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Ciências Jurídicas, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Jurídicas, sob orientação
do Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira.

Aprovado em: 30/11/2020.

BANCA EXAMINADORA:

Orientador: _____________________________________________________
Dr. Dirceu Pereira Siqueira
UNICESUMAR

Membro: _____________________________________________________
Prof. Dr. Zulmar Antônio Fachin
UNICESUMAR

Membro: _____________________________________________________
Prof. Dr. Tiago Cappi Janini
UNISAL

Maringá, 30 de novembro de 2020.

Aos os meus pais, meu esposo e meus maiores
tesouros, meus filhos.

AGRADECIMENTOS

De pronto, agradeço a Deus por, em sua misteriosa e vislumbrante grandeza, sempre me
dar força e coragem para ultrapassar os obstáculos, aparentemente intransponíveis,
impulsionando-me a lutar pelos objetivos traçados.
Agradeço a meus filhos que, mesmo em tenra idade, compreenderam ou aceitaram os
momentos de ausência e por me inspirarem a acreditar num futuro melhor, mais justo.
Agradeço aos meus pais e a meu esposo por me apoiarem incondicionalmente em todas
as fases da minha vida, mostrando-se compreensíveis em face da ausência e do silêncio que a
dedicação ao estudo com seriedade impõe.
Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira, pela paciência, sabedoria
e dedicação, essenciais a que esse trabalho pudesse ser realizado e concluído, bem como a todos
os professores que contribuíram para meu crescimento profissional, como os professores Oscar
Ivan Prux, Leda Maria Messias, Valéria Galdino Cardin, Rodrigo Valente Teixeira, Marcelo
Negri, Zulmar Fachin, José Sebastião de Oliveira, Daniela Menegotti, que abrilhantaram nossa
turma do Minter.
Agradeço a todos os amigos que o mestrado me presenteou, fazendo da turma do Minter
uma turma especial.
Agradeço aos meus pares e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
bem como aos jurisdicionados, por terem me inspirado na delimitação do meu problema de
pesquisa.

“Não há poderes soberanos, neste regime.
Todos os poderes são subordinados à
Constituição; e, se dela exorbitam, hão de
voltar a ela pela força constitucional da
autoridade judiciária”.
Ruy Barbosa

RESUMO

Após experiências de violações significativas aos direitos da pessoa enquanto ser humano que
marcaram sobretudo o pós-Segunda Guerra Mundial, tem-se a ampliação de direitos e de
instrumentos a sua efetivação, quer no plano interno, quer internacional. Nesse contexto,
passou-se a exigir postura estatal distinta: de poder centrado num monarca autoritário, seguido
pelo não intervencionista ao Estado do Bem-Estar Social, onde a promoção, ampliação e
instrumentação de direitos se tornou imprescindível. No Brasil, com a redemocratização do país
e a promulgação da Constituição, em que o fundamento essencial da República Federativa é a
dignidade da pessoa humana, a concretização de direitos fundamentais, da personalidade e o
respeito à separação dos poderes permeaiam todo o ordenamento jurídico. Nesse mesmo passo,
ante a opção legislativa que prevê conceitos jurídicos indeterminados, somada à “doutrina da
efetivação dos direitos fundamentais” e à omissão ou atuação ineficiente dos demais poderes,
o protagonismo judicial se expande no país, dando azo à “judicialização da vida” e ao “ativismo
judicial” que, a priori, detém viés negativo e precisa ser contido. Dentro desse contexto de
ampliação da atuação judicial e da variabilidade de interpretações, ante a abertura normativa, a
insegurança jurídica, a imprevisibilidade e a falta de confiança passaram a ser uma constante
no sistema jurídico, o Código de Processo Civil atual veio sedimentar o movimento da inserção
de padrões decisórios. Os precedentes judiciais, assim, de origem do sistema common law, são
incorporados ao direito, com peculiaridades próprias e em fase de amadurecimento, como meio
a promover a tão almejada racionalização do sistema jurídico, podendo conter o ativismo
judicial. Entretanto, em torno de toda problemática que envolve o tema, o presente estudo se
dedicará analisar se é possível compatibilizar o ativismo judicial com a contenção imposta pelos
precedentes, num cenário de constante evolução e mudanças dos anseios sociais, de
variabilidade de direito da pessoa, titular de vida digna, permitindo a efetivação de tais direitos.
Para tanto, a partir de revisão doutrinária abalizada e, diante do relevo dos temas ao Estado
Democrático de Direito, e de análise de julgados donde se observará o tratamento
jurisprudencial à questão da identidade de gênero e a judicialização da saúde no país –, da
técnica da análise documental – relatórios do CNJ e da AMB –, bem como do uso do método
comparado – do sistema do common e do civil law inglês e norte-americano com o brasileiro –
da evolução histórica dos precedentes judiciais e do protagonismo judicial, da dogmática e da
zetética – como a Análise Econômica do Direito e da Filosofia Jurídica. Assim, pôde-se concluir
que tanto o ativismo, quanto os precedentes judiciais, se não pautados em ditames democráticos,
podem se revelar danosos à efetivação dos direitos da personalidade, bem como que há cenários
de compatibilidade entre eles.
Palavras-chaves: Compatibilização; Direitos da Personalidade; Efetividade; “Judicialização
da Vida”; Precedentes Judiciais.

ABSTRACT

After experiences of violations of the rights of the person as a human being in the past, which
mainly marked the post-World War II era, there is an expansion of rights and instruments for
their effectiveness, both internally and internationally. In this context, a different state posture
was demanded: of power centered on an authoritarian monarch, followed by the State of Social
Welfare, where the promotion, expansion and instrumentation of rights became essential. In
Brazil, with the redemocratization and the promulgation of the Federal Constitution of 1988, in
which the essential foundation of the Federative Republic is the human dignity, the realization
of fundamental rights, personality and respect for the separation of powers permeate the entire
legal system. In view of the legislative option that provides for indeterminate legal concepts,
added to the “doctrine of the realization of fundamental rights” and the omission or inefficient
performance of the other powers, the judicial protagonism expands in the country, giving rise
to the “judicialization of life” and “judicial activism” which, a priori, has a negative bias and
needs to be contained. Within this context of expanding the judicial performance and the
variability of interpretations, before the normative opening, legal insecurity, unpredictability
and lack of confidence have become a constant in the legal system, the current Civil Procedure
Code (CPC) sedimenting the movement for the insertion of decision standards. The judicial
precedents, originating from the common law system, are incorporated with their own
peculiarities and in the stage of maturation, as a means to promote the longed-for rationalization
of the legal system, which may contain judicial activism. However, around all the issues
surrounding the theme, this study will focus on analyzing whether it is possible to make judicial
activism compatible with the restraint imposed by precedents, in a scenario of constant
evolution and social changes, in the variability of the person's rights, holder of a dignified life,
allowing the realization of rights. To this end, based on an authoritative doctrinal review and,
given the relevance of the themes to the Democratic State of Law, and on the analysis of
judgments, where the jurisprudential treatment of the issue of gender identity and the
judicialization of health in the country will be observed – of the technique of documentary
analysis – National Council of Justice (CNJ) and Association of Brazilian Judges (AMB)
reports –, as well as the use of the comparative method – of the system of common and English
and American civil law with Brazil – of the historical evolution of judicial precedents and
judicial protagonism, of dogmatics and zetetics – such as the Economic Analysis of Law and
Legal Philosophy. Thus, it could be concluded that both activism and judicial precedents, if not
guided by democratic dictates, can prove to be harmful to the effectiveness of personality rights,
as well as that there are compatibility scenarios between them.

Keywords: Compatibility; Personality Rights; Effectiveness; “Judicialization of Life”; Judicial
Precedents.
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1 INTRODUÇÃO

Após a Segunda Guerra Mundial, observou-se um movimento de ampliação e
normatização de direitos humanos, em busca da concretização da proteção da pessoa contra as
arbitrariedades e omissões danosas do Estado, que impactou no ordenamento jurídico brasileiro,
como se observa da Constituição Federal de 1988, marco no processo de redemocratização do
país, em que vasta gama de direitos e garantias fundamentais foram previstos, passando-se do
Estado Liberal ao Neoliberal – cujo embasamento filosófico é o pós-positivismo, para quem as
normas jurídicas previssem regras e princípios como espécie – do juiz autômato, executor de
leis ao protagonismo judicial.
Ora, vê-se que a interpretação pura da lei, por meio da subsunção, passa a ser
insuficiente à solução dos conflitos que surgem, pondo às claras que a ampliação do espectro
hermenêutico do julgador deveria transcender e buscar os valores consagrados na Constituição
Federal.
Dentro desse cenário, tanto o direito material como o processual sofreram influxos, de
modo que o processo civil passa a deter função instrumental à concretização de tais direitos,
por meio da jurisdição, exigindo do Estado-Juiz um papel mais ativo, para alguns, criativo,
racionalizando outras fontes do direito, sobretudo a jurisprudência, por força da influência do
commom law no sistema jurídico pátrio.
Daí as técnicas processuais que buscam uniformar o entendimento dos Tribunais
encontraram nos precedentes judiciais campo fértil, sob a justificativa de resguardo da
segurança jurídica, da celeridade e da economia processuais que, ante a amplitude conceitual e
de alcance dos direitos da personalidade, podem ter sua efetividade impactada, comprometendo
toda uma lógica do Estado Democrático de Direito. Eis a relevância de se aprofundar o debate
quanto ao tema, sem pretensões irreais de exaurimento, analisando criticamente os prós e os
contras, além de buscar “caminhos” constitucionais para que o sistema de justiça detenha
racionalidade, sem perder sua finalidade precípua: a pacificação social.
Assim, ante o cenário atual de protagonismo judicial nas mais variadas searas da vida
em sociedade – tais como política, economia e vida privada – cuja legitimação democrática é
bastante debatida, a defesa do uso do instituto dos precedentes judiciais, inclusive, de caráter
vinculante a todo o Poder Judiciário, surge como meio de controle e resguardo à segurança
jurídica e à otimização da celeridade processual, o que, doutra banda, pode ensejar o
“engessamento” da atuação judicial, comprometendo a efetivação dos direitos fundamentais e
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da personalidade diante de uma sociedade complexa, em que tais direitos são múltiplos e
variáveis.
Nessa senda, partindo-se do movimento nominado de “judicialização da vida” – onde a
atuação judicial é ampla e deve ser limitada pelo texto constitucional – até desembocar nos
precedentes judiciais obrigatórios – meio de autocontenção de eventual discricionariedade
judicial –, buscar-se-á responder a seguinte perquirição: a efetivação dos direitos da
personalidade no Brasil está sendo impactada nesse cenário? O ativismo judicial detém
legitimidade democrática se a justificativa for a tutela de direitos da personalidade? A
padronização decisória, a partir do uso dos precedentes judiciais, considerando a multiplicidade
e mutabilidade dos direitos da pessoa, revela-se como critério legislativo utilitarista
incompatível com a natureza essencial desses direitos, que exigem intepretações humanistas?
No

primeiro

capítulo,

abordar-se-á

a

passagem

do

Estado

Liberal

ao

Neoconstitucionalismo, com ênfase nas correntes filosóficas do positivismo jurídico – sob a
lente da Escola da Exegese – e do pós-positivismo, que buscaram conceituar o Direito e, logo,
os limites interpretativos de sua aplicação. Em sequência, contextualizar-se-á a questão no
Brasil, assinalando o papel da força normativa e da supremacia constitucionais – que passam a
ter a irradiação do texto constitucional a todo ordenamento jurídico, com o olhar volvido à
proteção da pessoa e à concretização de valores sociais escolhidos como relevantes –, de modo
que eventual violação, seja por particular ou pelo Estado, justificaria postura enérgica, por
exemplo, do Poder Judiciário, se instado para tanto.
Tomando como base a doutrina da máxima efetividade dos direitos fundamentais, da
hermenêutica constitucional e da técnica jurídica das cláusulas abertas e dos conceitos jurídicos
indeterminados – fruto de opção legislativa – registre-se – o Poder Judiciário passa a atuar nas
mais variadas searas da vida, desde a política até a vida privada, atuação essa nominada de
ativismo judicial, que pode decorrer dessa judicialização.
O ativismo judicial é marcado pela variabilidade conceitual e multicausalidade,
distinguindo-se do fenômeno da judicialização, havendo críticas e elogios, de modo que o
presente estudo se propõe, após breve contextualização histórica do seu nascedouro e
apontamentos quantos aos riscos à democracia, abordar tal forma de atuação do magistrado,
num contexto de judicialização da vida.
Cumpre registrar que, para fins de delimitação metodológica, partir-se-á do conceito de
judicialização da vida de Luís Roberto Barroso. Ao conceituar a judicialização da vida,
referindo-se a esse fenômeno de expansão do Poder Judiciário à concretização dos valores
constitucionais, em razão de omissão deliberada dos demais poderes, fazendo-se valer direitos
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fundamentais, Luís Roberto Barroso (2017) distingue-a em dois aspectos: o qualitativo – seria
a intervenção do julgador nas mais variadas searas da vida cotidiana, desde a política até a
guarda de uma criança, por exemplo – e o quantitativo, em que há verdadeira explosão de
litígios perante o sistema de justiça e impõe redefinição premente.
No presente estudo, adotar-se-á o viés quantitativo da judicialização da vida, em que se
verifica a cultura da litigiosidade, as demandas de massa e o excesso de ações submetidas ao
crivo do Poder Judiciário, tendo a técnica da padronização decisória surgido com o intuito de
otimizar a celeridade processual, seja obstando desde o despacho inicial demandas contrárias à
tese fixada, seja obrigando o julgador a aplicar, mesmo contrário ao seu entendimento, em sede
de sentença. Também se adotará o aspecto qualitativo desse fenômeno quando, em razão da
variabilidade de pedidos das mais diversas naturezas somado à técnica das cláusulas abertas, há
ampliação da “moldura” interpretativa do julgador, que dá azo ao ativismo judicial que, ora se
revela negativo, ora positivo no sentido de promover à concretização de direitos essenciais à
condição humana, que se encontram em constante mudança e, logo, por vezes, são
incompatíveis com a sedimentação de julgado, que pode causar a autocontenção judicial.
Assim, no estudo em comento, sem desconhecer toda uma divergência doutrinária e, até
confusões, em torno da distinção entre judicialização e ativismo judicial, entende-se que
enquanto a judicialização é o fenômeno de interferência do Poder Judiciário nos mais aspectos
da vida cotidiana ou/e da explosão de demanda sob seu crivo; o ativimo judicial é postura
interpretativa do julgador, ora ilegítima democraticamente, ora necessária à concretização de
direitos essenciais ao Estado Democrático de Direito.
Decerto que a padronização das decisões judiciais, ante o cenário de alta litigiosidade
propulsora da “crise numérica” de processos, é um dos mecanismos trazidos pelo Novo Código
de Processo Civil em busca da redução da morosidade processual e da promoção da segurança
jurídica, isonomia e confiabilidade no Sistema de Justiça.
Nesse cenário, tem-se, por exemplo, o IRDR, o IAC e os precedentes judiciais, esse
último sob influência direta da família do Common Law, sistema adotado pelo direito norteamericano e inglês, segundo o qual a jurisprudência das Cortes é a principal fonte do Direito,
diferentemente do Civil Law, do direito romano, em que a lei assume papel precípuo.
Dessa forma, no segundo capítulo, dedicar-se-á a compreender as nuances dos
precedentes judiciais no Brasil, procedendo-se à breve retrospecto histórico da evolução
legislativa até desembocar no cenário atual, assinalando o processo civil à luz da normativa
constitucional, dando ênfase aos princípios nortes do instituto. Em sequência, estudar-se-á os
influxos do direito alienígena, mais especificamente do sistema do common law inglês e norte-
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americano, pela forte inspiração ao legislador ordinário, bem como o problema da conceituação,
das críticas ao modelo criado no país – havendo debate quanto à existência da “teoria dos
precedentes” por sua falta de cientificidade – dos seus elementos constitutivos e distinções com
a jurisprudência e as súmulas. Além disso, apresentar-se-á, sem intenção de esgotar todas
classificações doutrinárias, a distinção entre o precedente obrigatório e o meramente
persuasivo, analisando as várias divergências doutrinárias e o impacto na atividade
jurisdicional. Também se analisará os pontos mais sensíveis ao tema: a questão da dificuldade
prática e teórica para se identificar a ratio decidendi – elemento do julgado donde se extrai a
tese – e o verdadeiro “esforço argumentativo” imposto ao juiz de piso para se superar ou
distinguir o precedente do caso concreto – o que para alguns ensejaria o “engessamento” do
direito e a mecanização do ato de julgar, apontando a necessidade de ampliação cognitiva do
debate à criação e superação do precedente à sua democratização, por meio, por exemplo, das
audiências públicas.
Ainda nesse capítulo, de maneira crítica, e partindo da perspectiva pós-positivista,
demonstrar-se-á que a técnica de padronização decisória dos precedentes – que se entende ser
o termo mais escorreito para definir o instituto, eis que não é produto de decisões anteriores,
numa lógica de “romance em cadeia”, de que fala Ronald Dowrkin, mas de opção legislativa
prévia – apresenta virtudes e defeitos. No que tange às virtudes, pelo menos no plano teórico,
tem-se a uniformidade e a estabilização da jurisprudência, a unidade institucional; a segurança
jurídica, promovida pela previsibilidade de respostas a demandas semelhantes e à confiança,
integridade do sistema, o que, numa visão econômica do Direito, atrai investidores no país,
permitindo o crescimento econômico e a existência de recursos à destinação de políticas
públicas, se assim quiserem os legitimados.
Em relação aos aspectos negativos, apontar-se-á o problema decorrente do caráter
vinculante em todas as hipóteses do art. 927, CPC, eis que apenas as constantes dos incisos I
até III detêm respaldo constitucional, tanto que este trabalho filia-se à corrente doutrinária de
que apenas nessas situações se tem respeito à Constituição Federal e à independência de julgar.
Além desse defeito, mas que dele também decorre, tem-se a estabilização do Direito, cuja
função é atender aos anseios democráticos e que, embora tenha núcleo duro, é marcado pela
mudança. Ainda, se pontuará o problema decorrente da falta de cultura do precedente dentro do
Poder Judiciário, a alteração abrupta das teses fixadas em curto espaço de tempo, a extração
muitas vezes equivocada da ratio decidendi ou holding, além dos obstáculos processuais quase
intransponíveis à superação do precedente, incumbindo tão somente ao julgador de piso
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discordante utilizar-se da técnica do distinguishing – registrar nos fundamentos de sua decisão
sua não concordância com o entendimento sedimentado – e aplicá-lo mecanicamente.
No último capítulo, buscar-se-á demonstrar a relação imbricada entre os precedentes
judiciais e a judicialização da vida – essa tanto no aspecto quantitativo como no qualitativo,
onde o ativismo judicial pode se fazer presente – e como os direitos da personalidade encontram
espaço a sua (in)efetividade.
Dentro da perspectiva da hermenêutica constitucional e dos direitos fundamentais – que
não se confundem com os direitos humanos e da personalidade em termos de locus normativo,
a priori, mas que, materialmente, referem-se aos direitos essenciais à condição de vida digna –
estudar-se-á inicialmente o recorte tradicional dos marcos históricos, após se apontará visões
críticas, como a ideia de pertencimento/exercício da cidadania de Hannah Arendt e a de
Joaquim Herrera Flores, que defende a reinvenção crítica de tais direitos, associando a história
destes à da pessoa humana e não da normatização, bem como que a humanização da pessoa
decorre da convivência social e não o nascimento com vida. Posteriormente, analisar-se-á as
peculiaridades dos direitos da personalidade, pontuando sua evolução histórica, a relevância
terminológica no caminho à construção de teoria geral e a função da dignidade humana como
cláusula geral desses direitos que, a despeito da divergência doutrinária, demonstrar-se-á ser
mais adequada à sociedade em constante mudanças e visões estanques, já que taxativas se
revelam insuficientes.
No último capítulo, com o fito de apontar respostas às inquietações inaugurais, estudarse-á a relação do acesso à justiça – aqui considerada para além do mero ajuizamento de ação,
mas enquanto à ordem jurídica justa – com a questão da jurisdição de massa, num contexto de
constitucionalização do processo. Além disso, partindo da perspectiva de Ronald Dworkin, para
quem a discricionariedade/arbitrariedade judicial deve ser analisada casuisticamente e com base
em “juízo moral objetivo”, fruto do moralismo político que defende, e o texto normativo
depende da interpretação – essa precisa ser contextualizada e examinada mediante a
compreensão estrutural/constitucional – para ganhar “vida” – analisar-se-á dois temas onde a
relação entre o ativismo judicial e o precedente aparecem e impactaram na tutela de direitos da
personalidade, ou seja, a judicialização da vida sob o viés qualitativo. O primeiro caso envolve
a postura do STF, com influência da Opinião Consultiva nº 23/2017, quanto à identidade de
gênero e a união entre casais do mesmo sexo; e o outro, à judicialização da saúde, em que a
variabilidade de decisões causa insegurança jurídica e a racionalização de alguns aspectos no
tema com a fixação de teses.
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Após, apresentar-se-á panorama atual das demandas repetitivas – que demonstram a
judicialização da vida sob a ótica quantitativa, até se finalizar com sugestões à racionalização
do sistema jurídico, em que valores caros à democracia, como a segurança jurídica – em tese,
promovida pelos precedentes judiciais – e a justiça da decisão, com o atingimento da
pacificação social, possam ao menos se aproximar da concretização.
Para tanto, inicialmente, o trabalho utilizará o método dedutivo, histórico-analítico, com
o fito de contextualizar historicamente as categorias conceituais em estudo e o momento de
surgimento no mundo, desembocando no Brasil. Em seguida, discutirá as perspectivas para um
juiz ativista no ordenamento pátrio, os limites e riscos desta atuação, e os aspectos positivos,
especialmente

quando

o

“pano

de

fundo”

é

a

efetivação

dos

direitos

fundamentais/personalidade, no contexto de resguardo da supremacia da Constituição.
Dando continuidade, por impactar no processo judicial, passar-se-á ao estudo da relação
do protagonismo do Poder Judiciário com o nascedouro dos precedentes judiciais, analisando
as peculiaridades desse instituto e se tem o condão de vincular todos os magistrados no Brasil.
Por fim, analisará como a passagem, se é que se pode falar em “passagem” (!), da judicialização
aos precedentes judiciais obrigatórios impactam na efetivação dos direitos da personalidade. A
técnica de pesquisa bibliográfica – em obras doutrinárias nacionais e estrangeiras abalizadas
aos temas estudados – e documental – por meio da análise de relatórios do CNJ e da AMB –
bem como de análise de alguns julgados de relevo donde se possa aferir se a relação entre
ativismo judicial e precedente é de absoluta incompatibilidade, em demandas onde direitos da
personalidade estejam em jogo, ou se é possível, por meio daquele, se chegar a entendimento
padronizado. Assinale-se que ao estudo utiliza não só da dogmática, mas também da Filosofia
Jurídica – à busca de definição de “justiça”, de “dignidade do sistema de justiça”, por exemplo
– e da Análise Econômica do Direito – para explicar a lógica da racionalidade do sistema
jurídico, base à justificação teórica aos precedentes judiciais.
Eis que o presente estudo traz várias inquietações à incitação de reflexões em torno do
problema da efetivação dos direitos da personalidade, ante uma realidade de desrespeito e de
busca do Poder Judiciário, dando azo a cenário de litigiosidade excessiva e de judicialização,
que somada à abertura conceitual e axiológica dos princípios numa Constituição dirigente e
com força normativa, podem ser ambiente profícuo ao ativismo judicial num viés negativo e ao
uso irracional de mecanismos de controle do ato de julgar, como os precedentes judiciais.
Enfim: apontar sugestões ante os desafios à democratização do Poder Judiciário numa
sociedade de desigualdades e discriminações, sem violar a lógica da separação dos poderes ou
se omitir enquanto poder efetivador das promessas constitucionais.
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2 A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA NO BRASIL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA

A expansão do protagonismo judicial se deu sobretudo após a Segunda Guerra Mundial,
momento de significativas violações aos direitos essenciais ao ser humano e de ampliação do
acesso à justiça, em todas as democracias do mundo, e que também se verificaram no Brasil,
ganhando intensidade com a Constituição Federal de 1988.
Esse protagonismo é marcado por bastante debate teórico em torno de sua legitimidade
democrática, eis que para uns representa a intervenção indevida do Estado-juiz em matérias
reservadas aos demais poderes e ao particular, e, para outros, decorre da busca pela sociedade
da concretização das “promessas” da modernidade, materializadas na Constituição Federal, não
cumpridas por quem de direito.
Nesse contexto, o Poder Judiciário é enxergado como a “última trincheira” e o
movimento da “judicialização da vida”, que detém acepção abrangente e se refere à procura
daquele poder à efetivação de direitos, quer verificada nas mais variadas searas da vida
cotidiana, quer no excesso de litigiosidade, revela-se uma questão que precisa ser discutida.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
A compreensão da lógica da separação dos poderes e do papel exercido pela
Constituição, tomando como base alguns marcos históricos de revelo, é essencial para situar o
alcance semântico da norma jurídica e os limites interpretativos do julgador.
Daí, partindo da perspectiva do Estado Liberal – onde a intervenção estatal é mínima e
o purismo normativo impera dentro da corrente filosófica do positivismo jurídico, sendo a
atuação judicial ato mecânico – desemboca-se no Estado Neoconstitucionalista, em que se
verifica a ampliação da “moldura” interpretativa do julgador, com a inserção dos princípios,
normas dotadas de carga axiológica.
No Brasil, também se observa esse movimento, em que o Poder Judiciário, numa lógica
da jurisdição constitucional, assume postura ativa, ou até ativista, sob a justificativa do império
da “vontade de constituição”.
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2.1.1 Do Constitucionalismo Liberal ao Neoconstitucionalismo: do positivismo jurídico ao
pós-positivimo, do juiz autômato1 ao juiz protagonista

No Estado Liberal, fruto das Revoluções burguesas do Século XVII e XVIII, há o
rompimento com o absolutismo e a lei assume função essencial no sentido de resguardar direitos
individuais clássicos, tão desrespeitados, além da defesa e ulterior sedimentação, da lógica da
separação dos poderes e o sistema dos freios e contrapesos. Nesse modelo de Estado, a função
das Constituições seria proteger o indivíduo contra eventuais abusos de poder pelo Estado,
munindo-o de instrumentos/garantias para tanto.
Por exemplo, em 1689, com a Declaração de Direitos, fruto da Revolução Gloriosa, a
submissão do monarca à lei passou a ser uma realidade, daí se atribuir a origem do Estado de
Direito, que se consolida com as revoluções americana e francesa do século XVIII.
Procedendo-se à breve retrospecto histórico acerca dos direitos fundamentais e os
relacionando com a teoria da separação dos poderes, Zulmar Fachin (2019) assinala que, em
1628, com a Petição de Direitos, produto de embate entre o rei o Parlamento, donde restou
sedimentado que ninguém mais poderia ser julgado pelo monarca, mas por seus pares, verificase a origem do Tribunal do Júri, do Poder Judiciário e da separação dos poderes do século
XVIII. Destaca o referido autor, que esse último foi formalizado, em 1789, com a Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão, com o rompimento do absolutismo, fruto da Revolução
Francesa (1779), onde o pensamento burguês predominou e os direitos fundamentais, como à
vida, passaram a se sobrepor, por exemplo, à propriedade privada.
A relevância da Constituição Francesa ao tema “separação dos poderes e direitos
fundamentais” é tamanha, eis que a Constituição surge com precípuo papel de limitar o poder
e de disciplinar os direitos individuais, sob pena de perder sua essência por ser a materialização
da vontade de uma nação, como assinalado por Sieyei e disposto em seu art. 16 2. (FACHIN,
2019).
A bem da verdade, a compreensão corrente da obra de Montesquieu parece equivocada,
talvez sendo adequadas outras reflexões acerca da ideia da tripartição de poderes. Veja-se, por
exemplo, que na tripartição de poderes montesquiana, ao Judiciário é reservada uma posição de
poder “invisível e nulo” (MONTESQUIEU, 1962, p. 182). Ora, um poder nulo e sem voz (já

Esse termo foi usado por Canotilho (2007) ao defender a necessidade de observância de “limites jurídicoconstitucionais “pelos juízes, mas não um retorno ao “juiz autômato”.
2
“Art. 16. Toda Sociedade em que a garantia dos Direitos não é assegurada, nem a separação de Poderes é
determinada, não possui Constituição alguma” (FACHIN, 2019).
1
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que o juiz apenas poderia emitir a opinião da lei) não pode verdadeiramente ser considerado
como um poder, na estrita acepção do termo. Aliás, Eros Grau teoriza que Montesquieu jamais
cogitara de uma separação de Poderes, mas apenas uma “divisão com harmonia” (GRAU, 2014,
p. 43).
A lógica do “checks and balances” ou feios e contrapesos, foi cunhada por Montesquieu
(2003, p. 164-165) e sustenta que como forma de se evitar o abuso de poder é preciso que, pela
“disposição das coisas, o poder contenha o poder. Uma constituição pode ser feita de tal forma,
que ninguém será constrangido a praticar coisas que a lei não obriga, e a não fazer aquelas que
a lei permite”. Visão essa também encampada por Thomas Jefferson (apud SILVEIRA, 1999,
p. 76) como essencial à democracia norte-americana, eis que forma de eliminação do poder e
contenção da tirania.
Segundo Paulo Fernando Silveira:
[...] em prosseguimento da luta interminável do indivíduo contra a tirania, forcejando
a criação do Estado Democrático de Direito, surgiu a doutrina da repartição dos
poderes, manifestada, em eixo vertical, pelo federalismo (divisão do Poder entre a
União e os Estados-Membros) e, em ângulo horizontal, pela alocação em órgãos
específicos do mesmo ente político, do exercício de funções diferenciadas pela sua
especialidade: legislativa, executiva e de julgamento (SILVEIRA, 1999, p. 39).

