saudável do menor. Não pelas 
condições financeiras da genitora, mas pelos seus hábitos, atuando com 
desleixo e displicência na rotina educacional e asseio do menor, que 
continuamente apresenta lesões cutâneas e desenvolvimento escolar 
atrasado. 
Assim, entendo que a melhor solução é deferir ao pai do menor sua guarda, 
vez que o mesmo possibilita assistência mais acurada e carinhosa, inclusive 
por parte de seus parentes, quando de sua ausência. 
Deve, ainda, ser regulamentada a visitação da mãe, da forma que mais bem 
lhe assegure a participação na vida do filho, propiciando ao mesmo o 
indispensável convívio materno, nos seguintes termos:  
1) O pai do menor levará o mesmo à residência materna, em finais de 
semana alternados, entregando-o às 9h de sábado, buscando-o às 18:00 h de 
domingo, no mesmo local. Atente-se que tal condição é imprescindível para 
a manutenção da guarda com o pai, sob pena de reversão da mesma; 
2) Férias escolares – primeira metade com o pai, segunda metade com a 
mãe; 
3) Dia das mães, com a mãe, e dia dos pais, com o pai, 
4) Data do aniversário do pai, com este, e data do aniversário da mãe, com 
esta; 
5) Nos anos pares, o menor passará o Natal (dia 24 e 25 de dezembro), o dia 
de seus aniversário, bem como o carnaval (de sexta-feira a quarta-feira de 
cinzas) com a mãe; nos anos ímpares, com o pai;  
6) Nos anos pares, passará com o pai o Ano Novo (dias 31 de dezembro e 01 
de janeiro) e feriado de semana santa; nos anos ímpares, com a mãe.  
Em havendo colisão de dias destinados à visitação da genitora, tais como o 
dia dos pais e data de aniversário do genitor do menor, o direito será 
exercido no fim de semana seguinte.139 

 

O caso em exame tem especial significado porque demonstra claramente a 

existência de certos processos, os quais se podem multiplicar aos milhares, em relação aos 

quais os critérios de aferição da eficiência da jurisdição não se enquadram no parâmetro do 

tempo como determinante da qualidade, reclamando outro tipo de abordagem e análise por 

parte dos atores que atuam no universo judiciário, na qual se prioriza outros valores como 

conteúdo e a efetividade da decisão. Trata-se de uma perspectiva que não descarta a 

celeridade como critério de qualidade e aprimoramento da atividade jurisdicional, mas que, 

por outro lado, não a coloca como principal predicado indicativo da eficiência, 

compreendendo a circunstância de que em determinados processos, mais importante que o 

                                                
139 Processo que tramitou pela 12º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo número não se 
declara por tratar-se de segredo de justiça. 
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tempo de duração do mesmo é o conteúdo da decisão e sua capacidade de solucionar, ainda 

que limitadamente, a relação subjacente. 



 115 

6 CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado procurou desenvolver uma linha de reflexão por meio da 

qual fosse possível demonstrar que determinados processos de caráter sócio-econômico e até 

de conteúdo cultural, levam à ocorrência de efeitos no campo da jurisdição, capazes de causar 

tamanho impacto sobre os atores que operam nesse universo, a ponto de gerar confusão entre 

conceitos de valor inestimável. 

Essa ponderação é feita porque, a rigor, o processo de acentuada judicialização 

das relações sociais implica na completa transformação da estética da jurisdição, a qual passa 

a priorizar de forma quase absoluta a celeridade como critério determinante da qualidade e da 

eficiência da prestação. Esse o ponto crucial e que, como dito, gera confusão conceitual, na 

medida em que a eficiência torna-se refém do tempo e da celeridade. 

A seguir enumeram-se as principais conclusões extraídas dos capítulos anteriores: 

1) A judicialização das relações sociais, verdadeira judicialização da vida, 

evidencia um fenômeno cada vez mais frequente e aparentemente irrefreável, que insere o 

Poder Judiciário e todos que com ele operam no centro dos conflitos que movem a sociedade, 

com todas as consequências daí decorrentes, boas ou ruins, positivas ou negativas. Ao 

afirmar-se a judicialização da vida, pretende-se destacar as incontáveis variantes do fenômeno 

de inserção do Poder Judiciário no mundo das relações sociais, com o claro deslocamento do 

âmbito de resolução das mesmas de seu ambiente natural para o contexto dos Tribunais. O 

fenômeno da judicialização tem várias causas, sendo relevante anotar que não apenas o papel 

de maior atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos vinte anos, notadamente por meio 

das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, concorreu para o aumento do número de 

processos, mas inúmeras outras causas para tanto colaboraram, sendo relevante refletir a 

respeito dessa realidade, como forma de compreender-se o fenômeno e corrigir determinadas 

consequências dele decorrentes. Destaca-se aqui o implemento do fenômeno da judicialização 

a partir das instâncias ordinárias, os juízos monocráticos (Varas e Juizados Especiais). 