E continua o autor, referindo-se aos conhecidos “artigos federalistas” (artigos
precedentes à aprovação da Constituição americana):
[...] enfatizaram outra virtude na separação dos poderes, ou seja, o crescimento da
eficiência e da efetividade governamental. Sendo limitadas as funções especializadas
(legislativas, executivas e judiciárias), os diferentes ramos do governo desenvolvem
a habilidade e o senso de orgulho em seus papéis, que não seriam alcançados ou
superados de outra forma. Eles pensavam que o governo nacional seria mais eficiente
se fossem separadas as funções executivas das legislativas. Uma segunda razão para
dividir o poder – mencionado com ênfase por Madison – era a prevenção da tirania.
Ou seja, acima de tudo, a distribuição do poder entre os três separados ramos serve
como poderoso controle contra ações arbitrárias (SILVEIRA, 1999, p. 39).

Na realidade brasileira, o constituinte originário de 1988 previu esse ideário de
separação de poderes (art. 2º), quando a intenção era se referir à separação das funções por ser
o poder uno e indivisível (SILVA, 2003, p. 108).
A separação dos poderes foi erigida, no ordenamento jurídico pátrio, à condição de
cláusula pétrea (art. 60, §4º, Carta Magna de 1988), o que demonstra a preocupação do
legislador constituinte com o exercício independente e harmônico entre os poderes e sua relação
com a concretização de Estado que se propões Democrático de Direito (BRASIL, 1988).
Tem-se, assim, a passagem do Estado Democrático para o Estado Constitucional
Democrático de Direito, em que a constituição passa a ocupar posição central no ordenamento
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jurídico (FACHIN, 2019), irradiando seus efeitos e detendo força normativa, como bem
defendido por Konrad Hesse, ao afirmar que:
atualmente, passou a ser premissa do estudo da Constituição o reconhecimento de sua
força normativa, do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. Vale dizer:
as normas constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as
normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de
coação, de cumprimento forçado (HESSE, 1991, p. 194).

Maria Tereza Sadek, assinalando a transição da supremacia da lei para da Constituição,
destaca que:
enquanto nas primeiras Constituições os principais objetivos eram a limitação dos
poderes dos monarcas, a afirmação do império da Lei e a proteção das liberdades
individuais, as mais recentes guiam-se por valores democráticos, enfatizando os
direitos sociais (SADEK, 2004, p. 79).

Acerca do tema, leciona Luís Roberto Barroso (2017, p. 11) que a centralidade da
Constituição trouxe “a constitucionalização do direito – isto é, a leitura de todo o ordenamento
infraconstitucional através da lente da Constituição – e uma judicialização abrangente”, de
modo que, na perspectiva do constitucionalismo democrático, houve a superação do formalismo
jurídico, a centralidade da Constituição, a ascensão do Direito Público e os direitos
fundamentais passaram a assumir papel relevante e a terem visão holística, permeando seus
efeitos “[...] por todos os domínios do Direito infraconstitucional” (BARROSO, 2017, p. 11).
É o que o autor prefere chamar de “judicialização da vida”, num viés abrangente de regulação
judicial, que, para ele, distingue-se de ativismo judicial, como será demostrado mais adiante.
Observa-se que, após a Segunda Guerra Mundial, a insuficiência do modelo liberal se
revelou patente, de modo que, após algumas experiências doutros modelos, surge o Estado de
Bem-Estar Social, em que direitos chamados de “segunda” e “terceira” dimensões3, de cunho
prestacional, obrigações positivas, são exigidos, observando-se que os direitos sociais passam
a ser tratados como fundamentais, aparecendo a jurisdição como último lugar à efetivação.
Depreende-se, assim, que a história dos direitos humanos e fundamentais se relaciona
diretamente com a história da limitação do poder e do reconhecimento da dignidade da pessoa
humana (SARLET, 2012, p. 25; BOBBIO, 1992, p. 73).
Traçando um paralelo com a Filosofia do Direito, tem-se o positivismo jurídico, da
Escola da Exegese, que encontra na “Teoria Pura do Direito”, de 1934, de Hans Kelsen, um dos
seus principais expoentes. Para essa corrente filosófica, o direito é sinônimo de lei, ante sua
Termo esse substituído por “geração”, eis que esse dá a sensação equivocada de substituição de um direito por
outro, como assinala Flávia Piovesan, Paulo Bonavides e Ingo Sarlet, por exemplo.
3
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suficiência, não havendo que se preocupar com valores como a justiça e com a intenção do
legislador antes e após as decisões tomadas, por serem elementos externos que não devem ser
considerados em razão do caráter neutro, imprescindível à ciência. Nesse talante, Eduardo
Carlos Bittar pontua que:
o sistema jurídico, para Kelsen, é unitário, orgânico, fechado, completo e
autossuficiente; nele, nada falta para seu aperfeiçoamento; normas hierarquicamente
inferiores buscam seu fundamento de validade em normas hierarquicamente
superiores. O ordenamento jurídico resume-se a esse complexo emaranhado de
relações normativas. Qualquer abertura para fatores extrajurídicos comprometeria sua
rigidez e completude, de modo que a norma fundamental desempenha esse papel
importante de fechamento do sistema normativo escalonado (BITTAR, 2015, p. 435).

Segundo Lara Bonemer Azevedo Rocha e Claudia Maria Barbosa (2015, p. 118) há um
“sistema jurídico completo (todas as respostas poderiam ser dadas pela lei) e coerente (haveria
uma decisão correta para cada caso levado à Justiça), cabendo ao juiz tão somente aplicar a lei”,
corroborando a ideia de Montesquieu de que os juizes seriam mera “boca da lei”, verdadeiros
“[...] seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor”
(MONTESQUIEU, 1993, p. 179).
O Constitucionalismo liberal dos séculos XVIII, XIX e primeira metade do XX, em que
a lógica positivista da Escola da Exegese imperava, cedeu espaço ao chamado “póspositivismo”, onde a aproximação do Direito com a Moral é reconhecida, passando o conceito
de norma jurídica a incluir os princípios e métodos interpretativos tradicionais calcados na
subsunção que se revelaram insuficientes à solução dos conflitos, ampliando o espectro de
atuação dos juízes ao interpretarem a norma para bem aplicá-la. Assim, lecionam Rocha e
Barbosa que:
a extensão dessa interpretação acaba por implicar uma redefinição entre o poder de
interpretar a norma e o poder de criar o direito. Haveria entre esses processos de
aplicação, interpretação e criação apenas uma diferença de grau ou também de
natureza? Esse momento é identificado por Magalhães como virada hermenêutica, a
partir do qual o Poder Judiciário, que até então representava poder nulo em termos de
interpretação e criação do direito, passa a atuar de forma ativa na criação e aplicação
das leis (ROCHA; BARBOSA, 2015, p. 119).

Observa-se que a passagem do Constitucionalismo Liberal ao Neoconstitucionalismo4
ou Constitucionalismo Democrático, ante a amplitude conceitual da norma, o reconhecimento

4

Embora muitas vezes se use esse termo como sinônimo do pós-positivismo, há que assinalar que esse é o
embasamento filosófico daquele (FERNANDES; BICALHO, 2011, p. 11), bem como que se adota aqui a visão
de Luís Roberto Barroso (2018) para quem Neoconstitucionalismo e Constitucionalismo Democrático são
sinônimos, sem adentrar em vasto debate em torno desse fenômeno por fugir ao cerne da pesquisa.
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de novos direitos e da atuação insuficiente dos demais poderes, o papel do juiz de poder nulo,
de mero declarador automático da lei, como defendido pelos positivistas, é substituído pelo
protagonismo judicial, tão debatido e criticado, como bem chama atenção Barroso:
o Estado constitucional de direito desenvolveu-se a partir do término da 2ª Guerra
Mundial e se aprofunda no último quarto do Século XX, tendo por característica
central a subordinação da legalidade a uma constituição rígida. A validade das leis já
não depende apenas da forma de sua produção, mas também da compatibilidade de
seu conteúdo com as normas constitucionais. Mais que isso: a Constituição não apenas
impõe limites ao legislador e ao administrador, mas lhes determina, também, deveres
de atuação. A ciência do direito assume um papel crítico e indutivo da atuação dos
Poderes Públicos e a jurisprudência passa a desempenhar novos papéis, dentre os
quais se incluem a competência ampla para invalidar atos legislativos ou
administrativos e para interpretar as normas jurídicas à luz da Constituição
(BARROSO, 2006, p. 27).

Andrei Koerner assinala que “a cultura jurídica teria passado de um suposto positivismo
formalista à maior permeabilidade aos aspectos valorativos das situações, à maior inovação nos
métodos de trabalho e à estimativa dos impactos das decisões judiciais” (KOERNER, 2013, p.
72), de modo que o ativismo judicial indica fronteiras fluidas de mundos distintos e que, à luz
do positivismo jurídico, incomunicáveis: o do direito, da política e da moral.
Ao ampliar o conceito de norma jurídica, incluindo-lhe carga axiológica, os princípios
permitem que o ato de interpretar deixe de ser mecânico e o Poder Judiciário tenha legitimidade
para ser protagonista em contexto de judicialização que, quando se tem ampliação mais
desmedida, fala-se, num tom pejorativo, em “ativismo judicial”, que deita suas raízes no direito
norte-americano, aproximando Direito e Política, por exemplo.

2.1.2 Linha tênue entre direito e política5 e o protagonismo judicial: do “debate” entre
Carl Schimitt e Hans Kelsen até a visão dworkiana
Diante da linha tênue que se estabeleceu entre o Direito e a Política, com a perspectiva
neoconstitucionalista, apresentar-se-á, para a compreensão da jurisdição constitucional no
Brasil, o debate emblemático entre Carl Schmitt e Hans Kelsen quanto a quem incumbiria a
“guarda” da Constituição, até se desembocar em Ronald Dworkin, autor bastante estudado no
Brasil por sua influência na compreensão do papel do Poder Judiciário na concretização do
império do Direito e não da lei.

Aqui a palavra “política” não se apresenta como sinônimo de “político-partidário”, mas de espaço público, em
que a vontade da maioria deve predominar, objetivando uma política constitucional.
5

27

Carl Schmitt, em “O conceito do político”, de 1932, numa clara demonstração do
momento histórico que viveu e do cargo ocupado no governo nazista, associa o político ao que
é dito pelo Poder Executivo, poder soberano e superior aos demais poderes. O Judiciário e o
Legislativo, simplesmente, estavam subordinados ao que o Presidente do Reich determinava.
O Estado era voltado para se defender da intervenção dos inimigos, ou seja, dos que pensavam
em se insurgir contra o determinado por ele. Em continuidade a essa visão absolutista e restritiva
dos demais poderes, Schmitt elabora o conceito político da Constituição (que para ele não
passava de “uma decisão política fundamental”) e nega a existência de um Tribunal guardião
da Constituição, já que defende ser do Executivo tal atribuição, como defendido em sua obra
anterior.
Na obra “O Guardião da Constituição”, de 1931, sob influência de crítica ferrenha ao
liberalismo e ao positivismo, questiona a atribuição de guardião da Constituição ao Tribunal
Constitucional, ao Poder Judiciário, já que, para ele, somente ao Presidente do Reich, numa
visão permeada pelo absolutismo, incumbiria tal mister, cabendo ao Judiciário o controle da
Constituição, desde que de forma limitada ao previsto em lei, jamais inovando na ordem jurídica
(SCHMITT, 2007, p. 75). Tal obra representou um marco na jurisdição constitucional, à medida
que traz à tona discussões atuais, como a supremacia constitucional, a titularidade do controle
de constitucionalidade, a judicialização da política, etc. Como se não bastasse tais aspectos, a
obra que se passará a analisar gerou o famoso embate entre Schmitt e Hans Kelsen quanto a
quem incumbe a guarda da Constituição.
Em contraposição ao pensamento de Schmitt e em defesa ao positivismo, Hans Kelsen,
em 1931, publicou o ensaio “Quem deve ser o guardião da Constituição?”, no qual defendeu
que para a existência de democracia é imprescindível um Tribunal Constitucional, responsável
pela jurisdição constitucional, afirmando que:
[...] para tornar possível a noção de que justamente o governo – e apenas ele- seria o
natural guardião da Constituição, é preciso encobrir o caráter de sua função. Para tanto
serve a conhecida doutrina: o monarca é - exclusivamente ou não – uma terceira
instância objetiva, situada acima do antagonismo (instaurado conscientemente pela
Constituição) dos dois polos de poder, e detentor de um poder neutro. Apenas sob esse
pressuposto parece justificar-se a tese de que caberia a ele, e apenas a ele, cuidar que
o exercício do poder não ultrapasse os limites estabelecidos na Constituição. Trata-se
de uma ficção de notável audácia, se pensarmos que no arsenal do constitucionalismo
desfila também outra doutrina segundo a qual o monarca seria de fato o único, porque
supremo, órgão do exercício do poder estatal, sendo também, particularmente,
detentor do poder legislativo: do monarca, não do parlamento, proviria a ordem para
a lei, a representação popular apenas participaria da definição do conteúdo da lei.
Como poderia o monarca, detentor de grande parcela ou mesmo de todo o poder do
Estado, ser instância neutra em relação ao exercício de tal poder, e a única com
vocação para o controle de sua constitucionalidade? [...] quando na Constituição de
Weimar se prevê, ao lado de outras garantias, o presidente do Reich como garante da
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Constituição, manifesta-se a verdade elementar de que essa garantia só pode
representar uma parte das instituições de proteção da Constituição e que seria uma
sumária superficialidade esquecer, em função do presidente do Reich atuando como
garante da Constituição, os estreitíssimos limites desse tipo de garantia e as muitas
outras espécies e métodos de garantia constitucional.

Enfim, enquanto Kelsen defendia a legitimidade de um Tribunal Constitucional6;
Schmitt, a do Presidente do Reich. Schmitt (2007) critica o positivismo alemão tradicional, já
que para ele todo conceito do direito é fundamentalmente político, inclusive a Constituição, que
é uma decisão política fundamental e “[...] a decisão consciente de uma unidade política
concreta que define a forma e o modo de sua existência”.
Prefaciando a obra, Gilmar Mendes (2007) assinalou que não deve o Judiciário controlar
a constitucionalidade das leis, posto que a criação ou o “reconhecimento de um Tribunal
Constitucional, por outro lado, transfere poderes de legislação para o Judiciário, politizando-o
e desajustando o equilíbrio do sistema constitucional do Estado de Direito”. Esses autores
também diferem quanto ao conceito de democracia: para aquele, basta o respeito à liberdade, à
vontade da maioria representada pelo parlamento; para este, a igualdade assegurada na
representatividade do Monarca.
Para Schmitt (2007, p. 34), admitir que houvesse resolução judicial de questões políticas
seria admitir uma politização da Justiça, o que fragilizaria a independência dos poderes. Da
mesma forma, aponta certa ingenuidade na utilização do termo “Estado de Direito”, por poder
comprometer a justiça no processo decisório, à medida que transformaria “[...] o direito em
justiça e, depois, novamente se formalize a justiça ao denominar de justiça tudo que for feito
por uma autoridade judicial”.
Destaca Schmitt (2007) que para que haja Estado de Direito, mister uma justiça
independente que, por sua vez, depende da não existência de vinculação material a uma lei que,
para tanto, não existe sem diversidade objetiva entre lei e sentença judicial.
É emblemática a oposição de pensamento quanto à titularidade da guarda da
Constituição que se estabeleceu entre Kelsen7 e Schmitt: enquanto este defendia que caberia ao
Reich; aquele entendia ser papel de um Tribunal Constitucional, que não se confunde com o
Estado, o qual não pode ser visto como sinônimo de ordem jurídica.

6

Alfred Friedmann foi o primeiro a reivindicar, após a revolução, a possibilidade de um tribunal superior invalidar
lei contraria à Constituição (SCHMITT, 2007).
7
Uma boa parcela da literatura europeia que trata do tema da judicialização da política toma como base o modelo
esboçado por Kelsen (STONE, 1995; SWEET, 2000; MAGALHÃES, 2003), destacando-se dois tipos de
abordagens, quais sejam: policyseeking approach (é a expansão da jurisdição constitucional ocasionada,
sobremaneira, pelo baixo custo de provocar o Judiciário frente aos ganhos políticos) e o policy-making
governamental (ou as políticas da maioria).
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A despeito das controvérsias, é certo que estudar o papel das Cortes Superiores nos
processos decisórios é importante, já que se impõe discussão em torno da jurisdição
constitucional, da política, da democracia e, sobretudo, da divisão dos poderes. Nesse sentido,
pondera Gilmar Mendes (2007) que:
a controvérsia sobre a jurisdição constitucional, ápice de uma disputa entre dois dos
mais notáveis juristas europeus do início do século XX, mostra-se relevante ainda
hoje. O debate sobre o papel a ser desempenhado pelas Cortes Constitucionais, atores
importantes e, às vezes, decisivos da vida institucional de inúmeros países na
atualidade, obriga os estudiosos a contemplarem as considerações de Schmitt (e,
inequivocadamente, as reflexões de Kelsen) a propósito do tema.

Após, a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do mencionado Novo
Constitucionalismo, a visão de Schmitt (2007) de que a revisão da legalidade dos estatutos
incumbiria ao Executivo é superada, em regra, pela defesa da Corte Constitucional como
“guardiã” e de que todos os poderes estariam subordinados à Constituição, fundamento de
validade de todo o ordenamento, perspectiva essa surgida do mencionado embate entre Hans
Kelsen e Schmitt, embora à época esse tenha saído vencedor em termos argumentativos, eis que
a perspectiva kelseniana prevaleceu no aspecto fático-histórico, como se depreende nos países
democráticos a longo da segunda metade do século XX, como o Brasil, onde a guarda da
Constituição incumbe ao STF.
Um dos expoentes do pós-positivismo8, Ronald Dworkin (1986), em “O império do
Direito”, estuda a força dos precedentes de jurisprudência, a criatividade do juiz ao julgar os
casos concretos; e em “Uma questão de princípio”, de 1985, mais claramente reconhece que o
Poder Judiciário, ao fazer revisão judicial, pode invocar os princípios e decidir diferentemente
do previsto na regra, com o fim de conceder maior efetividade ao direito, aproximando-o dos
interesses sociais.
Em sua obra “O império do Direito”, conquanto claramente destaque que não há
consenso acerca do direito, pondera que é interpretação e que dentre as três teorias/acepções do
direito (consensualismo, pragmatismo jurídico e direito como integração) a que melhor o situa
nessa perspectiva é a do direito como integração, segundo o qual se busca visão coerente e
integral da prática jurídica, dos direitos individuais e das políticas públicas; um Direito fruto de
construção racional, embora reconheça a dificuldade de, no campo jurídico, ter-se uma única

8

Conquanto haja debate doutrinário em torno de ser esse autor representante do pós-positivismo, inclusive, porque
ele não se utiliza desse termo para justificar sua visão de Direito, assinale-se que frequentemente se faz referência
a ela como exemplo dum paradigma interpretativo pós-positivista.
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visão correta. Daí, afirma que “quanto mais aprendemos sobre o Direito, mais nos convencemos
de que nada de importante sobre ele é incontestável” (DWORKIN, 1999, p. 13).
Em crítica ao positivismo jurídico, já que diante de lacunas o juiz deve agir com
discricionariedade, baseado nos princípios e não com ativismo, ou seja, ante o fato de o
legislador não conseguir prever no texto legal todos os fatos sociais passíveis de solução
jurídica, fazendo surgir os “casos difíceis” que passaram a exigir do jurista nova postura,
proceder à seleção dentre as decisões possíveis e aceitáveis a que se revele como sinônimo da
estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade, sempre ponderando sua formação
histórica (DWORKIN, 1999, p. 305-306).
Para Dworkin (1999) diferentemente dos legisladores que foram eleitos para
materializar políticas públicas determinadas pela comunidade, os juízes são guiados por
princípios e não pela política. A análise, no caso concreto, de determinada reivindicação de
direito é melhor feita pelo Judiciário do que pelo Legislativo, haja vista que este muitas vezes
está sujeito às pressões políticas, o que não ocorre com o Judiciário.
Em sua obra “Uma questão de princípio”, Dworkin (2000) ratificando sua perspectiva
pós-positivista ou neopositivista do fenômeno jurídico, segundo a qual esse não se restringe às
regras, mas abrange os princípios, sustenta que a intervenção do Poder Judiciário em assuntos
não originariamente dele (dentro da lógica da separação dos poderes, em que se tem funções
típicas e atípicas) é justificada não numa politização da Justiça, mas num fundamento
principiológico:
se queremos a revisão judicial – se não queremos anular Marbury contra Madisondevemos aceitar que o Supremo Tribunal deve tomar decisões políticas importantes.
A questão é que motivos, nas suas mais, são bons motivos. Minha visão é que o
Tribunal deve tomar decisões de princípios, não de política – decisões sobre que
direitos as pessoas têm sob nosso sistema constitucional, não decisões sobre como se
promove melhor o bem-estar geral – e, que deve tomar essas decisões elaborando e
aplicando a teoria substantiva da representação, extraída do princípio básico de que o
governo deve tratar as pessoas como iguais (DWORKIN, 2000, p. 101).

Dworkin (2000, p. 36), de modo claro, conceitua política como sendo aquele “tipo de
padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto
econômico, político ou social da comunidade”. Daí pode-se concluir que é no direito,
reconhecido pelo Estado quer como regra, quer como princípio, por seu império, que as
soluções para os conflitos sociais são alcançadas, sempre se considerando que nenhum objetivo
social pode ser justificado – ainda que sirva ao bem-estar geral – se viola os direitos individuais,
já que, segundo Dworkin (2000, p. 39), a justiça “é uma questão de direito individual, não,
isoladamente, uma questão de bem público”. Ou seja, o conceito de política está atrelado à
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definição estatal; ao modo como o juiz, diante do conflito entre as virtudes políticas (equidade
e justiça), decidirá.
Foi dentro desse cenário, após Segunda Guerra Mundial, de constitucionalização do
Direito, de relação entre Direito e Política, de rejeição ao formalismo, que Ronald Dworkin
passou a analisar o fenômeno jurídico, utilizando-se da lógica indutiva (dos casos particulares
nos EUA e na Inglaterra à construção de teoria do Direito), numa perspectiva construtivista.
Acerca desse momento histórico, leciona Daniel Sarmento que:
neste contexto, cresceu muito a importância política do Poder Judiciário. Com
frequência cada vez maior, questões polêmicas e relevantes para a sociedade passaram
a ser decididas por magistrados, e sobretudo por cortes constitucionais, muitas vezes
em razão de ações propostas pelo grupo político ou social que fora perdedor na arena
legislativa. De poder quase ‘nulo’, mera ‘boca que pronuncia as palavras da lei’, como
lhe chamara Montesquieu, o Poder Judiciário se viu alçado a uma posição muito mais
importante no desenho institucional do Estado contemporâneo (SARMENTO, 2009,
p. 37).

Essa nova postura do magistrado, exigida pela complexidade das relações sociais e pela
insuficiência da visão positivista do Direito, é descrita por Dworkin (2000) ao analisar alguns
casos concretos cuja resposta no texto da lei não existia claramente, urgindo que princípios
fossem ponderados à solução de tais “casos difíceis”, sendo por muitos criticada por permitir
ingerências políticas no Direito.
Essa linha tênue entre o Direito e a Política, a despeito das críticas do positivismo
jurídico, da Escola da Exegese, também pode ser observada no ordenamento jurídico brasileiro,
tendo na Constituição Federal de 1988 a ratificação do papel da Corte Suprema em zelar pela
ordem democrática, em “dar a última palavra”, em matéria constitucional, seja no controle
concentrado, seja no difuso de constitucionalidade.

2.1.3 Jurisdição constitucional no Brasil e ascensão política do Judiciário

Percebe-se na já abordada transição do Estado Liberal ao Neoliberal, da centralidade na
pessoa do monarca para lei e dessa para a Constituição, que a garantia dos direitos fundamentais
e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana, exige à sua concretização efetiva postura
mais enérgica dos poderes estatais, eis que, como bem defendido por Ingo Sarlet (2012), esses
direitos, todos, detêm eficácia, havendo discussão quanto ao grau.
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Ao tratar do já mencionado fenômeno do neoconstitucionalismo ou pós-positivismo no
Brasil, Bruno Calife dos Santos, parafraseando Daniel Sarmento, assinala que:
[...] ao deitar as bases do neoconstitucionalismo no Brasil, sua recepção no contexto
nacional, suas bases teóricas atreladas às vertentes pós-positivistas, no impulso social
gerado pela descrença no legislativo, assim como as críticas sobre essa postura
dogmática, além da obsessão com a interpretação judicial da constituição e da
democratização do próprio controle de constitucionalidade afirma estar presente no
sistema brasileiro uma postura ativista do Judiciário (SARMENTO apud SANTOS,
2019, p. 49-50).

Depreende-se que o movimento de ampliação e normatização de direitos humanos, após
a Segunda Guerra Mundial, impactou no ordenamento jurídico brasileiro, como se observa na
Constituição Federal de 1988, marco no processo de redemocratização do país, em que vasta
gama de direitos e garantias fundamentais foram previstos, nominado por Luís Roberto Barroso
como “constitucionalismo democrático”, fruto da ideologia vitoriosa do século XX, para quem
seria “[...] uma fórmula política baseada no respeito aos direitos fundamentais e no autogoverno
popular” (BARROSO, 2018, p. 25).
E continua o autor, embora reconhecendo algumas vicissitudes, fruto de “saudável
euforia” de busca de rompimento do regime ditatorial, sobrelevando a relevância do texto
constitucional de 1988 à tutela de direitos e os impactos à intervenção do Estado-Juiz em searas
dantes privativas dos demais poderes (BARROSO, 2018). Para Barroso:
[...] a Constituição não era vista como uma norma intocável perante os tribunais. As
proposições nela contidas funcionavam como mera convocação à atuação do
Legislativo e do Executivo. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer papel relevante
na realização do conteúdo da Constituição. Somente quando tais conteúdos eram
desenvolvidos por atos do parlamento ou por atos administrativos, é que se tornavam
exigíveis judicialmente (BARROSO, 2018, p. 28).

Observa-se que diante dessa conquista recente nos países de tradição romanogermânico, vigorando na Europa até o segundo pós-guerra, quanto à força irradiante da
Constituição, defendida por Konrad Hesse (1958), no direito norte-americano, desde o
princípio, a Constituição sempre foi dotada de força normativa, supremacia e, logo, hábil a ser
aplicada diretamente pelos tribunais, consoante caso emblemático de Marbury vs. Madison
(1803).
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O pesquisador Luís Werneck Vianna (1999) relacionou o fenômeno da “judicialização
da política”9 com o cenário de transformações constitucionais após 1988, em que minorias
passaram a se utilizar de instrumentos judiciais ao resguardo dos seus direitos.
Em “A Democracia e os Três Poderes no Brasil”, organizada por Luís Werneck Vianna,
segundo Débora Alves Maciel e Andrei Koerner (2002, p. 122), há a análise das relações entre
os poderes sob a ótima da relação “horizontal” entre eles e destes com a sociedade civil.
Destacando-se a visão de Giselle Citadino (2000) que, ao criticar o modelo de república de
Arantes – traz de volta o debate em torno da relação entre direito e política, no contexto do
constitucionalismo democrático, caracterizado pela dignidade da pessoa humana e pelos
direitos fundamentais no centro do ordenamento jurídico –, onde há a abertura de espaço ao
ativismo positivo por agentes judiciais e sociais à construção da cidadania, o que, até então, não
era possível no constitucionalismo liberal, marcado pelo individualismo. Continuam Maciel e
Koerner:
para esta concepção, abrir-se-ia no Judiciário um novo espaço público, no qual
participam novos agentes (a comunidade de intérpretes), os quais, segundo
procedimentos determinados, dedicar-se-iam à interpretação aberta dos valores
compartilhados pela comunidade com vistas a sua efetivação. A Constituição de 1988
teria sido marcada pela ação de juristas adeptos dessa linha de pensamento e teria
incorporado os seus conceitos fundamentais, deslocando a cultura jurídica
predominante até então, marcada pelo positivismo de caráter privatista. Disso resulta
a ampliação da concepção dos direitos fundamentais, não mais considerados normas
programáticas que dependem da vontade do legislador, mas afirmações de princípios
que constituem programas de ação, objetivos que implicam o dever de ação do Estado.
A efetivação dos direitos fundamentais seria obra do círculo de intérpretes na esfera
judicial construída por meio de instrumentos processuais-procedimentais. Nessa
perspectiva, a judicialização da política seria o “processo por meio do qual uma
comunidade de intérpretes, pela via de um amplo processo hermenêutico, procura dar
densidade e corporificação aos princípios abstratamente configurados na
Constituição” (p. 39). Tal fenômeno expressaria, portanto, o processo, resultante da
transformação constitucional e seu efeito (a expansão do âmbito de atuação do
Judiciário), o qual não seria contrário à política democrática, mas estaria em
consonância com ela (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 124).

Também não se pode olvidar da contribuição do cientista político Ernani de Carvalho
(2004) para quem, à existência do exercício desse protagonismo judicial nos mais variados
aspectos da vida, mister a presença de alguns elementos, quais sejam: a separação dos poderes,
um sistema político democrático, o exercício dos direitos políticos, a provocação aos tribunais
pelos grupos de interesse ou pela oposição e a inefetividade das instituições majoritárias.

Assinale-se que no presente estudo, a judicialização da política seria espécie do gênero “judicialização da vida”,
tomando como base a visão de Luís Roberto Barroso (2018) para quem se refere à ingerência do Poder Judiciário
na vida cotidiana como um todo, aferido em termos qualitativo – diversidade de materiais a ele submetido – ou
quantitativo – em razão do acesso à justiça e os meios de facilitação, enormidade de demandas passam ao crivo
desse poder.
9
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No afã de identificar os fatores à irrupção da intervenção judicial nas mais searas da
vida, Barroso (2018, p. 39) pondera que há causas várias para tal fenômeno: o reconhecimento
da independência e a força do Poder Judiciário como essencial à tutela dos direitos
fundamentais; a “desilusão com a política majoritária”; conter desgastes, de modo que os atores
políticos acabam deixando ao Estado-juiz a decisão sobre questões polêmicas.
No Brasil, Barroso (2018, p. 39) ainda destaca o fato de que a Constituição disciplina
uma quantidade enorme de temas, o que “[...] significa, de certa forma, retirá-la da política e
trazê-la para o direito, permitindo a judicialização. A esse contexto ainda se soma o número
elevado de pessoas e entidades que podem propor ações diretas perante o STF”.
Nesse mesmo sentido, assinalou Renato Soares de Melo Filho (2019, p. 41) que a
intensidade da supremacia judicial ganhou força com a Constituição Federal de 1988, ante seu
caráter abrangente e analítico, prevendo o catálogo amplo e mais benevolente de direitos da
história nacional, o que criou terreno fértil à constitucionalização de matérias centrais da
política e à judicialização. E continua o autor, ao justificar a judicialização de fatos cotidianos
ao STF:
[...] dispõe de uma Corte Suprema prestigiada, de vários legitimados a provocá-la e
de uma linhagem de controle de constitucionalidade que compatibiliza a matriz
americana- por meio da qual juízes e Tribunais estão autorizados a decretar a
invalidade no caso específico – à europeia, assente com o ajuizamento de ações diretas
junto à Corte Constitucional (MELO FILHO, 2019, p. 41-42).

Para Barroso (2018), as Cortes Supremas e os Tribunais constitucionais, em
democracias contemporâneas, exercem o papel de invalidar atos dos outros poderes contrários
ao texto constitucional – papel contramajoritário –, de representação da vontade da maioria não
reconhecida por outros poderes – papel representativo – e de firmar entendimentos baseados
em fundamentos humanistas que, mesmo sem adesão da maioria, promovem o avanço
civilizatório por resguardar a autonomia na escolha dos projetos de vida – o papel iluminista.
Eis a jurisdição constitucional brasileira e a aproximação do direito com a política.
Além desses fatores, vê-se que a complexidade da vida enseja situações em que a
atuação do juiz tem que ser de substituição ao legislador, fazendo valer o texto constitucional
de primazia dos direitos fundamentais, como no caso do reconhecimento das uniões
homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)10 em que, ante a falta de norma expressa,
10

Nos autos da ADI 4277 e da APDF 132, em 05/05/2011, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, o STF, por
unanimidade, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, que foi equiparada à união estável, como
será analisada pormenorizadamente no último capítulo a título de exemplo em que no contexto de judicialização
da vida, o ativismo judicial assumiu papel de “empurrar” a história para frente, declarando direitos fundamentais
e da personalidade a esse grupo vulnerável (BARROSO, 2018).
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ao fazer interpretação conforme à Constituição, supriu a omissão legislativa (BARROSO,
2018). Em casos como esses, Barroso defende que:
juízes e tribunais também precisam desempenhar uma atividade mais criativa – isto é,
menos técnica e mais política – nas inúmeras situações de colisões entre normas
constitucionais [...] o juiz não pode decidir que os dois lados têm razão e julgar a lide
empatada. Ele terá que resolver a disputa, ponderando interesses e criando
argumentativamente a norma que considera adequada para o caso concreto. Tal
circunstância aumenta o seu poder individual e reduz a objetividade e previsibilidade
do direito. Mas a culpa não é nem do juiz nem dos tribunais. A vida é que ficou mais
complicada, impedindo o legislador de prever soluções abstratas para todas as
soluções (BARROSO, 2018, p. 41).

Em seus votos no caso, ora analisado, alguns ministros expressamente reconhecem o
poder criativo do magistrado e sua legitimidade ante a natureza fundamental do direito em
debate. Veja-se:
o Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, tem
proferido, muitas vezes, decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara
demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim
proferidos, objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos mandamentos
constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que identificam os
grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade jurídica, social,
econômica ou política e que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de
intolerância, de perseguição, de discriminação e de injusta exclusão (Voto Min.
Celso de Mello, p. 27) (BRASIL, 2011).
o que se pretende, ao empregar-se o instrumento metodológico da integração, não
é, à evidência, substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente
escolhida, mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo,
procurar reger uma realidade social superveniente a essa vontade, ainda que de
forma provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento
legislativo. (Voto Min. Lewandowski, p. 13) (BRASIL, 2011).

Daí surge a seguinte perquirição: como compatibilizar a imprescindibilidade de atuação
do juiz, quando instado, ante a proibição do non liquet, com a complexidade da vida
contemporânea nem sempre expressamente regulada pelas regras, sem, contudo, violar a
separação dos poderes? Eis o grande desafio que se tentará ao longo do presente trabalho
suplantar ou indicar caminho para tanto.
Distinguindo ativismo de judicialização, relacionando esse a atuação a fato decorrente
do desenho institucional e não à escolha política do Judiciário, enquanto aquele seria fruto de
interpretação constitucional, uma atitude deliberada a intervir em política pública, Barroso
(2018, p. 39-40) entende que, a despeito dessa distinção, muitas críticas vêm sendo dispendidas
a essa ascensão política do Poder Judiciário, em razão de alguns aspectos que merecem ser
ponderados. Como assim o faz:
[...] a primeira delas é de natureza política: magistrados não são eleitos e, por essa
razão, não deveriam poder sobrepor sua vontade à dos agentes escolhidos pelo povo.
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A segunda é uma crítica ideológica: o Judiciário seria um espaço conservador, de
preservação das elites contra os processos democráticos majoritários. Uma terceira
crítica diz respeito à capacidade institucional do Judiciário, que seria preparado para
decidir casos específicos, e não para avaliar o efeito sistêmico de decisões que
repercutem sobre políticas públicas gerais. E, por fim, a judicialização reduziria a
possibilidade de participação da sociedade como um todo, por excluir os que não têm
acesso aos tribunais (BARROSO, 2018, p. 40).

Tais críticas, apesar de relevantes, não merecem prosperar diante do fato de que o
Estado-juiz só atua, nesse sentido, quando a política falha, bem como que a democracia não se
faz só com a vontade da maioria e também para resguardar direitos fundamentais, a muito custo
dispostos na Constituição Federal, além do que, em casos complexos, pode determinar a
realização de perícia, convocar audiências públicas com o fito de afastar a mencionada
“incapacidade institucional”, como dispõe as Leis nº 9882/99 e 9868/99, por exemplo.
Ademais, o próprio art. 22, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
expressamente reconhece a intervenção judicial em políticas públicas, ponderando que “na
interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados” (BRASIL, 1942).
Não é necessário ser da área jurídica para se perceber a ascensão política, nos últimos
anos, do Estado-Juiz, sobretudo nos recentes casos de corrupção no país, o que não é
peculiaridade nacional e demonstra a tênue fronteira entre Direito e Política, como destaca
Barroso, afirmando que:
[...] desde o final da Segunda Guerra, em muitas democracias, verificou-se um certo
avanço da justiça constitucional sobre o campo da política majoritária, que é aquela
feita no âmbito do Legislativo e do Executivo, tendo por combustível o voto popular.
Os exemplos são números e inequívocos. Nos Estados Unidos, a eleição de 2000 foi
decidida pela Suprema Corte [...]. Ainda assim, o caso brasileiro é especial, pela
extensão e pelo volume. Apenas em 2011 e 2012, o STF decidiu acerca de uniões
homoafetivas, interrupção da gestação de fetos anencefálicos e cotas raciais.
Anteriormente, decidira sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, nepotismo
e demarcação de terras indígenas. Sem mencionar o chamado Mensalão (BARROSO,
2018, p. 38-39).

Fazendo-se correlação com a visão crítica de Antonie Garapón (1996), pode-se dizer
que o século XIX foi o triunfo do Legislativo – ante o endeusamento do princípio da legalidade;
o século XX o do Executivo – por ter sido o século das guerras, da violação aos direitos
fundamentais e da busca pela igualdade; e o XXI será do Judiciário, ante o fracasso da
democracia, a complexidade de algumas questões seja tecnicamente, seja por ensejar
“indisposições” ao poder político para as eleições.
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Enfim, sai-se de poder nulo a poder supremo, a superego da sociedade, que encontra
terreno fértil em “sociedade órfã” (OMMATI, 2012, p. 179), havendo “[...] uma transferência
de poder das instâncias tradicionais, que são o Executivo e o Legislativo, para juízes e
tribunais”, legitimada pelo desenho institucional e pela busca de efetivação dos direitos
constitucionais relegados (BARROSO, 2018, p. 39).

2.2 JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO NO BRASIL: APROXIMAÇÕES E NUANCES DE
DISTINÇÕES NECESSÁRIAS

Após o significativo período de ditadura militar, a Constituição Federal de 1988 veio
materializar a vontade democrática, em que o respeito aos direitos fundamentais e à separação
dos poderes passa a ser essencial à concretização do Estado Democrático de Direito.
Para tanto, num contexto de constituição dirigente, com vasta gama de direitos
fundamentais e como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana,
ampliando a “moldura” normativa significativamente ao julgador, ante o não cumprimento
pelos demais poderes, o protagonismo judicial ganhou força e hodiernamente ocupa os mais
variados espaços da vida. É o que aqui se chama de judicialização da vida, que integra a
judicialização da política e dos fatos sociais como um todo, no aspecto qualitativo.
Assim, da automaticidade do ato de julgar e da autocontenção, passa-se à ambiente
normativo propício ao ativismo judicial, cuja variabilidade conceitual é ampla, até havendo
certa confusão com a judicialização, bem como críticas à legitimidade democrática, o que será
apresentado mais adiante, sem, entretanto, ter o intuito de exaurir o tema, eis que os debates são
constantes e muitas vezes casuísticos.

2.2.1 A problemática conceitual do ativismo judicial e suas nuances
O “celeiro” do ativismo judicial foi nos Estados Unidos, iniciando como algo
conservador, de direita, no sentido de que a Corte atuava em prol dos interesses do Governo,
restringindo direitos, liberdades individuais a determinados grupos, como os negros. Essa
postura foi abandonada apenas na década de 1930, tendo como marco de maior expressão do
ativismo judiciário na história norte-americana a oposição da Suprema Corte ao New Deal, no
primeiro mandato de Roosevelt, em que, de 1935 a 1937, com a invalidação sistemática das
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principais leis desse programa e recuperação econômica e seguridade social do governo
democrático.
Como reação, o governo logo buscou estratagemas para alterar a composição da Corte,
havendo forte intimidação por parte do Presidente Roosevelt aos juízes resistentes ao plano,
que propôs ao Congresso o Court-Packing Plan (1935), sugerindo a nomeação de um juiz
adicional para cada um da Corte que superasse 70 anos de idade; mesmo que o plano não
avançasse, a Corte sentiu o baque e, pouco mais de um mês, abandonou a doutrina de laissez
faire, revertendo seu posicionamento refratário ao New Deal e dando ensejo à famosa frase do
juiz Owen Robert: “the switch in time that saved nine” (“a mudança em tempo de salvar os
nove”). Então, a Corte passou de conservadora à deferente ao plano político, fato que deu
surgimento aos New Dealers, como explicitado por Carlos Alexandre de Azevedo Campos
(2013, p. 6516-6517), com juízes mais centrados na aplicação e efetivação dos direitos
fundamentais.
Houve mudança desse cenário em 1937, a partir da declaração da constitucionalidade
da lei de salário mínimo de Washington, observando-se que a crítica de alguns americanos, v.g.,
Cass Sunstein, ao ativismo judicial é quanto ao ativismo judicial de direita, conservador.
A intenção de Roosevelt era a de conseguir uma Corte com posicionamento favorável à
aprovação de seu Plano Econômico, de forte intervenção na economia, no que foi exitoso.
Reside aí a base doutrinária inicial do ativismo judicial liberal, do avanço judicial de
liberdades e direitos fundamentais em favor das minorias e socialmente desfavorecidos e em
face do poder político (CAMPOS, 2013).
Essa linha de juízes liberais, iniciada com a Corte Roosevelt, foi se esvaindo a partir de
1940, quando retornou o conservadorismo, que coincidiu com a febre anticomunista – Guerra
Fria e temor ao comunismo (época que se tornou conhecida como McCharthy Era).
Há quem afirme ter o ativismo judicial nascedouro nos EUA, após a Segunda Guerra
Mundial, como Lucia do Valle Figueiredo (1991), que aponta que a Corte Suprema teria, em
1947, perfis distintos de juízes, identificados como ativistas como meio à efetivação dos direitos
humanos, em contraposição aos juízes autocontidos, deferentes ao Legislativo. No mesmo
sentido, assinala Carlos Campos que:
os Estados Unidos são o principal palco da discussão em torno do papel dos juízes e
cortes no sistema político em que operam e o berço do próprio termo “ativismo
judicial. Porém, a discussão em si é muito mais antiga do que a criação do tema sugere.
Na realidade, esse tema, nos Estados Unidos, confunde-se com a própria história do
constitucionalismo. Acontece que, desde a primeira aparição, a expressão “ativismo
judicial”, tornou-se a principal estrela do debate sobre o papel da Suprema Corte na
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interpretação da Constituição e na relação com os demais poderes. Pode-se mesmo
falar em onipresença do termo no cenário norte-americano (CAMPOS, 2014).

É na doutrina norte-americana dos founding fathers que se pode encontrar bases seguras
acerca do que se entende por decisões ativistas e foi o historiador Arthur Schlesinger Jr. o
primeiro a apresentar o termo em um artigo intitulado “The Supreme Court”, publicado pela
Revista Fortune, para contrapor o termo “autorrestrição judicial” (CAMPOS, 2014).
O termo, decerto, foi criado para distinguir os juízes da Suprema Corte americana que
detinham postura de deferência à vontade do legislador dos que atuavam como substitutos desse
para valer direitos e liberdades, especialmente das minorias (CAMPOS, 2014).
Assinalando a origem norte-americana do ativismo judicial, Barroso afirma que:
as origens do ativismo judicial remontam à jurisprudência norte-americana. Registrese que o ativismo foi, em um primeiro momento, de natureza conservadora. Foi na
atuação proativa da Suprema Corte que os setores mais reacionários encontraram
amparo para a segregação racial (Dred Scott v. Sanford, 1857) e para a invalidação
das leis sociais em geral (Era Lochner, 1905-1937), culminando no confronto entre o
Presidente Roosevelt e a Corte, com a mudança da orientação jurisprudencial
contrária ao intervencionismo estatal (West Coast v. Parrish, 1937). A situação se
inverteu completamente a partir da década de 50, quando a Suprema Corte, sob a
presidência de Warren (1953-1969) e nos primeiros anos da Corte Burger (até 1973),
produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais, sobretudo
envolvendo negros (Brown v. Board of Education, 1954), acusados em processo
criminal (Miranda v. Arizona, 1966) e mulheres (Richardson v. Frontiero, 1973),
assim como no tocante ao direito de privacidade (Griswold v. Connecticut, 1965) e de
interrupção da gestação (Roe v. Wade, 1973) (BARROSO, 2009, p. 7).

Assim, observa-se que o ativismo judicial se liga à atitude da Corte e se o cenário da
sociedade permite ou não.
Júlio Grostein aponta as seguintes concepções de ativismo judicial nos EUA, segundo a
doutrina majoritária, quais sejam:
a) ativismo como sinônimo de controle de constitucionalidade;
b) ativismo como indevida superação de precedentes;
c) o uso de métodos não ortodoxos de interpretação;
d) o julgamento com base nas posições políticas e axiológicas do juiz (result-oriented
judging)
e) a criação judicial do direito (judicial legislation) (GROSTEIN, 2019).

Analisando as concepções de ativismo judicial nos EUA, é possível discordar da
definição que associa posturas ativistas negativas ao controle de constitucionalidade, eis que tal
controle decorre de exercício normal da atividade jurisdicional, como bem assinalava Kelsen
(1976). No que tange à relação de superação indevida de precedentes judiciais e com julgar
movido por questões valorativas e ideológicas do julgador, tem-se a perspectiva negativa do
ativismo, bastante criticada por Lênio Streck (2016), por exemplo, por não deter legitimidade
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democrática. A perspectiva de que o ativismo judicial seria meio não ortodoxo de interpretar o
Direito e de criação judicial pelo juiz, se em consonância com os ditames constitucionais,
entende-se que se revela legítimo.
Na visão americana clássica de ativismo judicial, entrementes a dificuldade práticoteórica de se definir, a partir da pesquisa de Marshall (2002)11, tem-se direcionamento do que
viria a ser o “ativismo judicial”.
Néviton Guedes, ao fazer resgate histórico no ativismo judicial, atribuindo a John
Marshall o pioneirismo, assinala que:
John Marshall, para muitos, aquele que inaugurou, em Marbury vs. Madison, o
ativismo judicial norte-americano, ao firmar a possibilidade de controle de
constitucionalidade das leis, como se sabe, não previsto expressamente no texto
constitucional de seu país, expressava, já em 1824, em Osborn v. Bank of the United
States, o seu mais intenso repúdio às consequências do ativismo judicial. Asseverou
textualmente que “os tribunais são meros instrumentos da lei” e, na sua atividade, não
podem ter vontade própria: “O Poder Judiciário nunca pode ser exercido com o
propósito de dar efetividade à vontade do magistrado; (mas) sempre com a finalidade
de realizar a vontade da legislatura, ou, em outras palavras, a vontade da lei
(GUEDES, 2013).

Partindo-se de definição denotativa, depreende-se que ativismo “[...] no âmbito da
ciência do direito é empregado para designar que o Poder Judiciário está agindo além dos
poderes que lhe são conferidos pela ordem jurídica” (FERREIRA, 1986, p. 194), ou seja, há
conotação negativa, de usurpação de competência e violação à separação dos poderes.
Apontando a impropriedade em se utilizar os termos “ativismo” e “restrição” da atuação
do Julgador, Easterbrook (2002, p. 1401) afirma que:
todos desprezam o "ativismo" judicial, essa expressão notoriamente escorregadia.
Iniciou como a antítese da "restrição judicial", o que também tem sido difícil de
definir. Mas, se "restrição" é bom, então "ativismo" deve ser ruim. Quando liberais
estão ascendendo à Suprema Corte, conservadores pregam restrição e denunciam
ativismo. Isso significa que querem que os ministros liberais sigam as decisões de
ontem, ao invés de empreender análises independentes, que podem levar a conclusões
distintas. Quando conservadores estão ascendendo à corte, liberais pregam restrição pelo que significa seguir todas aquelas decisões liberais do ciclo anterior! - e
denunciam "ativismo judicial conservador". A expressão "ativismo" assim utilizada é
vazia, uma máscara para uma posição substantiva.

No Brasil, como bem assinala Antônio Veloso Peleja Junior (2011, p. 76-77), ao longo
de sua história, observa-se o movimento que partiu da autocontenção à exponencialização.
Na época que ainda era Colônia de Portugal, não se podia falar em judicialização ou
ativismo, eis que a relação de dependência com o poder central dos reis predominava,
11

W.P. Marshall, o ativismo judicial não detinha conceito único, destacando o que se refere à recusa da Corte em
se manter dentro dos limites jurisdicionais para o exercício dos seus poderes.
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aplicando-se as Ordenações Gerais do Reino. Relação essa de dependência que permaneceu
durante o Brasil Império, em que os Juízes eram nomeados e subordinados ao Poder Moderador.
Na República Velha, observou-se a criação de Poder Judiciário aparente independente,
já que Floriano Peixoto ameaçou de prisão os ministros do Supremo se eles concedessem
habeas corpus impetrado em favor de presos políticos. Nesse contexto avesso e nada amigável,
como reflexo da doutrina estadunidense, destacou-se Ruy Barbosa, defensor da supremacia
constitucional e a doutrina da inconstitucionalidade das leis, impetrando inúmeros habeas
corpus aos perseguidos pelo Governo e, como consectário de sua teorização, em 1894, o STF
declarou inconstitucional lei do Estado da Bahia, que introduziu imposto de importação
estadual sobre mercadorias já tributadas pela União (BRANDÃO, 2012).
Durante os períodos ditatoriais, como não poderia ser diferente, observa-se interferência
direta do Poder Executivo na atuação do Judiciário, que adota postura passiva. No período
Getulista, após revolução de 1930, como bem destaca Rodrigo Brandão (2012, p. 103-105)
sobreveio a Constituição de 1934, que definiu que os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário eram órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, independentes
e coordenados entre si (art. 3º), bem como no §1º, que previa que era “vedado aos Poderes
constitucionais delegar suas atribuições”. Sob a égide dessa Constituição e a Revolução de
1930, o Poder Judiciário foi arduamente atacado: houve redução do número de ministros do
STF para onze (art. 73), podendo, contudo, ser elevado a dezesseis (art. 73, §1º); determinouse a aposentadoria de cinco ministros e o presidente Getúlio Vargas anulou, por decreto,
acórdão do tribunal que contrariava interesses econômicos estrangeiros, bem como se proibiu
expressamente que o Poder Judiciário conhecesse de questões exclusivamente políticas (art.
68). A Constituição de 1937, além de manter a vedação do art. 68 da Constituição anterior,
representou retrocesso no controle de constitucionalidade, ao prever que o Presidente da
República, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF, poderia
submetê-la novamente ao Parlamento, ratificando a influência que Carl Schmitt sob Francisco
Campos, principal jurista teórico da Corte, no sentido de que a guarda da Constituição não
caberia à Corte, tampouco haveria supremacia judicial (BRANDÃO, 2012, p. 105).
Assim, o período de 1930 até 1945 foi marcado pela menor independência da história
do STF, tendo se afastado da análise de habeas corpus com teor político, acerca de liberdade
de reunião e de manifestação, mantendo-se alinhado ao Poder Executivo.
No período militar, marcado pelo processo constituinte iniciado pelo Ato Institucional
1, de 27 de outubro de 1965, com o escopo de modificar a Constituição de 1946 e regular as
mais variadas atrocidades e violações aos direitos humanos da nossa história, foram ampliados
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os poderes do Presidente da República, suspendidas por seis meses as garantias constitucionais
ou legais de vitaliciedade e estabilidade dos membros do Poder Judiciário, além de possibilitada
a demissão ou aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, tendo-se a cassação de
ministros do TFR (PELEJA JÚNIOR, 2011, p. 60). O ápice do embate se deu entre o STF e o
governo, com a manifestação do Ministro Ribeiro da Costa, presidente do STF, que reputou
como inconstitucional o projeto que visava aumentar o número de ministros do STF e, ainda,
afirmou “já é tempo de que os militares se compenetrem de que nos regimes democráticos não
lhes cabe o papel de mentores da Nação”. A contrapartida veio com a edição do AI 024, de 27
de outubro de 1965, que restabeleceu a Justiça Federal, também em 1º grau de jurisdição; elevou
o número de ministros do STF para dezesseis; suspendeu as garantias constitucionais e legais
(inamovibilidade, vitaliciedade e estabilidade); possibilitou a demissão, dispensa e
disponibilidade de juízes que demonstrassem “incompatibilidade com os objetivos da
revolução” (art. 14 e parágrafo único); excluiu da apreciação judicial os atos praticados pelo
Comando Supremo da Revolução (art. 19)” (PELEJA JUNIOR, 2011, p. 60-62).
Na Constituição de 1967, mais uma vez se observa o enfraquecimento do Poder
Judiciário, mantendo o controle e a redução das garantias.
Com a Emenda Constitucional 01/69, destacaram-se as seguintes alterações: a Justiça
Estadual foi incluída como órgão judiciário (art. 112, VI); garantias e vedações ao Judiciário
eram repetidas, e o STF continuou com 11 membros, antes com 16. Enfim, uma série de
medidas foram adotadas para o enfraquecimento do Poder Judiciário, de sua intervenção em
questões políticas, objetivando o seu alinhamento com o governo revolucionário.
É interessante ao se estudar a relação entre os poderes do Estado e o grau de liberdade
de atuação do Poder Judiciário ao longo da história do Brasil perceber que do passivíssimo se
passa a um ativismo progressista, que beira à irracionalidade, de modo que, atualmente, fala-se
em “ditatura do Poder Judiciário”, “supremocracia” (Oscar Vilhena).
Com o pós-Segunda Guerra Mundial e todo esse período de excepcionalidade, a
Constituição Federal de 1988 veio sedimentar o relevo da separação dos poderes, que devem
ser harmônicos e independentes entre sim, admitindo-se, para alguns, a intervenção do Poder
Judiciário nas mais variadas searas da vida, em nome da efetivação de direitos fundamentais,
da personalidade, a despeito das críticas e do movimento de alguns representantes dos demais
poderes de contenção, como a PEC 3312 (BRASIL, 2011).