2) O fenômeno da judicialização conduz a inúmeros e variados efeitos, tendo sido 

destacados os principais deles sob o prisma do objetivo principal do trabalho. Entre esses 

efeitos, destacou-se o que denominamos de industrialização da jurisdição, diretamente ligada 

ao fenômeno da judicialização e consistente no aumento excessivo de processos, os quais 

crescem em progressão verdadeiramente geométrica. De fato, a industrialização consiste no 

efeito diretamente relacionado a uma das várias causas da judicialização, o qual faz com que 
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ocorra o ajuizamento de milhares de ações versando um mesmo tipo de relação social (saúde, 

consumidor, telefonia, planos econômicos, etc.), transferindo a solução das dificuldades 

ligadas à mesma do seu campo ordinário para o centro dos Tribunais. No que diz diretamente 

com a eficiência da atividade jurisdicional, a industrialização se constitui no efeito mais 

danoso causado pelo fenômeno da judicialização, porque impõe tamanha carga de processos 

ao Judiciário, que faz com que a agenda da atuação deste seja pautada predominantemente 

pelo critério quantitativo, segundo o qual devem os juízes dar conta de milhares de processos 

no menor espaço de tempo possível, sem maiores preocupações com o que foi decidido. 

Nesse ponto específico, não significa que exista total indiferença com o conteúdo das decisões 

judiciais, porém, esse tema não ocupa maior espaço na agenda dos debates a respeito do 

aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da aplicação do princípio da eficiência. 

3) Neste sentido, o processo de industrialização da jurisdição, a par de constituir-

se em efeito decorrente da judicialização, gera também consequências, as quais se relacionam 

diretamente à qualidade e eficiência da atividade judicial. A instauração de milhares de 

processos envolvendo um volume variado de relações sociais impõe aos juízes uma atuação 

verdadeiramente industrial, pela qual se produzem decisões uniformes, em massa, verdadeira 

estética “prêt-à-porter” de justiça. Essa agenda prioritariamente quantitativa determina de tal 

forma a pauta judicial, que os juízos e Tribunais passam a operar como unidades industriais 

encarregadas de dar conta de uma demanda na qual a matéria-prima são os conflitos 

frequentemente repetidos e o produto final é a decisão editada, sem maiores preocupações de 

conteúdo, em razão da necessidade de dar conta de milhares de processos. Algumas práticas 

confirmam e evidenciam essa realidade, sendo determinadas pela necessidade da criação de 

mecanismos que possam habilitar o Poder Judiciário a fazer frente ao volume desproporcional 

de relações nas quais é chamado a intervir. 

Essas iniciativas frequentemente não levam em consideração com maior ênfase o 

conteúdo da produção industrial, entendida esta como decisões repetidas produzidas em longa 

escala, até porque a preocupação prioritária reside na resolução dos processos repetidos e não 

necessariamente na maneira como se dá essa resolução, sem maiores considerações acerca da 
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adequada solução do conflito subjacente ao processo. Em outros termos, prioriza-se a 

resolução do processo e não a solução do conflito140  

Oportuno anotar, nesse particular, que os juízes muitas vezes não se apercebem 

apropriadamente dessa situação, adotando condutas que acabam reforçando o processo, num 

verdadeiro círculo vicioso da industrialização, como se dá com a Resolução nº 106, de 06 de 

abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece como critério para aferição do 

merecimento dos juízes, para fins de promoção, que ao proferirem suas decisões, observem a 

jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema a ser decidido.141 

Evidente que aquele órgão pretendeu preservar um mínimo de segurança jurídica, 

evitando a prolação de decisões distintas acerca da mesma espécie de conflitos, no entanto, 

não levou em consideração a circunstância de subtrair às instâncias ordinárias o poder de 

criação típico da jurisdição, bem como os efeitos daí decorrentes, dentre os quais destaca-se o 

da previsibilidade do resultado, em que a parte já sabe previamente qual o resultado esperado 

para sua pretensão, muitas vezes até desistindo de formulá-lo. Essa justiça modular, que 

produz decisões em massa e repetidas, embora justificável pelas circunstâncias que a 

determinam não é frequentemente uma justiça eficiente, embora seja célere. 

4) O conceito de eficiência no contexto da atividade jurisdicional restou 

colonizado pelo conceito de celeridade (tempo+rapidez), a idéia de qualidade passou a 

submeter-se à concepção de tempo e quantidade. Realmente, a necessidade de fazer frente a 

uma situação de complexidade crescente, em razão da qual cada vez mais se recorre à justiça 

em busca da composição de conflitos de variados conteúdos, nos quais os juízes são 

chamados a intervir como atores impostos, em razão da incapacidade dos atores originários 

resolverem o conflito entre eles estabelecido, levou o Poder Judiciário a priorizar a adoção de 

providências as quais privilegiam a resolução de milhares de processos, no menor espaço de 

tempo, o que evidencia a verdadeira colonização da idéia de eficiência pelo conceito de 

celeridade. Percebe-se a razão pela qual, nesse contexto, as várias medidas e providências 

preconizadas para o enfrentamento dos problemas do Judiciário, como taxa de 

                                                
140 Talvez a situação mais representativa dessa realidade se dê no campo do processo penal. Embora o Judiciário 
produza anualmente milhares de decisões de caráter criminal, a rigor, não se adotaram até hoje no Brasil medidas 
sérias e efetivas tendentes à prevenção da ocorrência de determinadas infrações passíveis de serem efetivamente 
prevenidas. Por exemplo, não se adotaram até hoje providências destinadas ao fechamento das fronteiras do país 
à entrada de drogas e armas; à inclusão social de comunidades carentes, as quais foram abandonadas pelo Estado, 
restando dominadas pelo crime organizado (confira-se, a respeito, CONSULEX. Crime organizado. O Brasil na 
rota do trafico. Disponível em: <http://www.direitolegal.org/artigos/apenas-uso-da-forca-nao-resolve-violencia-
nas-favelas> e  <http://fmauriciograbois.org.br/beta/noticia.php?id_sessao=8&id_noticia=4488>).  
141 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ n 106, de 6 abr 2010. Dispõe sobre os critérios 
objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2º grau. 
Publicada no DJ-e n 61/2010, em 7 abr 2010. 
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congestionamento processual, ausência de efetividade da prestação, morosidade, alto custo 

dos serviços, inacessibilidade ao aparelho judicial, entre outros, priorizam quase que de modo 

exclusivo a celeridade como valor a ser perseguido, buscado e realizado, quase um valor 

sacro, animal sagrado, que a par de ser cumprido, há de ser alçado a um patamar superior a 

todo e qualquer outro valor. 

Nesse ponto, específico e particular, deve-se ter em vista que não se desconsidera 

a importância do tempo como fator de aperfeiçoamento e melhoria da jurisdição, critério de 

qualificação e acima de tudo, de eficiência da mesma, no entanto, não parece correto conferir-

se quase que exclusividade absoluta a esse elemento – tempo – como balizador do que seja 

uma atividade concebida ou idealizada como eficiente. 

Efetivamente, não se nega o fato de constituir-se o tempo, mais exatamente a 

celeridade, em fator capaz de definir adequadamente uma atividade eficiente, sendo certo que 

a morosidade, como já ficou dito anteriormente nesse trabalho, constitui a antítese do que seja 

realmente uma função que mereça o título de eficiente. 

A constatação de que a celeridade traduz requisito da eficiência e de que a 

progressão geométrica de crescimento da demanda de processos exige resposta proporcional 

do Poder Judiciário, com a produção em massa de decisões que solucionam os processos, sem 

que exista efetiva preocupação com a resolução do conflito subjacente, levou a um processo 

de colonização da idéia de eficiência da atividade jurisdicional pela concepção de tempo. 

O tempo (celeridade) passa a condicionar os rumos de toda atividade jurisdicional, 

constituindo-se em parâmetro de aferição da eficiência, basicamente de modo absoluto e 

exclusivo, para que a qualidade da jurisdição passe a ser balizada pela celeridade. Eis aí o 

tempo colonizando a idéia de eficiência, fazendo dessa sua serva, sua serviçal. O que se 

questiona, portanto, é o condicionamento dos rumos da atividade jurisdicional ao critério 

tempo (celeridade) como sendo o mais importante. 