12

O PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL nº 33/2011, de autoria do deputado Nazareno Fonteles (PTPI), que impõe a submissão das decisões do STF em ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de
constitucionalidade à prévia aprovação do Congresso Nacional e via referendo. Em resumo, atrela o efeito
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Do passivíssimo judicial se desemboca num expansionismo, que é objeto de muitas
críticas por ser taxado de ilegítimo, antidemocrático, vivendo-se momento de defesa de postura
mais autocontida, autorrestritiva, com a inclusão de institutos como os precedentes judiciais,
como será abordado detalhadamente mais adiante.
No Brasil, o termo passou a ser utilizado em pesquisas de campo por Ariosto Teixeira
(1997) e Marcus Faro de Castro (1997), ao analisarem a atuação dos ministros do STF, quando
da declaração de inconstitucionalidade, concluindo, à época, por comportamento pouco ativista,
e, logo, pela inadequação do termo (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 114).
Partindo da perspectiva de Koerner (2013), ponderam Lara Bonemer Azevedo Rocha e
Claudia Maria Barbosa (2015, p. 121) haver três posições quanto ao ativismo judicial no Brasil:
a defendida por Elival da Silva Ramos (2013, p. 138), defensor do positivismo moderado, para
quem a função jurisdicional está propensa a discricionariedades autorizadas no texto
constitucional, porém a norma infraconstitucional não pode ser afastada com base em princípio
cujo conteúdo é ainda mais indeterminado, constituindo risco à separação dos poderes, à
democracia e admitindo-se que o juiz decida com base em preferências pessoais e
subjetivismos. Adverte Elival Ramos (2013, p. 120) que o ativismo judicial, tal qual como tem
sido admitido por vezes no Brasil, acaba por “provocar uma subversão dos limites impostos à
atividade criativa da jurisprudência, afetando, inexoravelmente, as demais funções estatais e,
principalmente, o poder legislativo”, representando “gravíssima agressão ao princípio da
separação dos poderes”; já que autoriza a “mutação inconstitucional” (RAMOS, 2013, p. 141).
A segunda, tem como expoente Luís Roberto Barroso (2009), segundo o qual, o STF,
ante o desenho institucional pós-constituição de 1988, está autorizado a ser ativista, contudo,
não de modo ilimitado, já que tem que agir assim quando haja omissão ou ineficácia dos demais
poderes a comprometer a efetividade de direitos e mediante decisões fundamentadas, como se
observou na questão da fidelidade partidária, em que declarou vaga pertencente ao partido
político. Já a terceira, defendida por Miarelli e Lima (apud 2015, p. 123) entende, com base nos
princípios constitucionais, que os juízes detêm legitimidade democrática para efetivarem a
Constituição, fazendo valer a vontade do povo, real titular do poder, como no caso de
fornecimento de medicamentos.

vinculante das súmulas aprovadas pelo STF à deliberação do Poder Legislativo e estabelece quórum qualificado
(4/5) para a declaração de inconstitucionalidade e submete a decisão que declarou a inconstitucionalidade à
aprovação do Congresso Nacional. Em 2013, a Proposta foi aprovada na CCJ da Câmara no sentido de impedir
que o STF decida, sozinho, sobre constitucionalidade de leis e sobre julgamentos a serem repetidos no Brasil
inteiro. Se houver divergência entre Justiça e Congresso, população vai decidir em plebiscito. Após bastante debate
e polêmica dentro do próprio legislativo, em 2013, ela foi arquivada, mas os debates continuam (BRASIL, 2011).
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Depreende-se, dessa forma, que o ativismo judicial, termo com definições múltiplas,
como fala Carlos Campos (2014), ora num sentido pejorativo, negativo, ora como positivo e
progressista, é típico de Estados Democráticos onde o Poder Judiciário detém independência a
julgar, sem interferências dos outros poderes, os casos postos. Assinalam Maciel e Koerner
(2002, p. 115) que:
a expressão ganhou o debate público e, com isso, multiplicaram- se os seus usos e
sentidos, tornados às vezes contraditórios. De um modo geral, a expressão é utilizada
em sentido normativo, tanto em relação ao papel atual dos agentes do sistema judicial,
assim como em relação a propostas sobre a extensão adequada do seu papel na
democracia brasileira.

Analisando cada uma dessas posições, Rocha e Barbosa (2015, p. 124) destacam que:
o ativismo expressado nas três posições divergentes encontra no contexto da virada
hermenêutica e das teorias pós-positivistas ambiente profícuo para desenvolver-se,
pois nele a suficiência da lei, ainda que tenha funcionado na perspectiva positivista
apenas como dogma, é questionada, e a normatividade das regras (infraconstitucionais
e constitucionais) cedem espaço à imperatividade e justiciabilidade dos princípios,
mais abertos e propensos à mediação concretizadora dos intérpretes. Um ponto de
consenso entre essas posições pode ser encontrado no fato de que, para todas elas, a
postura ativista relativiza ideal de certeza pressuposto (ainda que não empiricamente
verificável) no positivismo. O caráter imprevisível que podem tomar tanto as decisões
baseada em princípios, quanto aquelas tomadas de acordo com as preferências
pessoais do intérprete ou de uma instituição, quando imotivadas ou quando não
balizadas em uma prática anterior ou naquilo que Dworkin chamou de comunidade de
princípios, compromete a previsibilidade dos sistemas e, por via de consequência, a
segurança jurídica que deveria proporcionar.

Decerto que é preciso estabelecer limites à atividade criadora dos juízes, eis que sua
eliminação se revela autofágica, para não falar em impossível, uma vez que a ela é inerente,
porém não é tarefa fácil, havendo quem sugira a aplicação obrigatória dos precedentes judiciais
(MARINONI, 2013), como será objeto de análise futura.
Mister assinalar que, no Brasil, tem-se o uso do termo ativismo judicial ainda de modo
cinzento, ora numa perspectiva negativista, ora elogiosa, como o faz os Ministros do STF Luís
Roberto Barroso (2009) e Celso de Mello (2008), para quem:
nem se censure eventual ativismo judicial exercido por esta Suprema Corte,
especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento
afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do
direito, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da
República, muitas vezes transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente
omissão dos poderes públicos.
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Conquanto não seja partidário de delegação irrestrita de poderes ao Poder Judiciário,
sob pena em se incorrer em ditatura judicial, Canotilho defende o rompimento do juiz executor
da lei, mero autômato, tomando como base a Constituição do país, lecionando que:
o poder judiciário faz política quando se proclama como o poder de defesa dos direitos
dos cidadãos contra as orientações das instituições político-representativas e quando
se assume como o poder de revelação dos valores fundamentais da comunidade. O
juiz guardião dos direitos e o juiz que realiza objectivos moralmente justos
representam hoje, com efeito, os arquétipos de ruptura relativamente ao modelo
jacobino de juiz executor, passivamente fiel à vontade do legislador ("a boca que
prenuncia as palavras da lei") ou de juiz declarativo, limitado a declarar mas nunca
criar o direito. Nestes últimos modelos, a política é proibida aos juízes (e ao poder
judiciário no seu conjunto). Um conhecido autor italiano num penetrante estudo sobre
direito, ... e uso define este modelo como equivalendo à "esterilização política da
magistratura" (cf. G. Tarello, Diritto, ennunziatti, usi, Bologna, 1974, p. 476).Cremos
que não vale a pena voltar a insistir no modelo de "juiz autómato" da lei mesmo
quando se pretende esgrimir com as razões a favor da sobrevivência desta espécie de
decisor. Através do juiz aplicador-executor da lei defende-se a independência do juiz
que em nome do povo diz o direito normativamente posto pela vontade popular.
Também se nos afigura deslocado neste momento retomar as discutidas teorias
hermenêuticas da realização do direito e as teorias morais da decisão justa, para vir
dar apoio ao juiz garantidor dos direitos ou ao juiz concretizador de valores. A vossa
liminar é mais incisiva: a radicação jurídico-política de magistraturas activas conduz
ou não a um estado de juízes dominado por um activismo politicamente conformador
das magistraturas? (CANOTILHO, 2007, p. 90-91).

Por entender ser modo de interpretar as normas constitucionais, expandindo seu alcance
e sentido, como forma de suprir a omissão dos demais poderes, atuando de modo mais amplo e
intenso, Luís Roberto Barroso (2009) defende, com temperamentos, o ativismo judicial,
ponderando que:
[...] a postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i)
a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em
seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com
base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público
(BARROSO, 2009).

Ante tal crescimento, Barroso (2018, p. 39) afirma que houve uma crescente
“judicialização da vida e a alguns momentos de ativismo judicial. Judicialização significa que
questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas pelo
Judiciário”. Daí a criação do termo “judicialização da vida”, no presente estudo, por entender
que amplia o espectro da definição da intervenção judicial nas mais variadas searas da vida,
criando ambiente profícuo ao ativismo ante a amplitude normativa, bem como excesso de
demanda, como será estudado a seguir.
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Em visão crítica ao ativismo judicial, Lenio Luiz Streck, por enxergar nele verdadeiro
mal à democracia, eis que o julgador decide discricionariamente, de acordo com convicção
pessoal, destaca que:
[...] decisões contra legem são práticas ativistas, porque, nesse caso, o juiz se
assenhora da lei e coloca os seus juízos pessoais no lugar dos do constituinte e/ou do
legislador ordinário. Também é ativista decisão que confunde explicitamente os
conceitos de texto e norma (leia aqui), remetendo o direito aos cânones formalistas
(STRECK, 2016).

No mesmo sentido:
o Judiciário brasileiro foi estruturado de forma a ser o mais independente possível dos
demais Poderes e dos interesses em jogo no caso de um litígio. Essa independência é
tamanha que, não raro, os magistrados se sentem confortáveis em desprezar
completamente o texto legal e criar regras jurídicas conforme suas próprias
preferências. Essa desconsideração não é completa, mas também já não é um
fenômeno incomum na prática forense. A desconsideração da lei pela magistratura,
em alguns casos, levanta questões não apenas de harmonia entre Poderes, mas
relacionadas à própria estruturação do Poder Judiciário, pois à medida que os
magistrados deixam de encarar a legislação como um limite, para fins de proteção da
sociedade civil e do Estado de Direito, pode ser interessante a criação de outros
mecanismos sociais de controle desse agente público. A essa mudança de postura do
Judiciário, aqui entendida como a aceitação sistemática da possibilidade de alteração
judicial de comandos legais mediante artifícios interpretativos ou simples
desconsideração do texto da lei, chamamos ativismo judicial (GICO JUNIOR, 2015,
p. 483, grifo do autor).

O ativismo é multidimensional e se manifesta em algumas dimensões, segundo Carlos
Campos (2014) encontra terreno fértil nos vácuos relativos da tessitura constitucional que, à
efetivação, rende-se ao papel interpretativo do julgador à sua concretude, ou seja, revela-se
como meio de resguardar a mutação constitucional; a criação da norma a partir da interpretação,
que ocorre quando se visa colmatar a omissão legislativa ou a inconstitucionalidade por meio
de sentenças aditivas, como se deu na Itália e na Alemanha, nos idos de 1970; a falta de
deferência do Poder Judiciário com outros poderes, impondo decisão excessivamente custosa;
a afirmação de direitos por meio de carga axiológica, como os princípios, o que pode criar riscos
altos à democracia; a judicialização dos mais variados setores da vida em que se vê o excesso
de litigiosidade e o acumulo de processos; a autoexpansão dos poderes decisórios em que o
próprio legislador concede o ativismo à Corte, como ocorreu com a Corte Interamericana de
Direitos Humanos; e a superação dos precedentes em que se usa o ativismo para combater o
ativismo; o maximalismo, em que a interpretação ampla é admitida por meio dos princípios e
do partidarismo.
Assim, no estudo em comento, sem desconhecer toda uma divergência doutrinária e, até
confusões, em torno da distinção entre judicialização e ativismo judicial, entende-se que

47

enquanto a judicialização é o fenômeno de interferência do Poder Judiciário nos mais aspectos
da vida cotidiana ou/e da explosão de demanda sob seu crivo; o ativismo judicial é postura
interpretativa do julgador, ora ilegítima democraticamente, ora necessária à concretização de
direitos essenciais ao Estado Democrático de Direito.
Sem se olvidar das divergências em torno do tema, seguindo essa lógica de atuação do
Poder Judiciário, especificamente quanto ao que Luís Flávio Gomes chama de “ativismo
revelador”, um parâmetro defendido por Vanice do Valle (2009, p. 21), utilizando-se da
definição de Ronald Dworkin, seria em “casos difíceis” agir para tutelar direitos.
Ao conceituar casos difíceis, Luís Roberto Barroso assinala que:
[...] são aqueles que, devido a razões diversas, não têm uma solução abstratamente
prevista e pronta no ordenamento, que possa ser retirada de uma prateleira de produtos
jurídicos. Eles exigem a construção artesanal da decisão, mediante uma argumentação
mais elaborada, capaz de justificar e legitimar o papel criativo desempenhado pelo
juiz na hipótese (BARROSO, 2018, p. 38).

Consoante Ronald Dworkin (1999, p. 147), para quem o direito é integridade e os
princípios seriam o “instrumento” para a integração, os casos difíceis pedem que os juízes
“admitam, na medida do possível, que o direito é estruturado por um conjunto coerente de
princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os
apliquem [...]”.
Entrementes à tese acima defendida por Dworkin (1999), há que se ponderar que não é
favorável à arbitrariedade do julgador, devendo se pautar em leis e princípios, ainda que não
expressos, ao ativismo judicial, numa ótica negativa, sob o fundamento de que um juiz ativista
“ignoraria o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da
Suprema Corte que buscaram interpretá-la e as duradouras tradições de nossa cultura política”.
E continua o autor, alertando que o ativista “ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do
Estado seu próprio ponto de vista sobre o que a justiça exige. O direito como integridade
condena o ativismo e qualquer prática de jurisdição constitucional que lhe esteja próxima”
(DWORKIN, 1999, p. 451).
Em razão do debate emblemático entre Ronald Dworkin (1999) e Herbert Lionel
Adolphus Hart (2001), sob o fundamento de que esse seria defensor da discricionariedade do
juiz quando da solução dos casos, transcreve-se um pouco do pensamento de Hart, eis que mais
adiante será aprofundado:
[...] em qualquer sistema jurídico, haverá sempre certos casos juridicamente não
regulados em que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer
dos sentidos é ditada pelo direito e, nessa conformidade, o direito apresenta-se como
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parcialmente indeterminado ou incompleto. Se, em tais casos, o juiz tiver de proferir
uma decisão, em vez de, como Bentham chegou a advogar em tempos, se declarar
privado de jurisdição, ou remeter os pontos não regulados pelo direito existente para
a decisão do órgão legislativo, então deve exercer o seu poder discricionário e criar
direito para o caso, em vez de aplicar meramente o direito estabelecido pré-existente.
Assim, em tais casos juridicamente não previstos ou não regulados, o juiz cria direito
novo e aplica o direito estabelecido que não só confere, mas também restringe os seus
poderes de criação do direito (HART, 2001, p. 335).

De fato, o problema da (in)determinabilidade da norma jurídica, que impacta
diretamente nos limites constitucionais, democráticos à sua aplicação, passou a ser uma
realidade com a força normativa dos princípios, tendo na corrente filosófica do pós-positivismo
o seu pano de fundo, bem como com a Constituição, assumindo papel de irradiadora de direitos
e deveres, em todas relações da vida cotidiana.
Todo esse debate, longe de ser exaurido, aponta para uma enormidade de teorias acerca
da relação entre Direito, Política e Moral, da decisão judicial e dos limites ao ato de julgar, eis
que as dificuldades de se identificar onde a discricionariedade se confunde com a arbitrariedade
são intensas.
Assim, a importância do estudo em torno da relação imbricada entre judicialização –
que inclui a judicialização da política e dos fatos sociais – e a postura ativista do julgador, sem,
entretanto, cair-se em confusões conceituais.

2.2.2 Judicialização e ativismo judicial: nuances de distinções necessárias e aproximações
Sem descurar de toda gana de discussão doutrinária quanto à origem do fenômeno da
judicialização, assinalando que tem relação imbricada com o neoconstitucionalismo, com o
movimento de democratização do Brasil, pós 1988, e com o acesso à justiça, tampouco quanto
à variabilidade conceitual e até confusões doutrinárias em relação ao ativismo, no presente
estudo buscar-se-á demonstrar distinções e aproximações entre eles.
Ao se tratar do conceito de judicialização da política, mister se trazer à colação a
definição pioneira de Tate e Vallinder (1997, p. 13) para os quais seria uma “expansão global
do poder judicial”, onde há “a infusão de um processo decisório judicial e de procedimentos
típicos das Cortes em uma arena política em que os mesmos não foram previamente inseridos”,
sendo marcada por dois processos distintos, vinculados ou não, destacando que esse fenômeno:
[...] pode significar normalmente ou: 1) a expansão da jurisdição das Cortes ou dos
juízes ao âmbito dos políticos e/ou administradores, que é a transferência dos direitos
de tomada de decisão advindos da legislatura, dos Ministérios, ou do serviço civil das
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Cortes ou, ao menos, 2) a propagação dos métodos judiciais de tomada de decisão
para além da jurisdição apropriada (TATE; VALLINDER, 1997, p. 13).

Ran Hirschl, cientista político canadense, nomina esse processo de hipertrofia judicial,
como “juristocracia”, decorrente de mudança de ideologia jurídica, onde uma elite minoritária
se utiliza de instrumentos constitucionais à defesa dos seus interesses, havendo transferência
progressiva dos poderes representativas das instituições ao Poder Judiciário, o que só foi
possível em razão de alguns fatores: o fortalecimento do controle de constitucionalidade e a
constitucionalização de direitos (HIRSCHL, 2004, p. 49). Esse autor destaca que esse é um
problema político e não jurídico, presente em várias democracias do mundo, onde houve a
transição à constitucionalização, do deslocamento do poder ao Judiciário, em que a agenda
liberal, de tutela dos direitos civis e políticos em detrimento dos sociais e culturais, impera.
Para Marcus Faro Castro (1997), a “judicialização da política”, após a Segunda Guerra
Mundial, encontrou terreno fértil ante a constitucionalização do direito em todos os ramos do
direito, ratificando a força normativa da constituição e o dever de observância por toda
sociedade; que se somou à busca pela ampliação dos direitos humanos, a lógica kelseniana
europeia do controle concentrado de constitucionalidade e o papel desempenhado pela Corte
Suprema nos EUA na efetivação de direitos. Para Renato Soares de Melo Filho:
ao contrário do século XIX, em que a judicial review of legislation era um
singularidade institucional norte-americana, é inarredável a posterior difusão absoluta
de instrumentos de controle de atos dos demais Poderes, e isso tanto em países com
regime jurídicos romano-germânicos, quanto nos derivados da common law,
tradicionais na supremacia parlamentar, como Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá.
Neste sentido, atribui-se à expansão do âmbito de intervenção do Judiciário ao
fenômeno da judicialização da política e dos fatos sociais. Assim, são apontadas como
possíveis causas dessa disseminação o reconhecimento de que o Judiciário é
pressuposto basilar das democracias modernas em virtude da sua teórica insubmissão
e imunidade políticas, bem como, em menor escala, a prevenção ao majoritarismo
decorrente do déficit de representatividade dos Parlamentos. Também entra nesse rol
a delegação de responsabilidade do Poder Legislativo ao Judiciário para solução de
matérias extremamente controversas e com grande impacto político e social (MELO
FILHO, 2019, p. 37-39).

Diante de todo esse contexto de ascensão política do Poder Judiciário, em partes em
“delegação intencional” dos demais poderes para não se comprometerem com temas polêmicos,
somado à abertura normativa conceitual trazida pela Constituição de 1988, o papel criativo do
juiz é estimulado e o ativismo judicial ganha espaço de relevo.
Como visto, o ativismo judicial, registre-se, não é um fenômeno genuinamente
brasileiro, fazendo-se presente onde o regime democrático impera.
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Chamando atenção para o fato de não se confundir judicialização com ativismo, eis que
aquele seria “um fato, uma circunstância decorrente do desenho institucional brasileiro, e não
uma opção política do Judiciário”; enquanto o ativismo judicial seria a deliberada “expansão
do papel do Judiciário, mediante o uso da interpretação constitucional para suprir lacunas, sanar
omissões legislativas ou determinar políticas públicas quando ausentes ou ineficientes”, é uma
exceção à regra (BARROSO, 2018, p. 39-40). Ou seja: a judicialização é a possibilidade de se
levar ao crivo do Poder Judiciário demandas das mais variadas naturezas e não só políticas,
como se pode levar a crer – daí melhor se falar em “judicialização da vida”. Já o ativismo
judicial se refere à postura do julgador frente à judicialização.
Na lição de Luís Flávio Gomes (apud BARROSO, 2009), citando alguns casos
emblemáticos julgados pelo STF, como impôs a fidelidade partidária, o direito de greve no
serviço público, a proibição do nepotismo, o uso restrito das algemas, as hipóteses acima
elencadas por Barroso (2009) não seriam de ativismo judicial, mas de judicialização do direito
previsto e não efetivado. Fala-se em ativismo judicial quando o juiz cria, inova na ordem
jurídica – seria o ativismo inovador –, ou quando, simplesmente, baseado em princípios
constitucionais ou em caso de lacuna, o magistrado cria uma regra – seria o ativismo revelador.
Oscar Vilhena (2008) fala em “Supremocracia” para se referir ao papel que o Supremo
Tribunal Federal vem assumindo no Brasil, o que demonstra a fragilidade da democracia
representativa. O autor assinala que há dificuldade em se dizer se esse protagonismo do Poder
Judiciário é positivo ou negativo, não se podendo negar as importantes decisões tomadas em
matérias sensíveis, como na questão da pesquisa com células-tronco.
Ao tratar do que nominou “ambição constitucional”, assinala que:
a primeira destas decisões diz respeito ao próprio ethos ambicioso da Constituição de
1988 que, segundo Seabra Fagundes, corretamente desconfiada do legislador, deveria
sobre tudo legislar. Assim, a Constituição transcendeu os temas propriamente
constitucionais e regulamentou pormenorizada e obsessivamente um amplo campo
das relações sociais, econômicas e públicas, em uma espécie de compromisso
maximizador. Este processo, chamado por muitos colegas de constitucionalização do
direito, liderado pelo Texto de 1988, criou, no entanto, uma enorme esfera de tensão
constitucional e, consequentemente, gerou uma explosão da litigiosidade
constitucional. A equação é simples: se tudo é matéria constitucional, o campo de
liberdade dado ao corpo político é muito pequeno. Qualquer movimento mais brusco
dos administradores ou dos legisladores gera um incidente de inconstitucionalidade,
que, por regra, deságua no Supremo (VILHENA, 2008, p. 446-447).

Vê-se que a hirpejudicialização da vida ou judicialização da vida indica a linha tênue
entre direito e política, onde há desencanto com os demais poderes diante da não posição acerca
de temas sensíveis, como bem justificado por Barroso.
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Hoje comumente vem se falando em “Ministrocracia” para se referir a postura de cada
ministro do STF de decidir não com base na visão coletiva da Corte, mas sua individualmente,
o que enseja irracionalidade do sistema, imprevisibilidade, dentre outros.
Segundo Bruno Calife dos Santos (2019, p. 49-50), enquanto o ativismo se refere à
atuação do Judiciário para além dos poderes que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal,
fenômeno violador da separação dos poderes e do caráter majoritário da democracia, como
assinalado por Parini e William P. Marshal (2002, p. 104) e Mendes (2011, p. 95-97); a
judicialização da política à postura processual do judiciário em decidir sobre política pública e
a juridicização constitucional, ao exercício da política pelos julgadores ao proceder ao controle
de constitucionalidade das leis e à concretização das normas programáticas.
André Karam Trindade e Fausto Santos de Morais dispendem críticas ferrenhas à visão
de Luís Roberto Barroso ao ativismo judicial, afirmando que:
ocorre que, ao contrário da leitura otimista sugerida por Barroso (2011) – segundo a
qual o ativismo é uma tendência mundial, na esteira do neoconstitucionalismo, em
face da fluidez da fronteira entre política e direito –, o ativismo judicial torna-se um
fenômeno muito mais complexo e perigoso, especialmente às jovens democracias
constitucionais, quando entendido como a recusa dos tribunais de se manterem dentro
dos limites jurisdicionais estabelecidos para o exercício do poder a eles atribuídos pela
Constituição ( MORAES; TRINDADE, 2011).

Assim, respeitando as visões em sentido contrário, o presente estudo parte do
pressuposto de que o ativismo judicial é uma dimensão essencial da noção de judicialização
formulada por Tate e Vallinder (1997), sem, contudo, com ela se confundir, como já
diferenciado acima.
Ora, quando se fala em ativismo, quer se referir, a priori, à atitude mais tendenciosa,
progressista do Poder Judiciário, usurpando sua função constitucional, ampliando sua
competência (como a questão da fidelidade partidária nos MS nº 26602, 26603 e 26604). Já a
judicialização da política como um fato, dentro da “ortodoxia constitucional” – parafraseando
Lênio Streck (2016), é a concretização de direitos não efetivados pelos demais poderes.
Pode-se afirmar que o ativismo é atitude da Corte, do Poder Judiciário como um todo,
frente à judicialização, de modo que pode haver judicialização e não ter ativismo.
Não se pode enxergar no ativismo um julgar como convicção íntima, ideológica, como
vez por outra se observa e é objeto de muitas críticas. O ativismo exige rol de direitos,
passividade histórica do Judiciário frente ao Executivo e hoje lida-se com omissões várias dos
outros poderes, amplo acesso ao sistema de Justiça e ao próprio Poder Judiciário, otimizando o
cenário de postura ativista, ora conservadora, ora liberal.
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José Renato Nalini (2002, p. 2) chama atenção para o fato de que os “fenômenos da
judicialização da política e a politização da Justiça são fenômeno universal, e o Brasil não
escaparia dele”, o que dá “a esperança de uma nova era de transparência. O Judiciário hermético
de há dez anos deu lugar a uma instituição pró-ativa”, o que encontra resistência até dos juízes
mais conservadores, visão essa ratificada em sua obra “A rebelião de toga” (NALINI, 2015).
Ao cuidar do problema terminológico do ativismo, Bruno Calife dos Santos (2019, p.
48-49), associando-o à mudança de postura do Poder Judiciário frente a ampliação de direitos
e à insuficiência do método tradicional de interpretação pautado na subsunção pura e simples,
destaca que Mauro Cappelletti (1999), em sua obra “ Juízes Legisladores?”, no século XIX, ao
se referir à atividade criativa do julgador, chamou de “direito judiciário” e que a dificuldade
conceitual decorre da visão procedimentalista, segundo a qual o princípio da inércia judicial é
garantia fundamental, inclusive com previsão internacional (art. 8º da Convenção Americana
de Direitos Humanos) e, como tal, não pode ser desrespeitada.
Algumas teorias surgem com o fito de explicar tal fenômeno a partir do grau de
intervenção judicial: numa perspectiva substancialista, o magistrado assume papel ativo nas
questões sociais; na procedimentalista, o Estado deve oferecer meios propulsores para a
participação popular na construção de sociedade democrática, tais como a ADI e a ADPF.
A substancialista é uma corrente teórica defendida por Dworkin13 e Cappelletti e que
recebeu de Wernneck Vianna (1999, p. 24) tal nomenclatura; segundo a qual a concretização
dos direitos fundamentais, constituídos pela Constituição Federal, ocorre no Poder Judiciário.
O papel do juiz, quando se defronta com dada causa envolvendo as políticas públicas, consiste
em se distanciar de postura mecânica, formalista da lei, adotando postura de agente das
transformações sociais, não só se utilizando do controle judicial só da constitucionalidade da
lei formal, mas das questões materiais relativas às próprias políticas públicas.
A corrente procedimentalista detém como defensores Habermas (1997), Jonh Hart Ely
(2010) e Werneck Vianna (1999). Tal corrente é uma crítica ao substancialismo, já que defende
caber ao Poder Judiciário, tão somente, assegurar meios de participação popular no processo de
tomada de decisões, evitando, com isso, uma atuação paternalista, a qual pode gerar a redução
dos cidadãos a meros clientes de um Estado providencial. Enfim, defende que a verdadeira
democracia constitucional deve se pautar em procedimentos otimizadores da formação
democrática da opinião.

Registre-se que essa terminologia “judicialização da política” não é usada, expressamente, por Dworkin (1999),
que fala em transferência de questões políticas ao Poder Judiciário; ou transferência de questões do campo da
batalha política de poder para o âmbito do princípio.
13
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Acerca dessa diferenciação, pondera Streck que:
sustentando a tese procedimentalista, Habermas critica com veemência a invasão da
política e da sociedade pelo Direito. Tece críticas especialmente ao que denomina de
gigantismo do Poder Judiciário, surgido no pós-guerra. Tais fatores coincidiram com
o desestímulo para um agir orientado para fins cívicos, o juiz e lei isolados,
socialmente perdidos. Como contraponto, Habermas propõe um modelo de
democracia constitucional que não se fundamenta nem em valores compartilhados,
nem em conteúdos substantivos, mas em procedimentos que asseguram a formação
democrática da opinião e da vontade e que exige uma identidade política não mais
ancorada em uma 'ação de cultura' mas, sim em uma 'nação de cidadãos' [...] a corrente
substancialista entende que, mais do que equilibrar e harmonizar os demais poderes,
o Judiciário deveria assumir o papel de um intérprete que põe em evidencia, inclusive
contra maiorias eventuais, a vontade geral implícita no direito positivo, especialmente
nos textos constitucionais, e nos princípios selecionados como de valor permanente
na sua cultura de origem e na do Ocidente. O modelo substancialista – que, em grande
parte aqui subscrevo – trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece as
condições do agir político – estatal, a partir do pressuposto de que a Constituição é a
explicitação do contrato social [...]. Na perspectiva substancialista, concebe-se ao
Poder Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado,
levando-o a transcender as funções de checks and balances (STRECK, 2000, p. 40).