Hoje, de modo predominante, ou ao menos prioritário, a idéia de eficiência 

aplicável à atividade jurisdicional encontra-se submetida e colonizada pela concepção de 

tempo e celeridade. 

5) Chega-se a um ponto ao qual convergem questões essenciais ao objetivo do 

trabalho e de cuja resposta depende em muito o rumo a seguir por todos os operadores do 

Direito, no que diz com o que se deseja e se pode esperar da atividade jurisdicional. 

- O tempo se constitui no principal elemento condicionante do princípio da 

eficiência, aplicável à atividade jurisdicional? 
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- A celeridade se constitui em valor de tal forma inexcedível, que somente se pode 

considerar eficiente a jurisdição prestada de modo rápido, célere? 

- Qual o parâmetro, uniformemente aceitável de tempo, para realização da 

atividade jurisdicional, independentemente da natureza do conflito subjacente ao processo? 

- É possível justificar-se uma prestação jurisdicional realizada fora do tempo 

estabelecido previamente e de forma padronizada pelo processo de industrialização da 

jurisdição? 

Ao longo do trabalho pretendeu-se estabelecer um diálogo a respeito dessas 

questões, sinalando de um lado a realidade existente, nas medidas adotadas pelos órgãos 

gestores do Poder Judiciário, no sentido de fazer frente às mesmas e por fim, os equívocos e a 

insuficiência do modelo pautado prioritária e às vezes exclusivamente, na celeridade. 

O tempo se constitui em elemento de significativo valor no aprimoramento da 

jurisdição e consequentemente na aferição do princípio da eficiência aplicável a esta. Com 

freqüência a demora na prestação jurisdicional faz com que a decisão proferida se mostre 

ineficaz, desprovida de efetividade e por isso absolutamente ineficiente. É possível afirmar 

que a jurisdição somente é prestada de forma eficiente quando realizada de maneira célere, de 

modo que seja possível extrair proveito da decisão proferida. Por outro lado, a padronização 

da jurisdição destinada a fazer frente à industrialização conduz cada vez mais à redução do 

tempo do processo, estabelecendo uma espécie de tabela temporal de duração do mesmo.142 

Essa padronização, no entanto, não leva em maior conta a natureza do conflito 

subjacente ao processo, vez que esse modo de prestar a jurisdição, essa estética jurisdicional 

não se aplica apenas aos casos repetidos, aos modelos quantitativamente repisados nas várias 

instâncias judiciais, servindo também para casos que a rigor não se enquadram no modelo e 

nos padrões pré-estabelecidos. Esse, aliás, se constitui no grande problema dessa estética de 

jurisdição “prêt-à-porter”, qual seja, não considerar o singular, o peculiar de certos casos que 

em razão da industrialização são julgados pelos mesmos critérios aplicáveis aos casos 

padronizados. 

Assim, a industrialização não conduz apenas a uma redução em massa de 

processos deduzidos também em massa, alcançando centenas e até milhares de hipóteses, as 

quais não deveriam ser julgadas sob o parâmetro da uniformização. Existe, ainda, um outro 

problema causado pela industrialização da jurisdição, tão grave e até mais agudo que a 

                                                
142 Consulte-se a respeito o título “produtividade” no item “Consultas” no site do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (disponível em: <http://www.tjrj.jus.br>). 
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questão do enquadramento de hipóteses singulares aos padrões estabelecidos previamente. 

Reside esse, na circunstância de que nem sempre a solução padronizada, adotada para 

determinada hipótese, resulta de um processo de reflexão séria e crítica a respeito da mesma. 