John

Hart

Ely

(2010),

autor

da

obra

“Democracia

e

Desconfiança”,

de 1980, considerado um dos trabalhos mais influentes sobre o direito constitucional já
escritos, é defensor de visão procedimentalista quanto à intervenção da Corte Constitucional na
política pública, segundo a qual o princípio da inércia judicial é garantia fundamental e o Estado
deve oferecer meios propulsores da participação popular para a construção de sociedade
democrática, tais como os institutos da ADI e da ADPF, no direito brasileiro.
John Hart Ely (2010), analisando vários casos julgados pela Corte, sobretudo de Warren,
defende que o magistrado deve atuar para corrigir as desconfianças geradas por processos
legislativos dominados por interesses particulares, agindo tão somente quando a participação
popular por meio do voto e quando a previsão legislativa afetar diretamente tal participação e
o processo democrático, não cabendo fazer “valoração substantiva”.
Em arremate à ideia de que o movimento de judicialização da política no Brasil
encontrou na ampliação de instrumento judiciais para atuação na arena política e exercício da
cidadania por vários atores sociais, destacam Maciel e Koerner (2002, p. 124) que Werneck
Vianna, dando continuidade ao estudo desenvolvido em obra anterior, nominada de “A
judicialização da política e das relações sociais no Brasil”, juntamente com Marcelo Burgos,
afirma que, sob influência da visão de Habermas de procedimentalização do direito:
[...] os autores interpretam que as transformações contemporâneas do direito o teriam
tornado aberto às aspirações e necessidades coletivas sem, contudo, atrelá-lo ao
conjunto de imperativos morais substantivos de uma comunidade ética fechada. A
institucionalização do direito no mundo contemporâneo teria incorporado princípios
da filosofia política da modernidade, transformando-os em formas de ação à
disposição do homem comum para participar da criação do direito estatal tanto através
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da democracia representativa como pela via judicial. Essa participação não seria
fragmentadora daqueles princípios da vontade geral, mas representaria as
possibilidades de adensamento do direito pela intervenção, na esfera estatal, da
eticidade da sociedade civil (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 124-125).

É dentro dessa perspectiva, associando a ética do discurso ao modelo democrático, que
os autores substituem o termo “judicialização da política” por “procedimentalização do direito”,
enquanto meio de exercício da cidadania pela sociedade civil frente a atuação ou omissão dos
poderes estatais, adotando Werneck Vianna um modelo de “[...] república constitucional, em
que há cooperação e complementaridade entre os poderes na produção de decisões políticas,
para as quais concorrem formas de representação eleitorais e funcionais”, ou seja, de modelo
democrático – comunitário que rompe com a lógica do constitucionalismo liberal – onde se
busca o Estado-juiz para a tutela de interesse individual – a um em que o “Judiciário tem o
papel de formular [...] os valores compartilhados, bem como o de servir de canal de expressão
para grupos que demandem a promoção dos objetivos comuns expressos pelos direitos
fundamentais” (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 125).
Ademais, há que se assinalar que tanto as Leis nº 9.868/99 e 9.882/99, que
regulamentaram o controle de constitucionalidade das leis, como a Emenda nº 45/04, também
conhecida por “Reforma Judiciária”, revelam-se como instrumento ao fortalecimento da
jurisdição constitucional nas mãos da Suprema Corte (MACIEL; KOERNER, 2002). A esse
respeito, o ministro Gilmar Mendes afirma que:
o modelo de convivência entre controle difuso e concentrado produziu, na democracia
brasileira, o fenômeno da judicialização da política com contornos desconhecidos nas
democracias maduras. Derrotadas nas arenas majoritárias, as minorias políticas
procuram revogar na Justiça as decisões da maioria. A politização dos atores judiciais
criou o ambiente atual, em que vigoram cerca de um milhão de liminares (MENDES
apud MACIEL; KOERNER, 2012, p. 117).

É certo que, no Brasil, observa-se tanto um ativismo judicial, como a presença de
instrumentos de otimização da participação popular, sendo ainda incipiente o conhecimento
sobre as instituições e práticas judiciais, o que exige “uma massa de pesquisas e de análises
mais sistemáticas para elaborar diagnósticos generalizantes sobre o seu papel na dinâmica
democrática brasileira” (CARVALHO, 2007).
Acresce ainda Ernani Carvalho (2007), em “Em busca da judicialização da política no
Brasil: apontamentos para uma nova abordagem”, que há ainda o modelo atitudinal (attitudinal
model) calcado na atuação com base na ideologia do juiz, que é bastante criticado por desprezar
qualquer elemento de índole técnico-jurídica; e o modelo estratégico de comportamento judicial
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cuja mola propulsora são as pressões políticas. Quanto aos problemas de ordem técnicojurídica, afirma que:
as críticas são, basicamente: 1) os juízes dos tribunais superiores não têm como único
objetivo produzir decisões que reflitam determinadas posições ideológicas. Os juízes
procuram igualmente interpretar a lei de maneira clara, precisa e coerente (BAUM,
1997) e 2) a ideia segundo a qual a conversão de preferências ideológicas em
jurisprudência constitucional, apesar de ser o objetivo primário dos juízes, está sujeita
a constrangimentos institucionais, sociais e políticos (EPSTEIN & KNIGHT, 1998).
Os juízes são obrigados a levar em consideração uma série de atores para além das
suas inclinações pessoais no plano ideológico. Um desses fatores é a opinião pública,
uma vez que a falta de uma legitimidade eleitoral direta dos tribunais torna-nos mais
vulneráveis enquanto órgãos de soberania, especialmente quando enfrentam a vontade
de maiorias parlamentares ao declararem a inconstitucionalidade de atos legislativos.
Segundo o jurista americano Bernad Schwartz (1966), a capacidade de o Judiciário
intervir ou ser mais presente na vida política está diretamente ligada ao grau de
importância que a população deposita nas instituições democráticas, ou, mais
precisamente, a credibilidade que essa instituição (o poder Judiciário) tem perante o
público. Schwartz advoga que a base de sustentação da Corte Suprema americana são
a Constituição e a opinião pública (CARVALHO, 2007).

A crítica a esse movimento de atuação do Poder Judiciário como “salvador da pátria”,
como “oráculo” (Rui Barbosa), como o grande protagonista do Direito, quando de sua
interpretação e aplicação, enquanto “guardião das promessas civilizatórias dos textos
constitucionais”, nas palavras de Daniel Sarmento (2009), não é peculiaridade dos
doutrinadores brasileiros, como visto acima e mais aprofundado adiante ao se tratar da função
dos princípios à conformação constitucional da criação do direito pelo magistrado.
Ao contrário da visão supra em que a atuação do Poder Judiciário na política pública se
justifica e se funda na própria tutela dos direitos constitucionalmente garantidos e vítima da
omissão dos demais poderes, para alguns teóricos, como Luiz Lênio Streck (2016), esse
processo de expansão da atuação do Judiciário em assuntos políticos se confunde com o
ativismo judicial e representaria o rompimento com a teoria da separação dos poderes.
É dentro desse contexto de divergência doutrinária, em que para uns a atuação mais
enérgica do Poder Judiciário em matérias comumente afeitas aos particulares ou aos demais
poderes constituídos encontra amparo na Constituição Federal por ser instrumento de controle
das omissões danosas a direitos essenciais ao Estado Democrático de Direito; ora como
intervenção carente de legitimidade democrática, por ultrapassar os limites das funções típicas,
agindo o juiz com “decisionismo”, com arbitrariedade e parcialidade, que se passará a analisar
aspectos positivos e negativos desse protagonismo judicial no Brasil.
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2.2.3 A judicialização da vida: ponderações críticas do ativismo nesse contexto

Como visto, no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, a ideia de força
normativa da constituição (HESSE, 1991) se sedimenta, abrindo espaço a posturas ativistas,
especialmente após os dez primeiros anos de sua vigência (período de ressaca) e a partir da EC
nº 45/2004 com a nova composição do STF, dantes não experimentadas (MORAIS;
TRINDADE, 2011).
Dentro dessa perspectiva, observa-se que não só o acesso à justiça é ampliado, como os
direitos, sendo o fenômeno da “judicialização da vida” (BARROSO, 2018) uma realidade em
que, de uma banda significa a insuficiência de atuação dos demais poderes ou dos particulares
em efetivar direitos constitucionalmente previstos, ocorrendo o “entrincheiramento de direitos”
(FIGUEIREDO, 1991); doutra, indica um protagonismo judicial muitas vezes ilegítimo, como
taxado por Carlos Alexandre de Azevedo Campos (2014) como “ativismo negativo” e por Lênio
Streck (2010), de “decisionismo”, fruto da principiologia.
Não se pode confundir o ativismo, que ocorre não só quando há omissão legislativa, mas
quando, ante a necessidade de efetivar direitos fundamentais, o juiz tem que alargar sua
interpretação, com a decisão judicial pautada na consciência do julgador, tão criticada por Lênio
Streck (2000).
Mas qual seria o núcleo essencial dos direitos fundamentais a que incumbe aos demais
poderes respeitar, sob pena de justificar a intervenção judicial? J.J. Gomes Canotilho identificou
com precisão o que se denomina núcleo essencial dos direitos fundamentais:
a ideia fundamental deste requisito é aparentemente simples, exige um núcleo
essencial dos direitos, liberdades e garantias que não pode, em caso algum, ser
violado. Mesmo nos casos em que o legislador está constitucionalmente autorizado a
editar normas restritivas, ele permanece vinculado à salvaguarda do núcleo essencial
dos direitos ou direitos restringidos (CANOTILHO, 2003, p. 71).

Ante o movimento de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tais direitos passam
a permear as relações entre particulares e a incapacidade de solução de per si dos conflitos
surgidos nessa seara ou volvidos pela “cultura do litígio”, de modo que a judicialização acaba
sendo o meio buscado.
Nesse contexto de busca do Poder Judiciário à solução das mais variadas questões da
vida, para Barroso (2017, p. 15), sob o viés qualitativo, a judicialização da vida seria o rótulo
“que identifica o fato de que inúmeras questões de grande repercussão moral, econômica e
social passaram a ter sua instância final decisória no Poder Judiciário e, com frequência, no
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Supremo Tribunal Federal”. No quantitativo, corresponde à explosão numérica de demandas
judiciais.
Ou seja, a hiperjudicialização da vida refere-se à intervenção do Estado-juiz, quer
materializada na crise numérica de processos, quer interferindo em variabilidade de matérias,
dantes solucionadas ou pelos demais poderes – como a judicialização da política, consoante
visto alhures – seja dos particulares – como questões familiares, o que demonstra uma
incapacidade de autogestão e a “transferência” da autonomia privada ao Estado.
Com acerto, Stefano Rodotà revela certa preocupação com a “judicialização da
sociedade” e da vida privada, assinalando que:
a evidência empírica revela um direito e uma política convertidos em instrumentos de
gestão do cotidiano, com a transformação do direito em mandamento ocasional e da
política em mera administração. Não menos insatisfatório é o critério oposto,
inteiramente centrado no longo prazo e na generalidade do interesse (RODOTÀ, 2010,
p. 29, tradução livre).

Ademais, a interferência do Direito Público nas relações privadas, sobretudo nos direitos
da personalidade, leva à discussão doutrinária quanto à permanência da dicotomia do Direito,
de modo que sua existência perdura pelo menos para fins didáticos, exigindo-se que se atente
que “[...] maciça ingerência do direito público na esfera individual acaba por provocar a
socialização da personalidade do ser humano, abstraindo sua identidade, o que em nada
contribui para a realização da dignidade da pessoa humana” (ZANINI et al., 2018, p. 10).
Chamando atenção aos riscos dessas interferências decorrentes da constitucionalização do
Direito Privado, os referidos estudiosos lecionam que:
o processo de socialização das relações patrimoniais, capitaneado pelo direito
constitucional, não deve ser trazido para o campo das relações extrapatrimoniais, pois
nesse caso, ao invés de uma intromissão benéfica do Estado, estaremos diante de uma
atuação bastante prejudicial, visto que não se pode simplesmente funcionalizar a
pessoa humana e sua dignidade, subordinando seus direitos mais íntimos ao interesse
público (ZANINI et al., 2018, p. 10).

Para Garapon:
[...] o juiz surge como o recurso contra a implosão das sociedades democráticas que
não conseguem gerir de forma diferente a complexidade e a diversidade que geram.
Privado das referências que lhe conferem uma identidade e estruturam a sua
personalidade, o indivíduo procura, no contacto com a justiça, uma proteção contra o
desmoronamento interno. Perante a decomposição do político, é doravante ao juiz que
se pede a salvação. Os juízes são os últimos ocupantes de uma função de autoridade
– clerical e até paternal – abandonada pelos seus antigos tutelares (GARAPON, 1996,
p. 23).
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A incapacidade das pessoas de per si ou por outros meios de controle, como a religião e
a família, desemboca na busca de soluções institucionais dos conflitos, de modo que a
“judicialização da vida” seja qualitativa ou quantitativa, revela-se constante, com o aumento da
litigiosidade e abrindo espaço à verdadeira gestão jurisdicional e ao ativismo judicial ante a
complexidade e peculiaridades da vida cotidiana moderna. Segundo Garapon:
a justiça é objeto de uma súbita inversão de tendências: de uma posição secundária,
passa, subitamente, para o primeiro plano. Embora o direito tenha sido apenas a moral
de relações difíceis, comerciais, ou políticas, tende, agora, a tornar-se o princípio de
toda a relação social. Os nossos contemporâneos fazem apelo a ele para arbitrar os
seus conflitos mais íntimos. Enquanto, outrora, o juiz se limitava a sancionar os
desvios, eis que agora se lhe solicita que exerça um verdadeiro magistério sobre as
pessoas mais frágeis. Enquanto, antigamente, o conflito constituía uma ameaça de
dissolução da relação social, hoje, transforma-se numa possibilidade de socialização.
A jurisdição é, doravante, um modo normal de governo (GARAPON, 1996, p. 47).

Na sociedade contemporânea, a sociabilidade humana é marcada por complexidade e
diversidade, de modo que sempre colocar a discussão aos mais variados conflitos no âmbito do
sistema jurídico, por meio do processo judicial, sobrepondo o jurídico ao político, pode
fragilizar o próprio jogo democrático, por desestimular o espaço de debate, de exercício da
autonomia da vontade e da construção social da solução.
Assim, considerando que, como bem aviado por Garapon (1996), o século XXI é e será
marcado pelo agigantamento do Poder Judiciário, eis que passa a atuar em searas dantes restritas
ao exercício pleno da autonomia da vontade, o que exige cautela do julgador para não incorrer
em injustiças e em interferências indevidas e arbitrárias.
Decerto que a moldura kelseniana da vinculação do juiz à lei sofreu influxos de valores
como a justiça e a paz social, de modo que o espectro de interpretação do julgador se ampliou:
junto às regras jurídicas, acresceram-se os princípios. É a perspectiva filosófica do póspositivista, que deu base ao neoconstitucionalismo, em que se tem na Constituição a força
irradiante de valores, como a dignidade da pessoa humana, que atinge não só as relações entre
Estado e particulares, mas as entre particulares.
A título de exemplo, no âmbito do Direito das Famílias, conquanto a atuação do Estado
seja em casos excepcionais, por força do princípio da intervenção mínima, disposto no art. 1513,
Código Civil (BRASIL, 2002), por deter a família função social e por ser a base da sociedade,
como bem já defendia Erhlich, vem se observando a judicialização do afeto e a busca de
indenização por abandono afetivo.
Também, como será analisado no último capítulo, a interferência do STF, instado na
ADI 142, quanto ao conceito de família na atualidade e noutros julgados, quanto ao direito à
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alteração do nome a partir da identidade de gênero, independentemente de qualquer
procedimento cirúrgico prévio (BRASIL, 2011). Vê-se que os demais poderes transferem ao
Poder Judiciário a responsabilidade de decidir questões polêmicas, evitando-se o
comprometimento com seu eleitorado.
O legislador negativo se transforma em positivo com o ativismo das Cortes
Constitucionais no mundo.
Conquanto muito se debate e se critique, depreende-se do estudo aprofundado, ora
realizado, que diferente do contexto norte-americano, o Brasil carece de dogmática do ativismo
judicial, o que dificulta sua delimitação científica e limites.
Ora, o que é o juiz decidir de acordo com sua convicção, e alguns acrescem o adjetivo
“motivada”? O juiz, enquanto encarnação do Estado, revestido da jurisdição, deve se ater aos
fatos e aos direitos a eles aplicados, motivando suas decisões – que é imprescindível ao controle
social – com o olhar volvido à pacificação social.
Daí, indaga-se: será que Eros Grau (2006) está com a razão ao falar que detém “medo
dos juízes”? Cabe a reflexão.
Ser ativista exige cautela e deferência, como regra, debate com a sociedade quando
possível para não se incorrer em ilegitimidade democrática.
De fato, em democracias recentes, após experiências ditatoriais, como o Brasil e
Portugal, por exemplo, imprescindível o fortalecimento das instituições democráticas e o
amadurecimento de cultura comprometida com o Estado de Direito, revelando-se o ativismo
judicial, em regra, danoso.
Ora, qual segurança jurídica um sistema jurídico pode deter em julgamentos orientados
pelo resultado em que critérios políticos, ideológicos ou axiológicos do julgador serão o norte?
É o que Eros Grau (2006) fala em “silogismo regressivo”, ou seja, o julgador já detém
o resultado daquele litígio de acordo com o que “acha correto” e constrói toda a fundamentação
da decisão judicial para justificar. Nesse sentido, conforme ensina Carlos Alexandre de
Azevedo Campos:
a interpretação ampliativa das normas e princípios constitucionais, com a afirmação
de direitos e poderes implícitos ou não claramente previstos nas constituições, assim
como a aplicação direta de princípios constitucionais, muito vagos e imprecisos, para
regular condutas concretas sem qualquer intermediação do legislador ordinário,
constituem hoje a dimensão mais importante do ativismo judicial (CAMPOS, 2014).

Esse ativismo judicial com núcleo axiológico, justificado em princípios, também é
criticado por André Karam Trindade e Fausto Santos de Morais:
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na verdade, os tribunais deixaram de exercer uma função de mero aplicador de leis e
assumiram o papel de protagonista na concretização dos direitos, acreditando,
ingenuamente, na ideia de que a Constituição é um remédio para todos os males e de
que, com ela – aliada a outros instrumentos, tais como os e as princípios cláusulas
abertas –, é possível chegar a qualquer resultado através da argumentação jurídica [...].
“Neste contexto, caracterizado pelo alargamento da jurisdição constitucional, é que a
doutrina tenta justificar o ativismo judicial a partir da ideia de que a Constituição
propicia uma abertura principiológica, em que a ponderação exsurge como a técnica
a ser empregada na aplicação dos princípios – entendidos como mandados de
otimização –, a fim de produzir decisões justas, cujas respostas resultam de uma
argumentação jurídica que respeite a proporcionalidade” (MORAIS; TRINDADE,
2011).

Há que se assinalar que, diferentemente de Portugal, onde em sua Constituição (artigo
18º, 114) se admite expressamente a aplicação direta dos princípios ao caso concreto
(PORTUGAL, 2005), no Brasil, essa possibilidade é defendida doutrinariamente, o que dá
margem a críticas, por ampliar, muitas vezes desmedidamente, o campo de atuação do juiz.
Em defesa do ativismo judicial, Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos pontuam
que:
[...] a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras,
permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de
realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central. A mudança de
paradigma nessa matéria deve especial tributo às concepções de Ronald Dworkin e
aos desenvolvimentos a ela dados por Robert Alexy. A conjugação das ideias desses
dois autores dominou a teoria jurídica e passou a constituir o conhecimento
convencional na matéria (BARROSO; BARCELLOS, 2003).

As críticas feitas aos julgamentos orientados pelo resultado aplicam-se igualmente às
decisões ativistas de núcleo axiológico, porquanto possuidoras de enorme carga de
subjetividade do juiz prolator. Decisões ativistas proferidas nesses moldes impedem os
jurisdicionados de ter previsibilidade nas decisões do Poder Judiciário, em afronta ao princípio
da segurança jurídica.
Tomando como base a visão de Luís Roberto Barroso, mas sem romantismo e
reconhecendo como pertinentes algumas críticas de Lênio Streck ante os excessos cometidos,
entende-se que o ativismo é atitude da corte frente à judicialização – enquanto ajuizamento de
ações judiciais com o fito de obter resposta ante violação a direito - que com aquele não se
confunde, podendo haver um sem o outro.
Nesse cenário de excesso de busca do Estado-Juiz, com o fito de concretizar direitos
constitucionais que se dariam por ação do Executivo ou Legislativo ou por particulares, tem-se

“Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e
vinculam as entidades públicas e privadas” (PORTUGAL, 2005).
14
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a judicialização da política, da saúde, das mais variadas searas da vida, enfim, a “judicialização
da vida”, o que muitas vezes decorre de omissão estratégica daqueles outros poderes que
dependem da aprovação popular e qualquer posição tomada pode desagradar o eleitor, como
apontado por Dieter Grimm (2006).
Daí a importância de se compreender essa postura ativista do Poder Judiciário num
contexto de Estado Democrático de Direito.

2.3 PROTAGONISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA
Todo um contexto de crise de legitimidade dos demais poderes e de violação da
dignidade humana, somado à ampliação do conceito de norma e à força e supremacia
constitucionais, bem como ao desenho institucional, onde a última palavra é dada pelo Poder
Judiciário que, quando provocado, tem que decidir, são fatores que otimizaram a postura ativista
do julgador.
Sem desmerecer outros autores de relevo, ao se abordar o protagonismo do Poder
Judiciário no Brasil, por ser um dos grandes estudiosos do fenômeno no Brasil, Luís Roberto
Barroso, que o relaciona diretamente com o neoconstitucionalismo nacional, apontar-se-á a
doutrina da efetividade das normas constitucionais, pontuando os riscos e limites ao Estado
Democrático de Direito dessa expansão do Estado-Juiz. Na mesma toada, destacar-se-á as
críticas fervorosas de Luís Lênio Streck, para quem a intervenção judicial nas diversas searas
da vida cotidiana, como regra, atenta contra a democracia e merece repulsa.
Também se retomará ao histórico debate entre Herbert Hart e Ronald Dworkin, os quais
buscam justificar, cada um sob sua perspectiva, a discricionariedade judicial em casos em que
não se têm respostas prontas na norma, dando ênfase à função integradora dos princípios, que
permitem o império do Direito e não das leis.

2.3.1 Efetividade das normas constitucionais e mudanças paradigmáticas à interpretação
constitucional
Conquanto não se negue os vários momentos de intervenção do Poder Executivo no
Judiciário e a relação conflituosa e tênue entre direito e política, como visto alhures, o presente
estudo se limitará a dar ênfase ao desenho institucional trazido pela Constituição Federal de
1988 que, decerto, trouxe verdadeiro arsenal normativo a que o Poder Judiciário pudesse
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intervir nos demais poderes, observando-se, hoje, verdadeira explosão de atuação nas variadas
questões, inclusive, em questões complexas, o que Oscar Vilhena chama de “Supremocracia”.
A doutrina da efetividade, no Brasil, impulsionada pelo positivismo constitucional,
defende a ideia de que as normas constitucionais, direta ou indiretamente, detêm eficácia, tendo
o Poder Judiciário, por meio do exercício da ação, provocado pela jurisdição. Essa doutrina,
segundo Barroso, promoveu três mudanças paradigmáticas na prática e teoria do direito
constitucional brasileiro, à medida que rompe com a ideia de que a Constituição seria mera
“miragem, com as horas de uma falsa supremacia, que não se traduzia em proveito da
cidadania” (BARROSO, 2018, p. 29). E continua:
no plano jurídico, atribuiu normatividade plena à Constituição, que se tornou fonte de
direitos e de obrigações, independentemente da intermediação do legislador. Do ponto
de vista cientifico ou dogmático, reconheceu ao direito constitucional um objeto
próprio e autônomo, estremando-o do discurso puramente político ou sociológico. E,
por fim, sob o aspecto institucional, contribuiu para a ascensão do Poder Judiciário
no Brasil, dando-lhe um papel mais destacado na concretização dos valores e dos
direitos constitucionais (BARROSO, 2018, p. 29).

É dentro desse cenário que o Poder Judiciário detém papel fundamental à efetivação dos
direitos constitucionais, não reconhecidos sponte própria, muitas vezes, tendo que se utilizar
de “[...] novas formulações doutrinárias, de base pós-positivista, como a teoria dos princípios,
as colisões de direitos fundamentais, a ponderação e o mínimo existencial” (BARROSO, 2018,
p. 29).
Em se tratando da efetividade das normas constitucionais, ainda no entendimento de
Barroso:
efetividade, em suma, significa a realização do Direito, o desempenho concreto de sua
função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos
legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser
normativo e o ser da realidade social [...]. A efetividade da Constituição há de
assentar-se sobre alguns pressupostos indispensáveis. É preciso que haja, da parte do
Constituinte, senso de realidade, para que não pretenda normatizar o inalcançável, o
que seja materialmente impossível em dado momento e lugar. Ademais, deverá ele
atuar com boa técnica legislativa, para que seja possível vislumbrar adequadamente
as posições em que se investem os indivíduos, assim como os bens jurídicos
protegidos e as condutas exigíveis. Em terceiro lugar, impõe-se ao poder público
vontade política, a concreta determinação de tronar realidade os comandos
constitucionais. E, por fim, é indispensável o consciente exercício de cidadania,
mediante a exigência, por via de articulação política e de medidas judiciais, da
realização dos valores objetivos e dos direitos subjetivos constitucionais (BARROSO,
2009, p. 220).

Ingo Sarlet (2012), após intenso estudo acerca da problemática da eficácia das normas
constitucionais de direitos fundamentais, partindo desde Ruy Barbosa, para quem as normas
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programáticas não deteriam eficácia, visão que dominou mais de 100 anos, desde 1981, até
desembocar em José Affonso da Silva (1992), – autor de grande relevo nessa matéria, tendo,
inclusive, sua teoria de classificação das normas constitucionais, a partir do grau de eficácia,
em plena, limitada e contida, sendo adotada no Brasil – destaca que toda e qualquer
classificação, por mais abrangente que tente ser, não alcançará todas as hipóteses, de modo que
defende que toda norma constitucional detém um mínimo de eficácia, variando tão somente
quanto o grau de densidade normativa (SARLET, 2012). Obtempera o autor que:
em que pesem as distinções entre as concepções sumariamente apresentadas e até
mesmo a diversidade de critérios nas quais se baseiam, constatam-se no mínimo dois
aspectos – ambos vinculados ao problema da eficácia jurídica (sob o aspecto da
aptidão para gerar efeitos) das normas constitucionais – a respeito dos quais todas as
formulações guardam identidade. Com efeito, todos os autores citados partem da
premissa de que inexiste norma constitucional completamente destituída de eficácia,
sendo possível sustentar-se, em última análise, uma graduação da carga eficacial das
normas constitucionais. Todas as propostas reconhecem, contudo, que determinadas
normas da Constituição, em virtude da ausência de normatividade suficiente, não
estão em condições de gerar, de forma imediata, seus principais efeitos, dependendo,
para tanto, de uma atuação concretizadora por parte do legislador ordinário, razão pela
qual também costumam ser denominadas de normas de eficácia limitada ou reduzida
(SARLET, 2012, p. 225).