De fato, as decisões padronizadas para algumas relações sociais judicializadas em 

massa, independentemente do conteúdo do conflito subjacente ao processo, são resultado de 

um movimento que não privilegia o debate e no qual a reflexão é feita em sentido superficial, 

retratando uma imagem estática e pouco aprofundada, colhida em determinado momento, sem 

levar em conta a exata dimensão do problema, que em regra, exige uma solução dinâmica, 

abrangente de todas as especificidades da relação judicializada. Essa forma de ser da 

jurisdição é resultado de dois fatores conjugados: o processo de massificada industrialização 

da jurisdição, com a instauração de milhares de processos em regra repetidos e, a 

conseqüência perversa de que é preciso resolver essa agenda no menor espaço de tempo 

possível. Ocorre, porém, que não é seguro pretender estabelecer um parâmetro único de 

regulação do tempo em que há de perdurar um processo, sendo variável, conforme inúmeros e 

diversos fatores a determinação do prazo de razoável duração do processo, o que de resto já 

foi discutido quando da análise do princípio específico instituído pela Emenda Constitucional 

45/2004. Dessa forma, parece ser possível responder com um mínimo de segurança àquelas 

quatro questões formuladas ao longo da presente conclusão: 

 a) O tempo se constitui em valor de excelência quando se busca o aprimoramento 

da atividade jurisdicional por meio do estabelecimento de critérios de eficiência, sendo 

possível afirmar que uma jurisdição que procure ser eficiente, será uma jurisdição que tem o 

elemento tempo como um dos balizadores da sua atuação. Não é, porém, o tempo, o principal 

fator determinante de uma jurisdição eficiente; 

 b) A jurisdição, sob pena de tornar-se ineficaz e desprovida de efetividade deve 

ser prestada em regra, de modo célere e rápido. O processo, porém, demanda um tempo de 

reflexão e maturidade e em certas circunstâncias, o conflito subjacente reclama uma atuação 

mais demorada dos atores que operam a jurisdição. Decididamente, embora a celeridade seja 

um valor a ser perseguido, não esgota ela o conteúdo da eficiência. Justiça célere não é 

necessariamente sinônimo de qualidade e eficiência; 

 c) Cada processo tem o seu tempo. Admite-se que em certos casos, notadamente 

nas ações de massa e de pouca complexidade, o processo seja solucionado em curto espaço de 

tempo, sem maiores discussões e debates. Entretanto, em certas ocasiões, somente o exame e 

a análise da situação concreta permite estabelecer com segurança, qual o tempo razoável para 

a duração do processo; 
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d) Por fim, como se pretende demonstrar a seguir, no exame do item 6 da presente 

conclusão, é possível responder com segurança que pode haver uma atividade jurisdicional 

eficiente sem que seja propriamente célere. 

6) Dissertando sobre casos difíceis, Dworkin procura enfrentar um dos dilemas da 

vida do juiz consistente em encarar hipóteses concretas que não se enquadram nos modelos 

legais ou jurisprudenciais previamente positivados. Diz ele:  
 
O positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis. Quando uma 
ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de direito clara, 
estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz tem, segundo tal 
teoria, o “poder discricionário” para decidir o caso de uma ou outra das partes 
tinha o direito preexistente de ganhar a causa, mas tal ideia não passa de uma 
ficção. Na verdade, ele legisla novos direitos jurídicos (new legal rights), e 
em seguida os aplica retroativamente ao caso em questão.143 
 

Para os objetivos do trabalho basta perceber que existem ou podem existir um sem 

número de situações, possivelmente milhares delas, nas quais relações sociais judicializadas 

não podem ser resolvidas de acordo com o modelo da industrialização, de decisões pré-

estabelecidas, justiça “prêt-à-porter”. Anote-se que muitas vezes casos cotidianos “escondem” 

uma complexidade de casos difíceis, tais como seus exemplos mostram. 

Nessas situações, a agenda que prioriza quase de modo exclusivo a celeridade 

como parâmetro de eficiência da jurisdição se mostra inapropriada, porque esta (a celeridade) 

só se justifica quando se mostra possível a utilização de uma solução padronizada para a 

resolução do processo. Nesses casos, nos quais o modelo de decisão padronizada não se 

mostra aplicável, impõe-se o dispêndio de um tempo maior para a resolução do processo, até 

porque a celeridade, por si só, com um fim em si mesma, evidencia-se como inadequada 

porque a solução que ela pode produzir (padronizada) é imprópria à resolução da hipótese 

específica. É possível até que, sendo aplicada no caso concreto, resolva o processo. No 

entanto, a relação subjacente a este continuará sem solução, potencializando um conflito ou 

uma situação extravagante (v.g. como no caso da extinção do Inventário, em que o espólio 

subsiste acéfalo, gerando insegurança e dúvidas). Percebe-se que a aplicação do modelo de 

jurisdição industrializada nesses casos, além de inadequado, concorre para uma situação de 

insegurança e até de conflito. 