No mesmo sentido, inclusive pondo uma pá de cal na visão de Ruy Barbosa quanto a
não eficácia das normas constitucionais programáticas, Andreas Krell, utilizando a disposição
constitucional do §1º, do art. 5º, leciona que, mesmo diante de insuficiência ou ausência de lei,
o conteúdo dos direitos fundamentais não precisa ser por ela concretizado, podendo ser
invocados de pronto. Ademais, ainda que haja sua regulamentação legislativa, nada
“acrescentará de essencial: apenas pode ser útil (ou, por ventura necessária) pela certeza e
segurança que criar quanto às condições de exercício de direito ou quanto à delimitação frente
a outros direitos” (KREL, 1999, p. 240).
Volvidos por esse sentimento constitucional e de reconhecimento da dignidade da
pessoa humana, concretizada por meio dos direitos fundamentais, que permeia todo o
ordenamento jurídico, observa-se verdadeira mudança paradigmática na interpretação
constitucional, em que métodos interpretativos tradicionais não mais são suficientes, sobretudo
para a solução de casos difíceis, que decorrem, segundo Barroso (2018, p. 38), de “ambiguidade
da norma”, de “desacordos morais razoáveis” e ante as “colisões de normas constitucionais ou
de direitos fundamentais”.
Daí a lógica do silogismo, predominante até o final do século XIX, em que a
interpretação não era ato de vontade, mas de conhecimento não mais servia.
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Assim, Barroso (2018, p. 35) defende três mudanças nesse talante, quais sejam: a
“superação ao formalismo jurídico”, na medida em que a solução aos casos não é estanque,
tampouco sempre prontas, de modo que ao interprete caberá “[...] legitimar suas decisões em
valores morais e em fins políticos legítimos”; o “advento de uma cultura jurídica póspositivista”, em que para além da lei, tem-se outros elementos que dão integração ao sistema e
devem ser utilizados no caso concreto; e a “ascensão do direito público e a centralidade da
Constituição”, rompendo com a predominância do Direito Privado, por influência do Código
Napoleão (1804).
Assim, partindo-se do pressuposto de que toda interpretação jurídica perpassa pela
constitucional, imprescindível ante a pluralidade e complexidade da sociedade contemporânea,
“[...] a normatividade dos princípios (como dignidade da pessoa humana, solidariedade e
segurança jurídica), as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a argumentação
jurídica” serão aspectos a serem considerados, sobretudo à solução dos casos difíceis
(BARROSO, 2018, p. 36).
Vê-se que a ampliação de direitos fundamentais (plano vertical) ou direitos da
personalidade (plano vertical) exige atuação mais ativa do Poder Judiciário, seja na perspectiva
do direito substancial, quer procedimental, como assinalado por Marinoni (2010, p. 138-154).
Defendendo que os direitos fundamentais se sobrepõem ao incondicionado Poder
Constituinte originário, ante o reconhecimento de que a pessoa humana é mais importante do
que o Estado, fato esse materializado com a Carta da ONU de 1945, afirma Fachin que um
“direito fundamental, considerado cláusula pétrea e pertencente ao bloco dos direitos comuns a
todas as sociedades, não pode ser revogado nem mesmo por obra do poder constituinte
originário” (FACHIN, 2019, p. 238). Sustenta, ainda, que:
o constituinte de 1988 erigiu a pessoa humana como valor supremo do ordenamento
jurídico. A escolha refletiu a prevalência da concepção humanista, que permeia todo
o texto constitucional. A dignidade da pessoa humana é o valor fundante do Estado
brasileiro (art.1º, inciso III) e inspirador da atuação de todos os poderes do Estado e
do agir de cada pessoa. Tal valor está presente, de modo expresso ou implícito, em
todas as partes da Constituição (FACHIN, 2019, p. 208).

O caráter irradiante da dignidade da pessoa humana fundamenta, muitas vezes, essa
nova postura interpretativa do Poder Judiciário, chamada de ativismo judicial ou judicialização
da política, que, embora objeto de muitas críticas, é defendida por alguns, tais como: André
Ramos Tavares, Roberto Alexy, Luís Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
Em “A rebelião da toga”, José Renato Nalini (2015, p. 320) defende a atuação rebelde
dos juízes, que são incumbidos de atender aos anseios sociais, interpretando e aplicando as leis,
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sem perder o referencial constitucional, ponderando, contudo, que essa rebelião dos
magistrados não se trata de “revolta corporativista [...]. A rebelião é nova postura hermenêutica.
Inspira-se na aparente ineficiência do farto instrumental jurídico para resolver as questões
humanas”. Continua o autor:
o juiz sensível e destemido não pode senão ser rebelde. Ele tem uma antena
permanentemente atenta às infelicidades, às angustias e sofrimentos. Tem
consciência da finitude de seus poderes. Mas não ignora dispor de um arsenal
de ferramentas para mitigar as dores de quem está faminto por justiça. É
incomensurável o poder de um juiz consciente, forte e corajoso. Ele tem
condições de conferir nova trajetória à sociedade aparentemente sem rumo.
Basta compenetrar-se de que a tarefa mais seria de um julgador é interpretar o
ordenamento à luz de uma Constituição que acreditou e prestigiou o juiz e a
justiça (NALINI, 2015, p. 321).

Atualmente, tem-se vários exemplos em o Poder Judiciário é instado a se manifestar
ante a violação a direitos fundamentais por omissão do próprio Poder Público, sendo o
argumento da separação dos poderes o basilar utilizado à contestação para tal intervenção, como
restará demonstrado mais adiante. Nessa toada, Nalini leciona que:
o Judiciário é o poder naturalmente encarregado de cumprir essa missão de
concretizar, densificar e realizar praticamente as mensagens normativas da
Constituição [...]. Além de todos os direitos fundamentais assegurados na
Constituição dependerem do Judiciário para sua efetiva concretização, a exata
compreensão do papel dos princípios fará com que o juiz possa implementar todas as
mensagens normativas da Carta (NALINI, 2015, p. 334-335).

Nesse diapasão, acerca da necessidade de declarar a efetividade de normas
constitucionais que carregam conteúdo de direito fundamental, criando comandos de
observância obrigatória a todos poderes, quando da violação, o próprio texto constitucional
autorizaria, legitimamente, o Poder Judiciário a atuar, no caso concreto, ponderando os
“interesses em jogo”.
Decerto que, sob o manto de tal argumento, não se pode autorizar, ilimitadamente, a
intervenção do Estado-juiz, substituindo os demais poderes, desconsiderando as peculiaridades
da política pública, como a lógica da reserva do possível, promovendo riscos imensuráveis à
democracia.
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2.3.2 Críticas e limites à expansão
A relação imbricada desse novo desenho institucional que vem se observando à atuação
do Estado-juiz decorre da intensa e expressiva transformação da relação Estado-sociedade, com
o aumento de políticas de bem-estar (welfare policies).
Ora, se no Estado Liberal o caráter político da jurisdição era mitigado e no Social era
exacerbado, no Estado Neoliberal tem-se a busca pelo equilíbrio e o ativismo judicial, tão
criticado por muitos ante o debate quanto à sua legitimidade democrática, como Lênio Luiz
Streck e Stefano Rodotà (2010, p. 29) que revelam certa preocupação com a “judicialização da
sociedade”, da vida privada.
Lênio Luiz Streck, crítico fervoroso do ativismo judicial, chama atenção para o fato de
que, ao se admitir a atuação ativa do julgador, forma-se, desse modo, um círculo vicioso:
“primeiro, admite-se discricionarismos e arbitrariedades em nome da ‘ideologia do caso
concreto’, circunstância que, pela multiplicidade de respostas, acarreta um sistema
desgovernado, fragmentado [...]” (STRECK, 2008, p. 110-111).
Na mesma toada de crítica a essa postura ativista do juiz, Cass R. Sunstein (1994, p.
142-145), propondo o minimalismo judicial, segundo o qual, o julgador, detendo conhecimento
das suas capacidades institucionais, deve agir racionalmente, devendo só intervir em políticas
fruto de aprovação por processos democráticos, excepcionalmente quando ou o interesse em
jogo, pela natureza, forem incompatíveis com a justa deliberação, ou seja, à proteção das
minorias; ou se se referir a direito relativo ao processo democrático e a decisão deve ser estranha
à política, como o direito ao voto.
O estudioso de Harvard pontua que a intervenção do juiz nas políticas públicas gera três
problemas de revelo especial, quais sejam: no que tange à cidadania e à democracia, essa relação
de dependência às cortes acaba por reduzir o uso de canais democráticos à mudança; no tocante
à eficácia das decisões judiciais em promoverem mudanças sociais não se verifica tal efeito na
prática; e, por fim, quanto aos impactos negativos da decisão judicial, ao proteger dado interesse
posto ao seu crivo, comprometendo a efetividade dos demais, ante a limitação recursal
(SUNSTEIN, 1994, p. 142-145).
Jonh Hart Ely (2010), ao analisar a atuação jurisdicional do controle de
constitucionalidade norte-americano, em um ambiente de respeito ao princípio democrático,
propõe uma alternativa de atuação jurisdicional que importe em garantir às minorias o devido
acesso às vias políticas representativas. Defende que a Suprema Corte deveria interpretar a
Constituição de modo a reforçar os processos democráticos e o autogoverno popular, garantindo
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uma representação igual no processo político e que a “construção estrita” falha por realizar
justiça à textura aberta de muitas das disposições constitucionais; porém, concomitantemente,
afirma que admitir que o julgador possa inferir amplos direitos e valores morais da Constituição
é radicalmente antidemocrático. Conquanto não assuma com clareza ser interpretacionista, ou
seja, ao juiz não deve se ater tão somente ao teor da realidade, eis que a Constituição se prende
a valores do passado, no presente e futuro, de modo que talvez não julgue conforme a realidade,
demonstra certas opiniões interpretacionistas, podendo, contudo, falar-se em ser
procedimentalista, como dito alhures.
Em defesa do caráter democrático da atuação do Poder Judiciário, a despeito de, em
regra, não ser eleito, ressalta Mauro Cappelletti que:
não há dúvida de que é essencialmente democrático o sistema de governo no qual o
povo tem o “sentimento de participação”. Mas tal sentimento pode ser facilmente
desviado por legisladores e aparelhos burocráticos longínquos e inacessíveis,
enquanto, pelo contrário, constitui característica quoad substantiam da jurisdição, [...]
desenvolver-se em direta conexão com as partes interessadas, que têm o exclusivo
poder de iniciar o processo jurisdicional e determinar o seu conteúdo, cabendo-lhes
ainda o fundamental direito de serem ouvidas. Neste sentido, o processo jurisdicional
é até o mais participatório de todos os processos da atividade pública. Certamente,
também os juízes podem se transformar em burocratas distantes, isolados do seu
tempo e da sociedade, mas, quando isto ocorre, um sadio sistema democrático tem a
capacidade de intervir e corrigir a situação patológica, mediante instrumentos de
“controles recíprocos”. Em particular, a norma inaceitável, judicialmente criada, pode
ser corrigida ou ab-rogada mediante um ato legislativo, e, no limite, até por meio de
uma revisão constitucional (CAPPELLETTI, 1999, p. 100-101).

Em razão da força normativa da Constituição, na atuação do magistrado, seu
protagonismo deve a ela está subordinado, sob pena do decisionismo do juiz se tornar um mal
à democracia, por gerar “claros déficits de legitimidade, que impedirão uma real
democratização do processo, que pressupõe uma interdependência entre os sujeitos processuais,
uma corresponsabilidade entre estes” e, especialmente, “um policentrismo processual”
(NUNES, 2008, p. 195).
Decerto que o papel precípuo dos poderes é concretizar os preceitos fundamentais da
Constituição Federal de 1988, daí a legitimação do Poder Judiciário para intervir na política,
sem ser política, contudo, não pode tal exercício ser ilimitado e irresponsável:
parafraseando a alegoria construída por Dworkin, a prática das políticas públicas deve
ser como um ‘romance em cadeia’, escrito em vários capítulos, em épocas diferentes
(2004, p.275 e ss.), de modo a compor uma história linear, ainda que com mudanças
de personagens e de enredos, tudo com criatividade capaz de acompanhar às novas
realidades, mas sem romper com a integridade do Direito (Ó, 2019, p.183-184).
[...] o Poder Judiciário aparece como instituição responsável pela resolução de
conflitos e pela possibilidade de tutela dos mais variados interesses. Essa atuação,
embora um tanto quanto restrita inicialmente, passou a ser mais explicita no momento
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em que esse mesmo Estado sofre uma nova conformação em seu perfil institucional
pelo afluxo de outras espécies e garantias alçadas ao mesmo patamar daquelas
usualmente classificadas como direitos de primeira dimensão (STRECK apud
SANTOS, 2019, p. 45).

Partindo-se da teoria de Dworkin, é possível se extrair que o funcionamento otimizado
da democracia depende de um sistema em que os juízes interpretam racionalmente o cenário
jurídico de dada comunidade, com o olhar volvido ao texto constitucional.
Daniel Sarmento chama atenção para os riscos antidemocráticos quando se incorre em
excesso de constitucionalização do Direito, quando se vê na Constituição uma espécie de
“genoma jurídico”, parafraseando Ersnt Forsthof:
[...] quem defende que tudo ou quase tudo já está decidido pela Constituição, e que o
legislador é um mero executor das medidas já impostas pelo constituinte, nega, por
consequência, a autonomia política ao povo para, em cada momento da sua história,
realizar as suas próprias escolhas. O excesso de constitucionalização do Direito
reveste-se, portanto, de um viés antidemocrático. Esta ordem de preocupações levou
Ersnt Forsthof, na Alemanha, a criticar as teorias que viam a Constituição como uma
espécie de "genoma jurídico [...] do qual tudo deriva, do Código Penal até a lei sobre
a fabricação de termômetros". E a questão torna-se ainda mais delicada diante da
constatação de que, pela abertura semântica dos direitos fundamentais e dos princípios
- principal matéria-prima da constitucionalização do Direito - o seu principal agente
acaba sendo o Poder Judiciário, ao dar a última palavra sobre a interpretação daquelas
cláusulas. Daí porque, o debate sobre a constitucionalização do Direito se imbrica
inexoravelmente com as discussões a propósito da judicialização da política e do
decisionismo, referidas acima (SARMENTO, 2009, p. 65).

Ao tratar da crítica quanto ao caráter contramajoritário do STF e debate quanto à sua
legitimação democrática, por conseguinte, com veemência assinala que:
de tudo o que se disse, é possível concluir que o Poder Judiciário se expande,
sobretudo, nas situações em que o Legislativo não pode, não quer ou não consegue
atuar. Aqui se chega ao ponto crucial: o problema brasileiro atual não é o excesso de
judicialização, mas a escassez de boa política. Nesse cenário, imaginar que a solução
esteja em restringir o papel do Judiciário é assustar-se com a assombração errada. O
que o país precisa é restaurar a dignidade da política, superando o descrédito da
sociedade civil, particularmente em relação ao Legislativo. É hora de diminuir o peso
do dinheiro, dar autenticidade aos partidos e atrair vocações. Enquanto não vier a
reforma política necessária, o STF terá de continuar a desempenhar, com intensidade,
os dois papéis que o trouxeram até aqui: o contramajoritário, que importa em
estabelecer limites às maiorias; e o representativo, que consiste em dar uma resposta
às demandas sociais não satisfeitas pelas instância políticas tradicionais (BARROSO,
2018, p. 41-42).

O debate em torno da legitimidade democrática do STF e os limites da construção
judicial do Direito, revela-se mais clarividente ante os casos difíceis. Destaca Barroso que:
tal circunstancia faz com que o intérprete se torne coparticipante do processo de
criação do Direito, na medida em que caberá a ele, à luz dos elementos disponíveis,
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construir argumentativamente a solução que irá resolver a situação. A legitimidade de
tal atuação dependerá da capacidade do juiz ou tribunal de convencer o auditório ao
qual se dirige de que a decisão produzida é constitucionalmente adequada, por ser
legítima, justa e compatível com o sistema normativo [...]. O próprio STF não é um
tribunal de si próprio. Sua legitimidade e credibilidade dependem da compreensão e
do assentimento da sociedade como um todo quanto ao papel que desempenha. No
fundo, este é o auditório final (BARROSO, 2018, p. 47).

Daí a importância de o STF ouvir a opinião pública, porém não se curvar a ela, eis que
o populismo judicial é danoso – não é a decisão mais popular a necessariamente mais escorreita.
Como exemplo atual, contemporâneo e relevante, numa análise técnica, logo despida de
qualquer opinião político-partidária, tem-se a liminar concedida em 29/04/2020, pelo Ministro
Alexandre de Moraes, nos autos do Mandado de Segurança (MS) 37097, impetrado pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) contra o Decreto de 27/4, do Presidente da República,
determinando a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para o comando da
Polícia Federal, o que acirra constantemente o debate quanto à legitimidade democrática por
ser contramajoritário ao ir de encontro ao Chefe do Poder Executivo, eleito por vontade do povo
(BRASIL, 2020).
Como fundamento à concessão da liminar, o ministro reconheceu a ocorrência de desvio
de finalidade do ato, “em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da
moralidade e do interesse público”, assinalando que, embora se cuide de ato discricionário e
privativo do Chefe do Executivo, à Corte Constitucional incumbe fazer valer o império da
Constituição Federal. Destaca o relator que o Estado de Direito não se coaduna com o exercício
irrestrito do poder e que “a opção conveniente e oportuna para a edição do ato administrativo
presidencial deve ser feita legal, moral e impessoalmente, e sua constitucionalidade pode ser
apreciada pelo Poder Judiciário”. Pondera o ministro Alexandre de Moraes que:
assim, para efetivar-se verdadeiramente a denominada “Constituição equilibrada”
defendida por BLACKSTONE, se por um lado, no exercício de suas atribuições, ao
Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para
escolher aqueles que entender como as melhores opções para o interesse público no
âmbito dos Ministérios e, como na presente hipótese, na definição da chefia da Polícia
Federal, por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais
e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe
poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio ESTADO DE
DIREITO, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais – à
exigência de observância às normas constitucionais (BRASIL, 2020, p. 6).

Ao comentar essa questão, Lênio Streck, criticando a constante intervenção do Poder
Judiciário, ao afirmar que há uso do ativismo judicial pelos partidos políticos quando há
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interesses pessoais em jogo e o risco da tese se tornar precedente judicial obrigatório, assinala
que:
o Brasil é um país interessante. O presidente da República pode conceder indulto e
anistia ao seu bel prazer, conforme já decidiu o STF. Só não pode nomear um
funcionário público para um cargo se for seu amigo ou algo assim [...]. Legitimar uma
decisão ativista porque concordamos com a racionalidade moral ali pressuposta nada
mais é do que legitimar que o Direito possa ser filtrado pela moral. E se aceitarmos
que o Direito seja filtrado pela moral, indago: quem vai filtrar a moral? É esse o ponto
[...]. Por fim, se a decisão for mantida, teremos que, por coerência e integridade (artigo
926 do CPC) perscrutar/sindicar todos os cargos de livre nomeação. Por exemplo, o
presidente do TCU quer nomear João para seu chefe de gabinete... só que ele foi
multado em duas blitzes ou não pagou o carnê das lojas Renner. Pode ser nomeado?
Eis aí, de novo, a diferença entre Direito e moral. Entre a racionalidade jurídica e os
argumentos morais. Ou a moralização do Direito. Não se pode olhar a política como
ruim a priori (STRECK, 2020).

No caso acima, depreende-se que, invocando que no Estado de Direito a força normativa
da Constituição, o Poder Executivo, ainda que no exercício de poder discricionário, à escolha
de pessoas à ocupação de cargo de confiança, não pode descurar os princípios nortes da
Administração Pública aos quais está sujeito.
Luís Roberto Barroso (2018, p. 281-282) tem razão quando diz que o problema está na
fragilidade do cenário político brasileiro, alertando para o fato de que se deve cuidar para que
“juízes e tribunais não se transformem em uma instância hegemônica, comprometendo a
legitimidade democrática de sua atuação, exorbitando de suas capacidades institucionais e
limitando impropriamente o debate público”, jamais se olvidando que o poder não emana dos
juízes, mas do povo.
Além dessa problemática, com acerto Néviton Guedes (2012), utilizando-se da visão de
Niklas Luhmann, assinala que a estabilização normativa das expectativas humanas, encontra no
direito papel relevante, em sociedade complexa, marcada pelo crescimento desordenado,
indeterminado dessas expectativas, na medida que faria “seleção (normativa) de tais
expectativa”. Completa o autor que:

quando órgãos judiciários, contudo, passam a atender (expressa ou veladamente), com
regularidade, expectativas sociais não selecionadas normativamente pelo direito,
como são o caso de exigências essencialmente políticas, econômicas ou morais, estarse-á esgarçando a diferenciação funcional do direito, que permitiu às democracias
ocidentais uma de suas mais importantes conquistas: a previsibilidade na ação do
Estado e da própria sociedade. A previsibilidade de suas decisões, além de virtude que
legítima o afazer judiciário, é um de seus principais escopos. Se bem observarmos,
toda a estrutura e a conformação do agir judiciário (vinculação substancial e formal
do juiz à lei e à jurisprudência, a eficácia preclusiva da coisa julgada e o dever de
fundamentação) voltam-se precipuamente à garantia de previsibilidade de suas
decisões (GUEDES, 2012).
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Nessa senda, vê-se relação estreita entre a separação dos poderes – não numa perspectiva
de não comunicação doentia entre Judiciário, Legislativo e Executivo, mas de inter-relação
harmônica – e a concretização dos direitos e garantias fundamentais, de modo que, muitas
vezes, a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas detém fundamento constitucional,
falando-se do fenômeno da judicialização. Doutra banda, tem-se os precedentes judiciais, que
para alguns, como Luís Marinoni (2013), Daniel Mitidieiro (2018) e Rodolfo Mancuso (2019)
deteriam caráter obrigatório, vinculando todo o ordenamento jurídico, como instrumento à
contenção da atuação ativista do Estado-Juiz, promovendo segurança jurídica, celeridade e
economia processuais, o que exige reflexão crítica, como se fará no próximo capítulo.
Embora a intenção do legislador foi imprimir celeridade e eficácia ao processo,
princípios imbricamente ligados ao acesso à justiça, não se pode olvidar da qualidade da decisão
nesse cenário e dos riscos ao “jogo democrático”. Nesse sentido:
isso é particularmente preocupante em um momento, como o que se vivencia, no qual,
diante da inércia do Legislativo, reivindicações políticas cada vez mais “batem às
portas” do Judiciário, o que aumenta seu papel no jogo político (e, com isso, expõemno ao debate político). Com isso, ao invés de luta pelo acesso (tal qual vinha ocorrendo
nas últimas décadas), verifica-se hoje no Brasil (como de resto, na América Latina)
movimento contrário de reformas tendendo à restrição, seja a Tribunais Superiores,
seja mesmo às instâncias ordinárias; reformas estas motivadas, no mais das vezes, por
razões de natureza econômica (nem sempre coincidentes com as garantias
constitucionais do processo) (NUNES; THEODORO JÚNIOR; BAHIA, 2010, p. 24).

Embora o pano de fundo a justificar e defender a legitimidade democrática do ativismo
judicial seja a necessidade de se concretizar direitos fundamentais, dispostos na Constituição
Federal de 1988, há riscos reais ao Estado Democrático de Direito, segundo Diego Arguelles,
Joaquim Falcão e Luís Fernando Schuartz (2006 apud ROCHA; BARBOSA, 2015, p. 125),
consistente na imprevisibilidade das decisões judiciais, decorrente da “incerteza quanto ao
conteúdo”, além de afetar a separação dos poderes por conceder ao magistrado poder de criar a
norma que refoge ao modelo de organização do Estado e instabilidade do sistema jurídico, o
que também impacta negativamente no cenário econômico do país. Nesse sentido lecionam as
autoras, utilizando-se da visão daqueles doutrinadores:
seja como for, a instabilidade das decisões judiciais gerada pelo ativismo judicial tem
o condão de aumentar a insegurança no sistema econômico, prejudicando suas
relações e, consequentemente, afetando negativamente o desenvolvimento do país em
longo prazo. Isso porque, no campo empresarial, a segurança jurídica demanda que a
regras do jogo sejam claras e estáveis, já que a insegurança adiciona riscos — além
daqueles inerentes a sua natureza — às relações jurídicas econômicas, pois [...] as
bases em que estas se calcam ficam mais instáveis, seus efeitos mais difíceis de prever,
e seus custos e benefícios mais complicados de calcular [...] (ROCHA; BARBOSA,
2015, p. 126).
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Daí, indaga-se: ante o “preço” do ativismo consistente em se admitir o poder criativo do
magistrado e a instabilidade econômica e social gerada, de qual lado ficar? É possível
compatibilizar os interesses? Conforme Barbosa:
em muitos casos, o foco da discussão do ativismo se dá na extensão e na forma com
que o juiz se afasta da atividade de aplicador da lei para a de intérprete e, finalmente,
criador do direito. O controle do ativismo então deve se dar não pela contenção da
atividade interpretativa, presente sempre, em maior ou menor grau, em toda atitude
decisória, mas na forma com que sua decisão é justificada no sistema (ROCHA;
BARBOSA, 2015, p. 126).

Entrementes não se queira, tampouco se consiga, nos tempos atuais de ampliação de
direitos fundamentais e de garantias a sua efetivação, o retorno ao legalismo formalista para o
qual o juiz era mera “boca da lei”, limites devem existir e serem observados ao protagonismo
judicial para que o subjetivismo possa substituir a vontade do legislador, poder constituído e
eleito democraticamente.
De maneira acertada, Canotilho (2003, p. 122), embora seja contrário ao retorno do “juiz
autômato”, é contrário à ditadura judicial consistente na interpretação e aplicação da norma pelo
juiz de acordo com subjetivismo, sem se atentar ao texto da lei, assinalando que a atuação do
juiz, dentro da perspectiva pós-positivista, “não é uma grandeza autônoma, independentemente
da norma jurídica, nem uma decisão voluntarista do sujeito de concretização; deve, sim,
reconduzir-se sempre à norma jurídica geral”.
Daí, Rocha e Barbosa (2015, p. 127) defenderem que a adoção de um sistema de
precedentes “parece ser o melhor caminho para compatibilizar a segurança, a previsibilidade e
a justeza do processo decisório que respeita regras infraconstitucionais, mas também valoriza
os princípios constitucionais e, dessa forma, a efetividade da Constituição”.
Como bem defende Peter Häberle (1997, p. 14) “a teoria da interpretação deve ser
garantida sob a influência da teoria democrática”, e complementa Habermas dentro da lógica
da racionalidade prática da ética do discurso.
À segurança do sistema jurídico, mister que as decisões judiciais observem posições
selecionadas objetivamente pelo ordenamento jurídico, composto por regras e princípios, pelo
império do Direito e não da lei, sem se olvidar de limites à atuação.
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2.3.3 A função integradora dos princípios e a busca de conformação constitucional do
protagonismo judicial
Na

perspectiva

do

pós-positivismo,

embasamento

filosófico

ao

neoconstitucionalismo, tão defendido por Ronald Dworkin e Robert Alexy, o conceito de
norma, longe de ser sinônimo de regra, traz os princípios como integrante, de modo que o
Direito, enquanto ciência, admite no seu bojo carga axiológica dantes não aceita, por exemplo,
pela Escola da Exegese.
Ao tratar do Direito, Dworkin afirma que detém caráter instrumental e também
dimensão axiológica, revelada nos princípios, que seriam:
[...] exigências da moralidade política são representados pelos seguintes ideais: uma
estrutura política justa; uma justa distribuição de recursos e oportunidades e,
finalmente, um processo equitativo de fixação das normas que os estabelecem (apud
CITTADINO, 2004, p. 152-153).

Na mesma toada, reconhecendo o conteúdo axiológico da norma jurídica e seu relevo à
solução de conflitos, Humberto Ávila assinala que os princípios, por expressarem comandos
normativos de cunho moral, são superiores às regras, sendo transgressão aqueles mais grave
(ÁVILA, 2012, p. 190) e que o dever de “ponto de partida e de chegada” do intérprete da norma
jurídica deve ser a Constituição, como bem assinalam Gomes Canotilho (2007, p. 91) e Luiz
Guilherme Marinoni:
no instante em que a lei perde a supremacia, submetendo-se à Constituição,
transforma-se não apenas o conceito de direito, mas igualmente o significado de
jurisdição. O juiz deixa de ser um servo da lei e assume o dever de dimensioná-la na
medida dos direitos positivados na Constituição. Se o juiz pode negar a validade da
lei em face da Constituição ou mesmo instituir regra imprescindível à realização de
direito fundamental, o seu papel não é mais aquele concebido por juristas e
processualistas de épocas distantes. Aliás, o juiz brasileiro, hoje, tem poder criativo
maior do que o juiz do common law, uma vez que, ao contrário deste, não presta o
adequado respeito aos precedentes (MARINONI, 2013, p. 39).

Malgrado a importância dos princípios à integração do Direito, permitindo que valores
sociais sejam considerados, sobretudo quando em situações onde a regra de per si se revelar
insuficiente, e autorizando a atividade criativa do direito pelo julgador, não se pode olvidar dos
riscos reais à separação dos poderes. Admitir discricionariedade limitada pelo texto
constitucional não se confunde com arbitrariedade. Nesse sentido:
a vinculação ao princípio, necessária em casos em que as regras são vagas, ambíguas
ou inexistentes, não deve funcionar como uma porta aberta para qualquer cenário, mas
uma janela que emoldura alguns cenários possíveis dentro de um quadro definido
anteriormente pelo dispositivo constitucional. Se, de um lado, é possível afastar a
incidência de uma norma infraconstitucional em benefício de um princípio que com
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ela se contraponha, baseado na busca de efetividade de direitos fundamentais, de
outro, não é possível deixar ao arbítrio do juiz a análise sobre a conveniência e
oportunidade de aplicar ou não a lei. Essa situação configura o que pode ser
considerado hiperativismo, quando o juiz pode decidir se invoca a abertura do
princípio constitucional, a clareza da norma infraconstitucional, a persuasão das
súmulas, ou suas preferências pessoais, motivadas com base em qualquer uma das
fontes citadas. A insegurança, nesse caso, compromete não apenas a eficiência do
sistema, mas sobretudo, sua legitimidade (ROCHA; BARBOSA, 2015, p. 130).

Para Inocêncio Mártires Coelho (2011, p. 482) a “criação judicial” seria fruto do “[...]
exercício regular do poder-dever, que incumbe aos juízes, de transformar o direito legislado em
direito interpretado/aplicado, caminhando do geral e abstrato da lei ao singular e concreto da
prestação jurisdicional”.
Diante do cenário acima desenhado acerca da legitimidade democrática das decisões
judiciais calcadas em princípio, mister discorrer quanto à conhecida e emblemática discussão
teórica entre Herbert Hart e Ronald Dworkin, principalmente nos seguintes pontos: a
discricionariedade do juiz em decorrência da incerteza da linguagem jurídica e o não
reconhecimento da força normativa dos princípios. Aquele era considerado por Dworkin como
um positivista refinado, pois conquanto não aceitasse muitos dos postulados do positivismo
jurídico de Hans Kelsen (para quem as regras eram a única fonte do Direito), defendia a
separação entre Direito e Moral e a existência de outras fontes do Direito. A despeito de ambos
procurarem, por meio de métodos diferenciados, conceituar o Direito, Dworkin (1999) partiu
de um método indutivo (fez estudo de casos da Suprema Corte dos Estados Unidos e da Câmara
dos Lordes, da Inglaterra), chegando à conclusão, dentro de sua hermenêutica construtivista,
que o Direito é uma atividade interpretativa desenvolvida pelos juízes a partir das Constituições
Modernas, as quais já incorporaram as liberdades e direitos fundamentais.
Acerca do problema da discricionariedade do juiz, mister tecer pontuações quanto ao
emblemático embate acadêmico entre Dworkin (1999) e Herbert Lionel Adolphus Hart (2012).
O inglês Hart, na obra “O conceito de Direito”, de 1961, em busca da definição de
direito, considerando a insuficiência das “regras primárias”, num sistema complexo, onde há
“textura aberta do direito”, admite a supremacia de “regras secundárias”, que se revelam como
remédio ao poder discricionário do julgador, o que se contrapõe à doutrina construtivista de
Dworkin (1999), para quem essa “textura aberta do direito” seria apenas um modo positivista
de enxergar o ordenamento jurídico e que, inclusive, escreveu a obra “Levando os direitos a
sério”, em 1977.
Em oposição ao positivismo clássico, segundo o qual o sistema jurídico é o posto,
positivado, Hart inclui práticas sociais que detêm força coercitiva pela aceitação social e que,
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ao ser internalizadas como hábito, transformar-se-iam em norma jurídica válida. Isto é: seria a
junção das regras primárias com as secundárias, surgindo essas como forma de superar o que
ele chama de “problemas da incerteza” – consistente na dificuldade do reconhecimento por
membros sociais das mutações –, “do caráter estático das regras” – referindo-se à dificuldade
de institucionalização de novas regras ou de retirada das antigas pela sociedade – e da ineficácia
– decorrente da sensação de desobrigação de dada regra por seu descumprimento social (HART,
2012, p. 121-122).
Segundo o autor, a “regra de reconhecimento” seria a mais importante ao funcionamento
do ordenamento, eis que seria o último critério de validade normativa, calcada por conduta
social reconhecida em dado momento histórico, exercendo controle externo (HART, 2012, p.
147), que, pode, inclusive, ser afetada pelo problema da “textura aberta do direito”, que acaba
por atribuir ao julgador o dever de decidir questão não regulamentada (HART, 2012, p. 158).
É dentro dessa problemática da “textura aberta do direito” – impossibilidade de a norma
prever todas as condutas futuras, logo, incertezas, ensejando imprecisão normativa ante o limite
intrínseco da linguagem (HART, 2012, p. 175) – que a discricionariedade judicial pode
repousar, afirmando o autor que:
[...] qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões de
comportamento, seja o precedente ou a legislação, esses padrões, por muito facilmente
que funcionem na grande massa de casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum
ponto, quando sua aplicação for posta em dúvida; terão o que se tem chamado de
textura aberta. Até aqui temos apresentado isso, no caso da legislação, como uma
característica geral da linguagem humana (HART, 2012, p. 166).

Daí, continua ele, em caso de lacuna da lei, com vistas a não frustrar o jurisdicionado,
mister que o juiz aplique seu poder discricionário, dando solução ao caso concreto, porém
deveria ocorrer de modo equilibrado, promovendo uma integração normativa, criando o direito.
A limitação à discricionariedade seria a própria legislação, as normas jurídicas. (HART, 2012).
Taxando de irracional a teoria defendida por Hart, por primar pelo subjetivismo
exacerbado do juiz, Ronald Dworkin (1999), crítico do positivismo e da visão utilitarista do
direito, defende a teoria construtivista, segundo a qual o direito seria produto da interpretação
do juiz ao aplicar a norma – que não se restringe à regra, mas inclui os princípios que são
superiores e esboçam valores morais e políticos de dada sociedade –, que passaria a fazer parte
da história institucional.
Aponta que a regra secundária de reconhecimento, tida como último critério de validade
do ordenamento jurídico, afastaria elementos jurídicos importantes do conceito de direito,
revelando que o “teste de pedigree” é mecânico e causador do sistema fechado de regras,
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promovendo arbitrariedades associadas a um “[...] espaço vazio no centro de uma rosca, o poder
discricionário não existe a não ser como um espaço vazio, circundando por uma faixa de
restrições (DWORKIN, 2002, p. 50-51 apud BAHIA, 2013).
Distinguindo o poder discricionário em fraco – não há aplicação mecânica pela
autoridade, mas necessário o julgamento ou apenas a uma autoridade incumbiria fazer a análise
sem possibilidade de alteração – e em forte – em que há lacuna total da regra e a margem de
escolha da autoridade é ampla, Dworkin (1999) afirma ser a discricionariedade defendida na
teoria de Hart no sentido forte, criando prerrogativa para os juízes fazerem juízo de valor, sem
qualquer limitação a direito preexistente.
Aventa que o erro de Hart seria admitir que as decisões pudessem ter como fundamento
elementos extrínsecos ao direito, o que seria impensável, defendendo Dworkin (2002) que os
princípios exerceriam o papel de integração do direito, combatendo o exercício da
discricionariedade, já que buscariam justificativa moral em direito preexistente, porém não
deixa clarividente quais critérios utilizaria à escolha para solucionar os chamados “casos
difíceis”, o que poderia redundar em discricionariedade tal escolha. Nesse sentido, distinguindo
“princípios” de “política”, leciona que:
[...] denomino ‘política’ aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser
alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da
comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que
algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas). Denomino
‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar
uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma
exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade
(DWORKIN, 2002, p. 36).

Trazendo a visão de Hart à realidade brasileira, ter-se-ia, por exemplo, na hipótese dos
conceitos jurídicos indeterminados, a autorização para o julgador criar o direito, a partir de sua
convicção íntima.
Para Dworkin (2002), entrementes as críticas de que tal qual Hart ter-se-ia atribuindo
muitos poderes ao juiz usando os princípios como “manto protetor”, é possível, assim, manter
a liberdade e o respeito aos princípios democráticos em um sistema legal, onde os juízes têm a
última palavra, desde que considerem os aspectos morais e o respeito pela individualidade.
Destaca que toda interpretação deve reconhecer a existência de duas limitações institucionais:
o precedente estrito e a supremacia legislativa; além do princípio do local da interpretação:
se um juiz que aceita o direito como integridade, considera que duas interpretações se
ajustam, cada uma na área de seu interesse imediato, bem o suficiente para satisfazer
às limitações interpretativas, então ampliará o alcance do seu estudo numa série de
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círculos concêntricos para incluir outras áreas do Direito e assim determinar qual das
duas melhor se adapta ao âmbito mais abrangente (DWORKIN, 1999, p. 481).

No que tange aos riscos de ingerência judicial no legislativo, decorrente da revisão
constitucional, no controle de constitucionalidade, às Cortes Superiores, detentoras de
legitimidade democrática, incumbirá. Nesse sentido, afirma Dworkin que a Suprema Corte
“tem o poder de revogar até mesmo as decisões mais ponderadas e populares de outros setores
do governo, se acreditar que elas são contrarias à Constituição” (DWORKIN, 1999, p. 4).
E continua, afirmando que se chegou a “um equilíbrio em que o tribunal desempenha
um papel no governo, mas não, mesmo exagerando, o papel principal”, destacando que se deve
“[...] trabalhar, abertamente e com boa vontade, para que o argumento nacional de princípio
oferecido pela revisão judicial seja o melhor argumento” (DWORKIN, 2001, p. 103).
Utilizando-se da teoria de Dworkin quanto ao dever de se observar e de se agir
comprometido com a comunidade de princípios quando da escolha de qual princípio aplicar ao
caso posto, o magistrado estaria tomando a decisão escorreita, conforme a Constituição,
superando a arbitrariedade, como defendido por Tassinari (2013, p. 145).
A partir da teoria de Dworkin pode-se extrair que o funcionamento otimizado da
democracia depende de um sistema em que os juízes interpretam, sob o manto da racionalidade,
o cenário jurídico de uma determinada comunidade, resguardando o conjunto de princípios que
a regem, indo além das regras, com especial ênfase aos direitos individuais, sem se olvidar da
coletividade. Esse juiz seria o ideal, o “juiz Hércules”, que Cintia Lages pontua que:
ao decidir um caso difícil Hércules sabe que os outros juízes decidiram casos que,
apesar de não guardarem as mesmas características, tratam de situações afins. Deve,
então, considerar as decisões históricas como parte de uma longa história que ele deve
interpretar e continuar, de acordo com suas opiniões sobre o melhor andamento a ser
dado à história em questão. Hércules adota o direito como integridade, uma vez que
está convencido de que ele oferece tanto uma melhor adequação quanto uma melhor
justificativa da prática jurídica como um todo (LAGES, 2001, p. 47 apud NUNES;
THEODORO JÚNIOR; BAHIA, 2013).

Não é possível saber se todos os ordenamentos terão o “juiz Hércules”, idealizado por
Dworkin com habilidades de escolher o direito preexistente mais justo ao caso posto. Eis a
dificuldade e as influências à sedimentação legal da “teoria dos precedentalistas”, que veem
nos precedentes judiciais instrumento eficaz à contenção ao ativismo judicial, com que não
concorda Lênio Streck (2019), que tece várias críticas, sob o fundamento de que se estaria
apenas transferindo o problema dos “juízes de piso” às “Cortes de Vértice”, como se analisará
no capítulo seguinte.
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3 OS PRECENDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA JURIDICO BRASILEIRO

As técnicas de padronização decisória, com vistas a imprimir racionalidade ao sistema
jurídico, vêm sendo incorporadas ao sistema originalmente do civil law brasileiro, que, com o
Código de Processo Civil, houve a sedimentação de institutos como o precedente judicial,
amplamente utilizado nos sistemas do common law.
Por ser técnica relativamente nova no sistema pátrio, cujo aprimoramento se revela
necessário à cultura, ainda marcadamente legalista, há ampla e variada doutrina dedicada à
compreensão dos precedentes judiciais, de modo que, sem intenção de exaurir o tema,
apresentar-se-á um panorama, partindo desde os influxos do direito norte-americano e inglês
até desaguar nas virtudes e defeitos daqueles.

3.1 AS INTERFACES DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NOS SISTEMAS JURÍDICOS NO
DIREITO COMPARADO E OS INFLUXOS NO SISTEMA BRASILEIRO: RECORTE
HISTÓRICO, HERMENÊUTICO E DEMOCRÁTICO
Como dito acima, partindo das especificidades e da evolução histórica dos precedentes
judiciais no sistema common law americano e inglês – embora não se desconheça outros
sistemas jurídicos em que o instituto esteja presente, optou-se por enfatizar a realidade desses
dois países, ante a influência mais direta no Brasil – buscar-se-á, portanto, dentro da lógica do
Estado Democrático de Direito, compreender essa fonte de Direito.
A essa compreensão, proceder-se-á ao estudo dos influxos do texto constitucional na
aproximação axiológica e epistemológica do direito material e processual, promovendo
mudança quanto ao papel do processo na efetivação de direitos.

3.1.1 Sistemas do civil law inglês e norte-americano e common law: das especificidades no
direito comparado rumo às aproximações

Ao cuidar dos precedentes judiciais no Brasil, mister tecer algumas considerações
acerca dos sistemas Civil Law e Common Law, em que se tem no primeiro as bases do
ordenamento jurídico brasileiro e, no segundo, influências significativas que, com
temperamentos próprios das adaptações por influência cultural e histórica, permeiam o Direito
pátrio.
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Apontando as peculiaridades de cada sistema e como o Direito é identificado, assinala
Rodolfo de Camargo Mancuso que:
conforme a filiação de um país à família common law ou do civil law, diversa se
apresenta a etiologia do Direito: no primeiro grupo, sobressai o precedente, radicado
no equity (treating like case alike), ao passo que no segundo bloco a norma legal é o
paradigma fundamental para a aferiação das condutas comissivas e omissivas, e assim
se passa entre nós (CF, art.5º e inciso II): a lei é a referência valorativa das condutas
comissivas e omissivas. De observar-se que mesmo os vazios da legislação são
preenchidos pelos meios – ditos de integração- que o próprio Direito credencia
(equidade, analogia, costumes, princípios gerais, regras da experiência comum: art.5º
da Lei 12.376/2010 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro [...]
(MANCUSO, 2019, p. 54).

De pronto, conquanto não se desconheça a existência de outros sistemas no direito
contemporâneo, ante a influência mais direta no sistema pátrio, passar-se-á à análise da tradição
do common law inglês e norte-americano, bem como das peculiaridades do civil law brasileiro
até desembocar na aproximação entre eles.
Pois bem. Fruto do processo de centralização da justiça ante a conquista dos normandos
da Inglaterra em 1066, “o common law significa o direito comum a todo o Reino da Inglaterra,
comum justamente porque se decidia de maneira centralizada pelas Cortes Reais de Justiça de
Wetminster” (BARBOZA, 2014, p. 41).
Ao tratar da origem do common law e seu distanciamento do Direito Romano, assinalou
Douglas Gonzales que:
a origem da common law finca-se na sua gênese histórica, advinda do intercâmbio
cultural e comercial entre os normandos, os anglo-saxões e os bárbaros na região da
Inglaterra, a partir da retirada dos romanos da ilha britânica por força da invasão
bárbara no Império Romano, por volta de 1066 (GONZALES, 2009, p. 724).

O último modelo, chamado de equity, seria o modelo suplementar ao common law, sob
influência do direito canônico e romano, logo, secreto e escrito, que atuava em caso de omissão
ou não atendimento aos anseios sociais por aquele (BARBOZA, 2014, p. 41-43). Essa estrutura
dualista é unificada pelos Judicature Acts, de 1873 e 1875. E pondera a autora que:
a equity foi importante na formação do direito inglês, especialmente para estabelecer
princípios gerais do direito, além de promover a justiça e os anseios da sociedade. Já
o common law se desenvolveu com base nas decisões judiciais, com pouco ou quase
nenhuma influência do direito romano, podendo se apresentar as seguintes distinções
do civil law: i) é um direito histórico, sem rupturas; ii) é um judge-made-law em que
a jurisprudência exerce papel de grande importância no sistema jurídico; iii) é um
direito Judiciário; iv) é um direito não codificado; v) sofreu pouca influência do direito
romanista (BARBOZA, 2014, p. 44).

Esse sistema detém como algumas características ser a jurisprudência a principal fonte,
a prevalência do direito processual ao material, a rejeição da categorização do direito entre
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púbico e privado e dos conceitos próprios do Direito romano, além de ser o juiz administrador
da justiça.
No sistema do common law, com raiz na Inglaterra, depreende-se que havia a aplicação
dos costumes locais pelas cortes e do direito comum pelo reino, quando o interesse fosse geral,
de modo que, a partir do século XV, com o aumento significativo das demandas à corte real por
busca direta por particulares sem passar pelo crivo das cortes locais, o commom law passa a
transcender matérias envolvendo o rei para ser aplicado em qualquer caso. Nesse cenário, as
regras do direito material são construídas a partir dos julgamentos no caso concreto (DAVID,
2014).
A despeito disso, o caráter vinculante das decisões anteriores às subsequentes só se deu
no início do século XIX, com a construção do stare decisis, que se distinguia do dictum por
esse se referir tão somente aos argumentos dispensáveis e que não vinculantes (STRECK;
ABBOUD, 2014, p. 41).
Daniel Mitidieiro (2017, p. 27), com acerto, destaca que a compreensão histórica dos
precedentes, desde sua origem, passando por sua evolução histórica, é imprescindível, a que se
entenda as nuances do instituto que hoje permeia o sistema jurídico brasileiro. O autor destaca
que o precedente inglês passou por três fases: a da ilustração, da persuasão e da vinculação, que
foram construídas ao longo dos acontecimentos históricos e ao atendimento dos anseios de cada
época, e não por imposição legal, como se observou no Brasil e que tanto se critica.
A ilustrativa permeou a época medieval, em que os julgadores ingleses invocavam os
julgados anteriores com o fito de apenas facilitar a compreensão do caso que estavam julgando,
criando o direito naquele caso concreto e sem qualquer vinculação com o precedente:
o precedente com função ilustrativa, portanto, encontra-se na origem do Case Law. O
direito inglês forma-se a partir do caso e os precedentes o ilustram, servindo para
explicar o Direito nas decisões judiciais, assumindo logo em seguida o papel de fonte
auxiliar para o ensino jurídico […]. Seja como for, o precedente ilustrativo servia
como um recurso demonstrativo do direito que os juízes citavam em suas decisões –
portanto, não funcionavam propriamente como critérios decisórios, como normas,
mas sim como elementos oriundos da experiência judicial capazes de refletir o
Common Law (MITIDIEIRO, 2017, p. 27).

Após o fim da Idade Média, os precedentes deixam de ter caráter tão somente ilustrativo
para serem persuasivos, ou seja, utilizados como critérios a decisões a serem tomadas, e eram
registrados nos livros que compilavam as decisões da Case Law, chamados Law Reports.
Na fase final, de vinculação, o estágio final da doutrina dos precedentes, sedimentado a
partir do século XVIII, com a obra de William Blackstone, “Commentaries on the Laws of
England”, publicada em 1765, só havendo espaço a não observância aos precedentes se
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claramente injustos ou absurdos. É a essência do common law moderno, onde a jurisprudência
é a principal fonte do Direito.
Já o common law nos Estados Unidos, embora colônias inglesas, a autoridade suprema
“não estaria no Parlamento, mas na Constituição, esta é que vai representar a vontade soberano
do povo, diversamente das leis que estabelecem a vontade de seus representantes, prevalecendo
uma teoria de governo limitado” (BARBOZA, 2014, p. 55), com a prevalência dos direitos
humanos, dos precedentes judiciais e da independência dos juízes. Observava-se, assim, a
supremacia do Direito sobre as leis, sobre o Parlamento (MARINONI, 2010, p. 47) e não da lei
sobre o juiz, como no common law francês, influenciado pelas teorias de Coke e Blackstone
(BARBOZA, 2014, p. 57). Dentro dessa perspectiva, o Parlamento teria seus poderes limitados
pelos princípios contidos na Constituição. Nesse sentido:
[...] diferentemente da Constituição britânica em que nada era visível ou real, a
Constituição americana era certa e determinada, delineada pelas mãos fortes do povo,
o trabalho ou o desejo de uma população atuando em sua capacidade original,
soberana e ilimitada [...] o princípio da supremacia da Constituição e os limites por
ela impostos a todos os poderes do Estado foram defendidos pela Suprema Corte dos
Estados Unidos quando do julgamento do caso Marbury vs. Madison, pelo juiz
Marshall (BARBOZA, 2014, p. 58).

Desse caso, admitiu-se o controle de constitucionalidade das leis, podendo, em nome da
supremacia da Constituição, afastar normas inconstitucionais, de modo que sendo a
Constituição a lei básica, “caberia aos juízes interpretar-lhe seus dispositivos do mesmo modo
que as leis provenientes do Legislativo. Em caso de colisão entre elas, deveria o juiz aplicar a
lei de maior hierarquia [...]” (BARBOZA, 2014, p. 60).
Nessa senda, o common law dos EUA se distingue do inglês, eis que “[...] a autoridade
da lei é superior àquela das decisões judiciais, e não o contrário” (MARINONI, 2010, p. 37),
limitando a atuação do juiz à moldura constitucional e legal.
No common law, assim, a criação da norma jurídica decorre do julgamento do caso
concreto e é abstraída, para a aplicação em casos idênticos, ou seja, a partir de método indutivo
se cria generalizações, primando pela atuação do Poder Judiciário.
O sistema do civil law, doutro norte, com nascedouro na Europa continental, foi no
Direito Romano disseminado nas universidades com os glosadores que se dedicavam a
interpretar o sentido original das leis. Era genuíno, onde se tinha o primado da lei e a atuação
do juiz era limitada, mecanizada, onde o stare decisis não fazia sentido, já que “o princípio da
separação dos poderes de forma estrita, até porque nesses países as decisões judiciais não são
leis” (BARBOZA, 2014, p. 74). A segurança jurídica, a previsibilidade das decisões e a
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igualdade formal eram características desse sistema, que temia a criação do direito pelo juiz, ao
tão atual e comum “protagonismo judicial”.
Mas foi com a Revolução Francesa que, movida pelos ideais burgueses, retirou-se do
juiz o poder outorgado pelo rei, recorrendo a teoria da separação dos poderes, sedimentada por
Montesquieu, cabendo-lhe tão somente declarar a vontade constante da lei, aplicando-a de
modo automático, não dando margem à criação do Direito.
Essa fase foi chamada de paleojuspositivismo, termo cunhado por Luigi Ferrajoli, para
se referir ao período em que vigia solução formalista da interpretação judicial, reduzindo a
atividade jurisdicional “a um ato de conhecimento de um texto normativo com sentido unívoco
a ser descoberto, com cunho meramente declaratório da mens legis ou da mens legislatoris”
(ZANETI JUNIOR et al., 2016, p. 2), numa operação subsuntiva e sem permissiva à criação
judicial do direito.
Acerca do tema, Marinoni destaca que o dever de cumprir a lei decorria de ser fruto de
poder legítimo para tanto e que representava os anseios do povo naquele momento em que os
juízes não detinham isenção para julgar em seu favor, mas do rei (MARINONI, 2010, p. 53).
Nesse modelo, tem-se na lei a principal fonte do Direito, privilegiando o papel do
Legislador e do direito material frente ao processual (CRAMER, 2016, p. 28).
Esse modelo inglês expandiu-se mundo afora e influenciou, sobremaneira, países de
colonização inglesa, como os Estados Unidos da América que, como seu modelo de controle
de constitucionalidade difuso, impactou no direito pátrio, causando, segundo Marinoni (2018)
alguns problemas como o de se atribuir muito poder ao juiz de piso que, numa cultura do
“homem cordial”, inclina-se à parcialidade, a ser justiceiro, dentre outras mazelas.
Decerto que o sistema brasileiro não é perfeito, assim como tantos outros, a exemplo do
italiano, como bem narrado por Micheli Taruffo (2011), mas entre isso e se atribuir ao fato de
este não adotou a “ética protestante”, com suas especificidades do “espirito capitalista”, na
visão weberiana, é, no mínimo, exagerado.
É de sabença comum que o sistema jurídico pátrio pertence à tradição do civil law, de
origem romano-germânico, tanto no direito material como processual, em que se tem o primado
da lei e a norma jurídica é o produto do processo de interpretação do juiz, ao extrair do comando
legal a solução ao caso concreto.
A despeito dessa perspectiva de Direito como produto da lei interpretada, as mudanças
sociais com a ampliação dos direitos e do acesso à justiça, sobretudo após a Segunda Guerra
Mundial, demonstram a insuficiência dessa visão. Direito e lei não mais se confundem e a
inserção de aspectos axiológicos, materializados nos princípios, permite uma pluralidade de

83

interpretações, por vezes, destoando da vontade do legislador, dando azo aos riscos inerentes
ao protagonismo judicial, como já analisado alhures.
Assim, movimento interessante se observa: do sistema do civil law – caracterizado pelo
primado da lei enquanto regra, depois pela inserção de elemento axiológico, dando azo a
excesso de discricionariedade do julgador – desagua um modelo híbrido, em que ao lado do
“direito legislado”, tem-se o “direito jurisprudencial”. O que, no sistema common law, observase movimento contrário: a codificação do direito. Nesse talante, afirmam Hermes Zaneti Junior
e Pereira que:
nas tradições do Civil Law e do Common Law há um estranho espelhamento,
portanto, entre as teorias vigentes no jusnaturalismo e no juspositivismo clássicos. No
primeiro momento, em ambas tradições, como a norma de reconhecimento era a
justiça, era defendido que os juízes do Civil Law criavam direito a partir dos valores
morais da Justiça - teoria constitutiva - e que os juízes do Common Law declaravam
o direito comum preexistente - teoria declaratória. No segundo momento, como a
norma de reconhecimento passou a ser o princípio da legalidade, os juízes do Civil
Law passaram a declarar o direito preexistente atuando a vontade concreta da lei teoria declaratória – e os juízes de Common Law passaram a criar direito através da
judging make-law - teoria constitutiva (ZANETI JUNIOR; PEREIRA, 2016, p. 3).

Ocorreu que, nessa busca de “pai” numa “sociedade órfã”, do guardador das promessas
da democracia (GARAPON, 1996), desembocou-se noutro risco: permitir ao magistrado, sob
seu crivo e manto da norma jurídica, decidir de modo arbitrário, solipsista.
Nessa senda de incertezas, a imprevisibilidade causada pela diversidade de decisão
judicial, mesmo em casos semelhantes, passa a comprometer a efetivação de princípios
fundamentais do processo civil, constitucionalizado, tais como a segurança jurídica e a
isonomia, levando a todo um movimento de inserção de técnicas de padronização das decisões
judiciais, típicas do common law, que desemboca na sedimentação do instituto dos precedentes
judiciais no Código de Processo Civil de 2015.
A mera presença dos precedentes não pode ser traço caracterizador do sistema do
common law, eis que “um estudo empírico comparativo encabeçado por Neil MacCormic,
Robert Summers e Arthur Goodhart (1997) no final da década de 1990 indicou de maneira
bastante abrangente que precedentes são profundamente relevantes em sistemas de civil law”
(GLEZER, 2017).
A aproximação entre o sistema do common law e do civil law é inconteste, como se
observa de institutos próprios daquele sistema, como os precedentes e as súmulas vinculantes,
naquele; e da codificação nos sistemas, onde o costume e o texto não escrito eram as
características fundamentais, como a Inglaterra que, em 1998, editou o Código de Processo
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Civil e, em 2014, o Data Retention and Investigatory Powers Act, que regulamenta as
interceptações de comunicações e de dados (CRAMER, 2016; TARUFFO, 2011).
A despeito dos sistemas jurídicos deterem origens distintas, dentro da lógica de
globalização, de estreitamento das fronteiras, o intercâmbio entre eles é uma constante,
vislumbrando-se momentos de interseção e de mistura.
Ao reconhecer, como a esmagadora doutrina processualista, a aproximação das famílias
do common law e do civil law, Mancuso assinala como fatores exógenos detêm influência:
a nomogênese radica no processo pelo qual certos valores, interesses ou necessidades
emergentes na vida em sociedade, uma vez avaliados como relevantes e carentes de
regulação, num dado momento vêm a ser positivados, ao fim e ao cabo do labor
parlamentar, praticado pelos que representam o povo, o legitimo titular originário do
poder (CF, § único do art.1º) (MANCUSO, 2019, p. 53).

Segundo Alexandre Câmara:
a técnica de decidir a partir de precedentes, empregando-os como princípios
argumentativos, é uma das bases dos sistemas jurídicos anglo-saxônicos, ligados à
tradição jurídica do common law. Isto não significa, porém, que o ordenamento
jurídico brasileiro, historicamente vinculado à tradição jurídica romano-germânica
(conhecida como civil law), tenha ‘migrado’ para o common law. Muito ao contrário,
o que se tem no Brasil é a construção de um sistema de formação de decisões judiciais
com base em precedentes adaptado às características de um ordenamento de civil law
(CAMARA, 2016, p. 428).

O autor acima, inclusive, prefere usar o termo “instrumentos de padronização decisória”
para se referir à inserção no ordenamento jurídico pátrio de institutos como os precedentes
judiciais, como meio de evitar interpretações errôneas de que o sistema brasileiro teria
abandonado a tradição do civil law (CAMARA, 2016).
Vive-se verdadeira aproximação entre as famílias jurídicas, que não é peculiaridade
brasileira, sem, contudo, poder-se falar em descaracterização; há recepção jurídica de institutos
que cada sistema entende útil à sua realidade para a otimização da prestação jurisdicional.