O reconhecimento da necessidade de um período maior de tempo para resolução 

de processos envolvendo certas relações sociais judicializadas, não resulta de uma perspectiva 

                                                
143 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Nelson Boeira (trad). 3. ed. Rio de Janeiro: Martins Fortes, 
2010. p. 127. 
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simplesmente diversa do modelo de jurisdição industrializada, não se constituindo num 

comportamento de resistência injustificada ou de mera discordância com aquela estética. Na 

verdade a proposta de desempenho de uma atividade por período mais longo, objetiva a 

utilização de técnicas e ferramentas que tornem viável a edição de uma decisão, cujo conteúdo 

se mostre mais apropriado à resolução de certas espécies de conflitos, o que é oportuno dizer, 

remete a outro problema, qual seja, a total ausência de previsão positivada acerca da 

existência de instrumentos apropriados à resolução de alguns processos, envolvendo 

determinadas relações de certa complexidade.  

Tem-se aqui, portanto, duas ordens diversas de problemas: a pouca utilização dos 

meios positivados no sistema, destinados à resolução de questões que fogem ao parâmetro da 

padronização jurisdicional (v.g. a ação civil pública), exatamente porque a estética da 

industrialização não permite essa “quebra” de funcionamento do sistema (o que explica a 

dedução de milhares de ações individuais que poderiam ser substituídas por uma ação 

coletiva) e a inexistência no sistema normativo de instrumentos mais apropriados à solução de 

demandas que não se enquadram no modelo que padroniza decisões em caráter “prêt-à-

porter”. Em todo caso, seja pelo baixo índice de utilização dos instrumentos permitidos pelo 

sistema, seja pela inexistência de um mecanismo adequado para o fim de criar uma solução 

mais apropriada para o conflito, em muitos casos, a utilização de um período maior de tempo 

para a resolução do processo se mostra completamente irrelevante para a boa solução do 

conflito, porque aquele tempo “a mais” não tem serventia alguma para a melhor solução da 

questão judicializada.  

Essa circunstância deriva da baixa relevância que se tem dado ao tema 

relacionado à Formulação do conteúdo das decisões judiciais. 

Assim, em todo caso parece adequado considerar como justificável a utilização de 

um tempo maior para a solução de certos conflitos, como forma de permitir a edição de uma 

decisão cujo conteúdo se mostre mais adequado e pertinente à espécie de relação social 

judicializada. 

7) Embora se tenha de reconhecer a dificuldade na construção de um conceito de 

eficiência aplicável à atividade jurisdicional, fora do modelo pautado exclusivamente na 

celeridade, a qual, por seu turno, como já demonstrado, é insuficiente ao esgotamento daquele 

conceito, propõe-se o trabalho a apresentar com o objetivo de simples reflexão, algumas 

providências que poderiam, a nosso ver, concorrer para a concretização da aplicação do 

princípio da eficiência à final do Judiciário. Em todo caso, seja qual for a proposição 

relacionada à eficiência da jurisdição que se tenha em vista, deve-se considerar a absoluta 
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necessidade de ao menos frear o processo de industrialização da mesma, quer reduzindo o 

processo de uniformização das decisões, quer ponderando mais detidamente a respeito do 

conteúdo das decisões padronizadas, sacrificando inclusive, se necessário, a celeridade em 

prol de uma solução mais adequada aos conflitos submetidos à cognição judicial. 

Listam-se a seguir três propostas destinadas à reflexão a respeito da aplicação do 

princípio da eficiência à atividade jurisdicional, simples diretrizes e não caminhos 

irreversíveis: 

 

a) Criação de instrumentos de auxílio ao Magistrado na resolução de conflitos 

 

A sugestão aqui apresentada a título de reflexão não se refere à criação de mais 

um mecanismo de reforço à burocracia e formalidade do processo propriamente considerado, 

mas ao reverso, à institucionalização de ferramentas no sistema normativo, que permitam ao 

Magistrado buscar a solução mais razoável e plausível para a hipótese concreta. Ao longo de 

décadas a legislação brasileira priorizou a criação de mecanismos que influenciam 

diretamente o processo, o que nem sempre mostrou-se como positivo e apropriado na medida 

em que  ocuparam-se os mesmos do instrumento secundário, concedido como meio para a 

resolução de conflitos e não propriamente desse objetivo. Faz-se necessária uma mudança de 

perspectiva, que concorra para a criação de instrumentos os quais possam contribuir 

efetivamente para o aprimoramento do conteúdo da decisão. 

 Como exemplos de novos instrumentos que poderiam ser instituídos nas várias 

instâncias judiciais e não apenas no âmbito dos Tribunais Superiores pode-se listar a 

realização de audiências públicas com a participação dos vários segmentos alcançados pelos 

efeitos da decisão que se irá proferir, assim como a admissão ao processo, na condição de 

auxiliares do juízo, de organizações e entidades que possam fornecer subsídios técnicos e 

intelectuais à formulação do conteúdo da decisão judicial. 

 

b) Mediação em demandas coletivas  

 

Já foi mencionado acima a necessidade de utilização mais frequente das ações 

coletivas, pouco utilizadas no cotidiano das instâncias judiciais. Outrossim, oportuno salientar 

que a mediação em demandas de caráter coletivo, nada tem de comum com a figura do Termo 

de Ajustamento de Conduta, comum nas Ações civis públicas, vez que diferentemente do que 

nessas hipóteses, nas quais um dos legitimados para a ação ocupa posição de vantagem em 
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relação ao potencial adversário, na mediação coletiva existe a intervenção de terceiro 

desinteressado na composição do conflito, o qual concorre para o entendimento entre os 

legitimados à causa. A utilização da mediação como ferramenta de composição dos conflitos 

de caráter coletivo teria o potencial de evitar o ajuizamento de milhares de ações repetidas 

sobre o mesmo tema. Parece oportuno consignar, entretanto, que o êxito na utilização dessa 

ferramenta somente será obtenível se forem solucionados graves problemas que hoje 

comprometem a eficácia e a efetividade da Ação Civil Pública como exemplificativamente, os 

limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, a legitimidade concorrente do Ministério 

Público e do eventual substituído, entre outras questões; 

 

c) O Implemento do debate acerca da legitimidade do Poder Judiciário para o 

desempenho de função decisória 

 

Não se pretende aqui, de modo algum, desviar o foco do trabalho para instar a 

discussão acerca de questões tão relevantes quanto o objeto do presente, porém paralelas a 

este. Tem sido alvo de amplos debates a questão relacionada à origem da legitimidade dos 

juízes para proferirem decisões que interferem na vida das pessoas, sem que tenham sido 

investidos através do voto popular ou por meio de outro mecanismo estritamente de caráter 

político nessa função. Para o objetivo do trabalho essa discussão é secundária, no entanto, 

interessa anotar que, a nosso ver, a legitimidade do Judiciário somente será justificável na 

medida em que se encontre habilitado a atuar de modo eficiente. A proposição que aqui de 

apresenta para reflexão diz respeito à necessidade de instauração de um debate sério e 

profundo sobre questões cruciais relacionados à jurisdição, a saber: - se a judicialização é uma 

realidade irrefutável; se da judicialização decorrem várias consequencias, entre as quais a 

industrialização da jurisdição, com a instauração de milhares de processos todos os anos; se a 

industrialização afeta a jurisdição de tal modo que impõe uma estética de decisões 

padronizadas, frequentemente superficiais e decorrentes de pouca reflexão; se todo esse 

processo afeta a vida social, a vida das pessoas, que passam a constar como simples dados 

estatísticos, então, o conceito de uma jurisdição eficiente deve ser pensado, verbalizado, 

debatido e formulado em seu conteúdo, para que não se tenha a falsa ideia de que a jurisdição 

prestada de modo eficiente é apenas aquela que seja prestada de maneira célere. 

Deve então haver uma discussão séria, apropriada e profunda sobre a jurisdição 

eficiente e a consequente legitimidade do Judiciário, no âmbito das Escolas da Magistratura e 

das Universidades, para que outras soluções diversas daquelas pautadas na celeridade sejam 



 125 

apresentadas em relação ao dilema da eficiência da jurisdição, conceitos distintos, mas que 

longe de serem incompatíveis, se completam e preenchem mutuamente. 

Todas as proposições apresentadas, como outras tantas que têm sido objeto de 

reflexão, partem do pressuposto de que se deve buscar uma alternativa à jurisdição 

padronizada, a qual tem como valor de excelência não conteúdo da decisão proferida, mas o 

tempo no qual ela é prestada. 
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