3.1.2 Modelos de Estado, Constituição e influxos no processo: aproximações
epistemológicas e axiológicas nas interações entre direito material e processual
É curioso como o modelo de Estado vigente impacta diretamente sobre os moldes de
como o processo se desenvolverá: no Estado Liberal, tendo como marco a Revolução Francesa,
observou-se a busca pelo primado da lei como meio de afastar o império da vontade do rei; no
Estado de Bem-Estar Social, ante a insuficiência do modelo anterior atender aos anseios de
sociedade em ampliação de direitos e de acesso à justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988),
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incorpora-se ao conceito de norma viés axiológico – os princípios – que com seu alto grau de
abstração, por meio da interpretação, poderia atender à mutação social, concedendo ao Poder
Judiciário papel precípuo.
No Estado Democrático de Direito, em que a separação de poderes é baluarte e a
dignidade da pessoa humana núcleo essencial, a busca pela compatibilização entre a justiça da
decisão e a segurança jurídica faz com que o movimento de “judicialização da vida”
(BARROSO, 2018) para uns seja visto como ameaça e, para outros, instrumento de
concretização de direitos fundamentais relegados pelos outros poderes.
Nesse sentido, assinalando o papel integrador dos direitos fundamentais no ordenamento
jurídico, destacando a relação imbricada entre o “direito fundamental processual do particular
e a capacidade de o Estado efetivamente prestar a tutela jurisdicional”, afirmou Luis Guilherme
Marinoni (2016) que:
compreendido o direito no Estado constitucional, isto é, a rigidez da Constituição, a
plena eficácia jurídica das suas normas, a função unificadora da Constituição, a
subordinação da lei às normas constitucionais, a imprescindibilidade de controle
jurisdicional da constitucionalidade da lei e de sua omissão, assim como a
transformação do conceito de interpretação, do princípio da legalidade e da ciência do
direito, resta agora tratar da função que foi emprestada aos direitos fundamentais,
construindo-se uma teoria que faz de tais direitos não só um suporte para o controle
das atividades do Poder Público, mas também um arsenal destinado: (i) a conferir à
sociedade os meios imprescindíveis para o seu desenvolvimento (direitos às
prestações sociais); (ii) a proteger os direitos de um particular contra o outro, seja
mediante atividades fáticas da administração, seja através de normas legais de
proteção (direitos de proteção); e (iii) a estrutura vias para que o cidadão possa
participar de forma direta na reivindicação dos seus direitos (direitos à participação)
(MARINONI, 2016, p. 75).

Daí, tem-se o neoconstitucionalismo, em que se tem na Constituição a força normativa
e irradiante a todo ordenamento jurídico; a materialização da vontade soberana do povo em
valores a nortear o direito material e processual.
Nessa perspectiva de força normativa e supremacia constitucional, o processo não se
queda ileso e influxos dessa relação saltam aos olhos, de modo que, à compreensão do modelo
de processo adotado, e, por consectário lógico, qual a postura do juiz, mister a análise da
estrutura do Estado em dado contexto histórico e cultural.
No Estado Liberal, dos séculos XVII e XVII, observa-se uma postura negativa do
Estado, não intervencionista, possibilitando aos indivíduos o exercício de direitos, como
liberdade, igualdade e propriedade, tão desrespeitados pelo Absolutismo. No âmbito
processual, como bem obtemperado por Marinoni, tinha-se:
a figura de um juiz neutro, mero aplicador da lei, que agia em busca da certeza no
âmbito de um procedimento ordinário de conhecimento, cujas decisões tinham apenas
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efeito declarativo e destituídas de força executória ou de império, era o que bastava
para salvaguardar as premissas de um Estado Liberal que não se preocupava em
promover políticas públicas de redução das desigualdades materiais entre os
indivíduos, mas apenas em manter em funcionamento dos mecanismos de mercado
(MARINONI, 2013, p. 36).

O magistrado era mera “boca da lei” (MONTESQUIE, 1962), ser “autômato”
(CANOTILHO, 2001) e a interpretação mero ato declaratório da vontade do legislador, não
havendo espaço à criação do direito pelo julgador.
No final do século XIX ao XX, a incapacidade desse modelo de Estado atender aos
anseios de sociedade mais organizada, mais conhecedora dos seus direitos e contestadora,
marcada por guerras e revoluções, fez surgir o Estado de Bem-Estar Social, onde a atuação é
positiva, ou seja, provedor de direitos sociais, políticos, culturais, por exemplo, centralizando
seu olhar não mais no indivíduo, mas na sociedade, o público e privado acabam por se confundir
de maneira simbiótica e o papel do juiz é de construir o direito (MACEDO, 2005, p. 118). Nesse
sentido, leciona Fausto Siqueira Gaia que:
o papel central da Constituição permitiu uma nova compreensão da teoria da norma
jurídica, a partir da inclusão de novas fontes com normatividade própria, como é o
caso dos princípios constitucionais. A necessidade da reaproximação entre a moral e
o direito positivo e dos campos do ‘ser’ e do ‘dever-ser’ passou a demandar do
intérprete autêntico maior preocupação com a justiça da decisão no caso concreto.
Essa nova corrente jusfilosófica é denominada como pós-positivismo jurídico, que
representa ‘a concepção teórica do neoconstitucionalismo’ (GAIA, 2018, p. 579-580).

Como meio de equilibrar os extremos dos dois modelos de Estado, tem-se o movimento
chamado de Neoconstitucionalismo, onde se busca compatibilizar os anseios sociais com o
individual e a tutela jurisdicional efetiva é erigida à condição de direito fundamental, exigindose mudança de perspectiva dos atores do processo, o que de fato se passa a observar em alguns
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015.
Quanto à ingerência do texto constitucional no Código Processo Civil (CPC), Dalmo de
Abreu Dallari afirma que:
uma das mais importantes inovações introduzidas pelo neoconstitucionalismo foi o
reconhecimento da natureza jurídica dos princípios referidos expressamente ou
implícitos no texto constitucional, igualando-os, em termos de eficácia e imediata
exigibilidade, as normas constitucionais; de modo que os princípios jurídicos
constitucionais deixaram de ser tratados como ‘recomendações e sugestões’ e
passaram a ser ‘obrigatórios e exigíveis por meios jurídicos’ (DALLARI, 2010, p. 30321).
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Ao cuidar do processo, numa perspectiva dos direitos fundamentais e da densificação
constitucional, Marinoni defende o direito fundamental ao processo justo, analisando-o no seu
aspecto interno e externo, sustentando que:
[...] No Estado constitucional, a jurisdição realiza os seus fins apenas quando a ordem
jurídica é racionalmente interpretada e aplicada na dimensão dos direitos
fundamentais [...] ou seja: processo como sinônimo de instrumento propulsor da
‘efetiva participação de todos os seus participantes – do juiz e das partes – do juiz e
das partes (arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 11), correspondendo ao devido processo legal (art. 5º,
LIV, CF)’ (MARINONI, 2016, p. 488-489).

O processo passa a ter importância e ganha relevo pelos resultados almejados, seria um
“processo civil de resultados” (DIMANARCO, 2009, p. 111), o que atribui ao julgador papel
ativo, essencial à pacificação social, a partir da interpretação da norma jurídica com base em
seu livre convencimento motivado e não íntimo:
a perspectiva instrumentalista do processo assume o processo civil como um sistema
que tem escopos sociais, políticos e jurídicos a alcançar, rompendo com a ideia de que
o processo deve ser encarado apenas pelo seu ângulo interno. Em termos sociais, o
processo serve para persecução da paz social e para a educação do povo; no campo
político, o processo afirma-se como um espaço para a afirmação da autoridade do
Estado, da liberdade dos cidadãos e para a participação dos atores sociais; no âmbito
jurídico, finalmente, ao processo confia-se a missão de concretizar a ‘vontade concreta
do direito’ (DINAMARCO, 2001, p. 22-23).

O processo se aproxima do direito material, mantendo, contudo, sua independência,
passando a ter relação imbricada com a Constituição, de modo a se observar “a passagem da
jurisdição ao processo corresponde, em termos de lógica jurídica, à passagem da lógica
apodítica à lógica dialética: do monólogo jurisdicional ao diálogo judiciário” (MITIDIERO,
2011, p. 49).
Assim, como produto da democracia, o processo deve constituir-se em um espaço para
o exercício direto do poder popular, isto é, “como um democrático ponto de encontro de direitos
fundamentais” (MITIDIERO, 2011, p. 50), daí o relevo de institutos como o amicus curae, até
então limitados ao controle concentrado de constitucionalidade, ser inserido no processo civil
(arts. 138 e segs., CPC/2015).
Nessa senda, de relação imbricada entre direito e sociedade, mister se atentar para o fato
de que “[...] a supremacia do direito decorre, portanto, da adequação do sistema jurídico aos
fatos sociais e aos valores reinantes em um dado contexto sociocultural, de onde exsurgem os
fenômenos jurídicos” (CALDAS, 2015, p. 24), devendo o processo, assim, adequar-se a essas
transformações, sob pena de ser inócuo.
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É dentro desse cenário de ampliação do espectro de atuação do processo, de aumento da
litigiosidade de massa e de acúmulo de feitos a serem julgados que o desafio atual é combater
a morosidade processual, com segurança jurídica e respeito aos valores constitucionais, que
encontram no princípio da dignidade da pessoa humana seu núcleo irradiador.
Assim, passar-se-á a breve retrospecto de alterações legislativas, com o fito de
compreender a inserção de institutos à busca de superação tal desafio, promovendo
aproximação entre as famílias do sistema common law e do civil law.

3.2 O SISTEMA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PÁTRIO E SUAS ESPECIFICIDADES
Os precedentes judiciais no sistema jurídico pátrio, exemplo no Direito brasileiro da
aproximação das famílias do common law com o civil law, detêm peculiaridades que vão desde
o seu nascedouro até os fundamentos principiológicos à sua inserção enquanto fonte normativa
no diploma processual atual.
Daí, ser essencial um breve panorama da evolução legislativa no país, no sentido de se
reconhecer em determinadas decisões judiciais, como as súmulas vinculantes, por exemplo,
fonte normativa, até desembocar num contexto de “crise numérica” de processos, onde a
racionalização dos julgamentos, por meios de padronização decisória, foi reconhecida como
“salvadora da pátria”, dos argumentos axiológicos a sua implementação, como a isonomia, a
segurança jurídica, a celeridade processual, dentre outros.

3.2.1 Dos antecedentes legislativos aos precedentes judiciais no CPC: breve panorama
histórico

Entrementes a doutrina aponte que, antes mesmo do Código de Processo Civil de 2015,
já se vislumbrava a presença de precedentes judiciais no Direito Brasileiro, não se pode olvidar
que esse diploma legal veio tratar do tema de modo sistêmico e sedimentar à opção do legislador
em se impingir mecanismos à otimização da prestação jurisdicional, pelo menos em tese. Nesse
sentido:
[...] o Direito brasileiro não aderiu, com uma penada legislativa, à tradição jurídica da
common law, tão somente porque adotou um sistema de precedentes vinculantes nos
seus tribunais superiores, ou porque já instalou um regime de respeito aos precedentes
baseado na atribuição de eficácia processual à jurisprudência – afinal, já foram muitas
as incorporações de elementos jurídicos transplantados de sistemas ou tradições
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estrangeiras. Se há crossing over jurídico em curso nos diversos sistemas jurídicos,
isto não desnatura a sua forte carga genética que lhes dá identidade e significação
(DIDDIER JUNIOR; SOUZA, 2015, p. 119).

Segundo Jose Rogério Cruz e Tucci, desde o Brasil Colônia, por influência de Portugal,
que durante o século XV experimentou o modelo de assentos de julgamentos – produto da
interpretação da lei pela corte máxima, chamada de Casa de Suplicação, que uniformizava a
jurisprudência e detinha força vinculante – observava-se forma de vinculação aos precedentes
decisórios, em 1808, com a vinda da família real (TUCCI, 2004, p. 135).
Obtempera o autor que, mesmo após a independência do Brasil, os assentos eram
produzidos e detinham força vinculante e, com o Decreto nº 2.684, de 1875, o Superior Tribunal
de Justiça assume o papel de corte suprema em substituição às Casas de Suplicação, perdurando
até a Proclamação da República, quando as decisões da corte passam a ter caráter persuasivo e
não mais vinculativo (TUCCI, 2004, p. 135).
Acerca do tema, Fredie Didier Junior e Marcus Seixas Souza destacam que:
[...] o recrudescimento da importância do precedente judicial no Direito brasileiro não
é um desvirtuamento, senão um aperfeiçoamento, da tradição jurídica com a qual
sempre esteve associado o Direito brasileiro. O atual sistema de formação, divulgação,
aplicação e superação dos precedentes judiciais não se estabeleceu por acaso, nem
fora de uma linha evolutiva cujo início remonta ao final do período colonial brasileiro.
Ele é, ao contrário, fruto de uma tradição brasileira que se desenvolveu na prática
jurídica e, mais recentemente, no pensamento jurídico brasileiro (DIDDIER JUNIOR;
SOUZA, 2015, p. 119).

O Código de Processo Civil anterior, seguindo a perspectiva formalista da interpretação
judicial, típica do civil law, como visto alhures, de modo simplista e cuidando do precedente
como sinônimo de julgamento, dispôs no art. 479 que “o julgamento, tomado pelo voto da
maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá
precedente na uniformização da jurisprudência”.
A insuficiência do modelo individualista, patrimonialista do CPC/73, num contexto de,
de um lado ampliação de acesso à justiça e de aumento de litigiosidade de massa, doutro, a
impossibilidade do Poder Judiciário de dar vasão, dando azo à crise numérica de processo, fez
com que o legislador derivado, antes mesmo do NCPC, promovesse algumas alterações.
Antes mesmo de um sistema vinculante de precedentes, a instituição de filtros recursais
e técnicas de julgamento também buscavam a racionalização do sistema jurídico e, assim, a
otimização do trâmite processual.
Na Emenda Constitucional nº 1/69, por exemplo, já surgia a tentativa de descongestionar
e atribuir funcionalidade ao sistema jurídico (VIANA, 2013).
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Em 1993, a Emenda Constitucional nº 03, acrescentou o §2º ao art. 102 da Constituição
Federal e atribuiu efeito vinculante à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Ação
Declaratória de Constitucionalidade, donde se afere verdadeiro “marco normativo da aplicação
dos precedentes judiciais no Brasil” (DONIZETTEI, 2015, p. 16).
Em 2004,com a Emenda Constitucional nº 45, mais conhecida como “Reforma do
Judiciário”, volvido com a preocupação da morosidade processual, ao art. 5º, foi acrescido o
inciso LXXVIII, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, além
da estabilidade do sistema, ao incluir o instituto da súmula vinculante e a repercussão geral nas
questões submetidas a recurso extraordinário (art. 102, §3º, da Constituição Federal). No
Código de Processo Civil de 1973, com alterações das Leis nºs 11.277/2006, 11.418/06 e
11.672/08, incluíram, por exemplo, os art. 285-A; art. 481, parágrafo único; art. 557; art. 475,
§3º; e art. 518, §1º, já apresentando indícios de que mudanças precisavam ser implementadas à
otimização da prestação jurisdicional, até desembocar no Projeto do CPC, que mais tarde seria
aprovado, com a sedimentação do modelo de valorização da padronização de decisões judiciais.
Na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código, cinco foram os objetivos
norteadores, quais sejam: estabelecer sintonia estreita com a Constituição, simplificação,
efetividade quanto ao rendimento do processo, criar condições à prolação de decisões alinhadas
à realidade social e promover grau maior de organicidade ao sistema juridico.
Foi com o olhar volvido ao atingimento desses objetivos que o Projeto de Lei nº.
8.046/2010 trouxe relevantes mecanismos ao fortalecimento da estabilização e uniformização
da jurisprudência pátria, inclusive dispondo no art. 499, como requisito da sentença, o dever de
não apenas invocar o precedente ou súmula utilizados, mas de justificar sua aplicação àquele
caso ou as razões da não aplicação, sob pena de eivar a decisão de nulidade; além de que prevê
no art. 521 a hierarquia dos precedentes, esboçando a própria lógica da hierarquia entre os
órgãos do Poder Judiciário. No §2º, do art. 520, dispõe quanto às cautelas a não aplicação
errônea dos precedentes e prevê que a superação dos precedentes deve ocorrer com cautela,
podendo, inclusive, proceder à audiência pública para democratizar e legitimar o debate (art.
521, §3º, CPC) e nas hipóteses dispostas em lei (BRASIL, 2015).
Entrementes, Humberto Theodoro Junior et al. assinalam que apesar da involução que
“a tramitação final no Senado proporcionou, com a supressão de parágrafos no art. 927, os
comandos e princípios do Novo CPC permitem a reconstrução de suas premissas interpretativas
do sistema da novel legislação” (THEODORO et al., 2015, p. 334), ao se referir à retirada dos
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arts. 520 e 521 do Anteprojeto do Código na Câmara que previam arcabouço princiológico
quanto aos precedentes.
Com o olhar volvido aos riscos à segurança jurídica, o Projeto de lei do CPC previa em
seu art. 521, §7º, aprovado na Câmara dos Deputados, que a superação do precedente dever-seia ocorrer ante alteração superveniente na economia, política, social ou de lei que revogue ou
modifique a norma usada no precedente, seguindo o texto do Enunciado 322 do FPPC
(VILLAR, 2015). Infelizmente o NPC não previu tal hipótese, o que, verifica-se que deve ser
aplicada na prática, já que a razão de ser do Direito é regular a vida em sociedade.
Do CPC se depreende a intenção do legislador de que os precedentes sejam instrumentos
hábeis a conferir concretização aos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput),
motivação das decisões judiciais (art. 93, IX) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI),
ratificando algumas alterações legislativas anteriores, como assinalado alhures (BRASIL,
2015).
Ora, a despeito do CPC materializar o movimento de influxo do texto constitucional no
processo, dantes já defendido por Ada Pelegrine Grinover e Candido Rangel Dinamarco (apud
SOARES et al., 2015), ao trazer em seu bojo toda uma gama de valores sociais caros ao Estado
Democrático de Direito, mister o aprofundamento do estudo do instituto dos precedentes
judiciais, típico do sistema do common law, à luz dos princípios nortes do CPC, que, segundo
Tiago Asfor Rocha Lima, padece de incompletude e depende de “algumas imprescindíveis
correções para que dele se possa extrair a finalidade esperada” (LIMA, 2013, p. 480).
Claramente se depreende da leitura do CPC a intenção do legislador infraconstitucional
de promover a efetividade do processo, privilegiando institutos que ensejem a estabilização da
jurisprudência e a uniformização das decisões, o que aproxima o sistema do civil law com o
common law, e exige das parte cooperação na construção com os juízes à decisão mais justa ao
caso posto e o compromisso do magistrado com o papel interpretativo do julgamento e do dever
de observância com vistas à estabilização, coerência e integridade do sistema jurídico.
Nesse talante, examinar-se-á os fundamentos principiológicos dos precedentes judiciais
com o fito de responder a algumas inquietações: o instituto é compatível com a perspectiva
axiológica que permeia o CPC que, por sua vez, deve espelhar os valores constitucionais? Quais
princípios detêm relação estreita com os precedentes e quais as implicações práticas?
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3.2.2 Fundamentos principiológicos no CPC aos precedentes judiciais
Na perspectiva do pós-positivismo, defendido por Ronald Dworkin e Robert Alexy, o
conceito de norma, longe de ser sinônimo de regra, traz os princípios como integrante, de
modo que o Direito, enquanto ciência, passa a admitir no seu bojo carga axiológica dantes
não aceita. Nas palavras do Ministro José Roberto Freire Pimenta:
o pós-positivismo, como se sabe, essencialmente consistiu em, sem abandonar as
conquistas técnicas e civilizatórias do positivismo jurídico que o antecedeu, mas
com a declarada intenção de trazer de volta para o campo do Direito a sua dimensão
valorativa, passar a considerar os princípios (constitucionais e legais), como
verdadeiras normas jurídicas positivadoras daqueles valores [...] e em colocá-los no
centro do sistema [...] tornando, desse modo, todo o conteúdo da Constituição
verdadeiras normas jurídicas (PIMENTA, 2015, p. 39).

Dessa forma, a ampliação do conceito de norma jurídica, trazida pelo
neoconstitucionalismo, influenciou o constituinte originário, de modo que as mudanças sociais
pudessem, a partir da interpretação à luz do seu texto, ser consideradas quando da aplicação ao
caso concreto.
O novel Código de Processo Civil, nesse cenário, passa a deter fundamentalidade
enquanto instrumento de concretização dos anseios constitucionais:
o modelo brasileiro integra, no sentido de combinar, as grandes tradições jurídicas,
albergando a judicial legislatura e a judicial exegese, considerando que a função
precípua dos juízes e tribunais é interpretar o direito e que esta atividade será exercida
de forma tendencialmente cognitiva, reconstruindo o direito a partir do ordenamento
jurídico dado (ZANETI JUNIOR; PEREIRA, 2016, p. 360).

Em países sob a influência do sistema romano-germânico do civil law, como o
brasileiro, há o primado da lei como fonte do Direito e, ao julgador, cabe a função de interpretála, numa atividade silogística, e aplicar ao caso concreto, não se reconhecendo poderes de criar
o direito.
Entretanto, com o reconhecimento da força normativa dos princípios, o postulado da
ponderação dos interesses passa a ser essencial quando se está em colisão aparente de direitos
fundamentais esculpido em princípio (ALEXY,2015, p. 75), havendo verdadeira mudança
paradigmática na interpretação da norma e no próprio conceito de legalidade. Há o rompimento
do “fetichismo da lei”.
Em seu art. 5º, II, a Constituição Federal prevê o princípio da legalidade, donde se infere
que a busca de proteção do indivíduo frente ao Estado fez com que tão somente a lei, enquanto
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produto da função típica de poder legitimado e representante do povo, pudesse criar deveres e
direitos (BRASIL, 1988).
Ao conceituar esse princípio, tratando-o com um dos pilares do Estado Democrático de
Direito, tal qual o faz Celso Antônio Bandeira de Mello, afirma Ana Catharina Machado
Normanton que:
a nova ideia de legalidade passa pela constitucionalização do Direito, em que o
administrador, os particulares e os magistrados devem observar não apenas a lei em
sentido formal, mas também os outros atos normativos do Direito, tendo em vista que
a primeira é um elemento do segundo. Assim, o princípio da legalidade deve ser visto
de forma a abranger a totalidade do ordenamento jurídico, levando em conta inclusive
os princípios e valores constitucionais. Deve ser entendida no sentido de submissão
ao Direito em todas as suas expressões. Portanto, o princípio da legalidade diz respeito
às leis no duplo sentido, formal e material (NORMANTON, 2017).

A insuficiência da visão positivista da Escola da Exgese, típica do Estado Liberal, ante
a ampliação do acesso à justiça e a conscientização da sociedade em se valer do Poder Judiciário
para ter seus direitos tutelados, acaba por ceder espaço a elementos axiológicos, de modo que
há o alargamento do conceito de “norma jurídica”, que, para além de regras, insere-se os
princípios. Isto é: há a ressignificação do princípio da legalidade, numa nova perspectiva de
reaproximação do Direito com ética, donde a dimensão precipuamente formal de lei, típica do
positivismo jurídico, cede espaço à inserção de conteúdo substancial de conformação com a
Constituição.
Antes mesmo do CPC, já se observava que o sistema jurídico brasileiro ampliava o
espectro conceitual das fontes de direito com “força de lei”, inserindo as súmulas vinculantes e
as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, com efeito erga omnes,
por exemplo, além dos princípios.
Já em seu art. 1º, o CPC expressa que o processo civil é estruturado, ordenado e
interpretado com base nas normas fundamentais e nos valores constitucionais, representando
“uma tentativa do legislador infraconstitucional de adimplir com seu dever de organizar um
processo justo” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2017, p. 153), aqui considerando
“processo justo” como verdadeira cláusula geral dotada de conteúdo mínimo, qual seja:
[...] prestar a tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal), no qual as partes atuam com igualdade e paridade de armas (art. 5º, I, da
Constituição Federal), em contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal), com
ampla defesa (art. 5º, LV, , da Constituição Federal), perante o juiz natural (art. 5º,
XXVII e LIII, da Constituição Federal), no qual as decisões são fundamentadas (art.
93, IX, da Constituição Federal), com publicidade (art. 5º, LX, e 93, IX, da
Constituição Federal), em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal),
se for o caso, com assistência jurídica integral (art. 5º, LXXIV, da Constituição
Federal), cujas decisões são acobertadas pela coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal) (MARINONI et al., 2017, p. 154).
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Isto é: um processo não como um fim em si mesmo, mas voltado à implementação de
direitos, devendo, para tanto, “ser interpretado como instrumento para implementação de
direitos e garantias constitucionais” (SOARES et al., 2015, p. 316); enquanto sistema
organizado e voltado ao texto constitucional (THEODORO JUNIOR, 2009, p. 233).
No art. 8º, o diploma processual prevê alguns nortes interpretativos que o julgador deve
observar, ratificando a ideia do tratamento do sistema como ordenamento jurídico voltado à
concretização de valores caros à democracia, tais como: a dignidade da pessoa humana e o bem
comum. Para tanto, traz o dever de observância à razoabilidade, à proporcionalidade, à
publicidade, à legalidade e à eficiência, elementos imprescindíveis à compreensão do instituto
dos precedentes judiciais, como será alinhavado mais adiante, além de estabelecer limites aos
riscos decorrentes da abertura conceitual da norma com a inserção dos princípios. Nesse
sentido:
ciente do perigo desse risco de abuso de julgamentos principiológicos, o novo Código
de Processo Civil impõe ao juiz observar nos julgamentos, a legalidade, a
proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8º). E, mais explicitamente, determina [...]
que ‘no caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar objeto e os
critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a
interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão’
(art.489,§ 2º) (THEODORO JUNIOR et al., 2015, p. 67).

Considerando que o processo deve servir à concretização de direitos e que a dignidade
da pessoa humana, enquanto centro da jurisdição constitucional, deve ser o norte a guiar o
julgador quando da solução do caso posto, Ingo Wolfgang Sarlet, após extenso estudo, inclusive
fazendo retrospecto filosófico, define a dignidade como:
[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando,
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2001, p.
60).

No bojo do processo, esse fundamento da nossa República Federativa (art. 1º, III,
Constituição Federal), assume papel essencial, permeando não só a relação entre Estado e
particulares (eficácia vertical), como entre particulares (eficácia horizontal), sendo intitulado
como “princípio jurídico fundamental” (CANOTILHO, 1999, p. 1.090), dele decorrendo
vários outros princípios, direitos e garantias à concretização de processo justo.
Verifica-se verdadeiro dever-ser axiológico, em que o próprio legislador expressamente
impõe o dever de observância a valores.
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Volvido ao “processo justo” e remontando a emblemática frase de Ruy Barbosa, de que
“Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada”, que o art. 4º, CPC previu, numa
interpretação conjunta com o disposto no art. 3º, do mesmo diploma legal, o princípio do devido
processo legal ou devido processo constitucional, como defendia Calmon de Passos (2000), isto
é, processo efetivo, tempestivo e adequado.
Há se ponderar que a tempestividade do processo judicial não pode ser entendida como
uma resposta rápida ou célere, mas sim como uma resposta em um prazo condizente com o
direito material supostamente violado. Consiste no “direito ao processo sem dilações indevidas,
que se desenvolva temporalmente dentro de um tempo justo” (MARINONI et al., 2017, p. 159).
Na mensuração da duração razoável do processo, mister se considerar a atividade
satisfativa, visto que de muito pouco (ou nada) adianta o reconhecimento de um direito sem a
sua real efetivação no mundo dos fatos, o que ratifica a ideia do princípio da primazia do mérito
(MARINONI et al., 2017, p.165) fruto de atuação colaborativa (art. 6º, CPC) e boa-fé (art. 5º,
CPC) de todos os atores processuais.
Em mais um exemplo de “constitucionalização do processo”, o art. 7º, CPC,
expressamente previu o princípio da igualdade, que se cuida de direito fundamental que, nada
obstante não previsto expressamente na Constituição para o campo do processo, decorre
naturalmente da ideia de Estado Constitucional e do direito fundamental à igualdade perante a
ordem jurídica como um todo (art. 5º, caput, Constituição Federal) (BRASIL, 1988; BRASIL,
2015).
A igualdade no processo precisa ser vista sob duas perspectivas distintas: a formal e a
material, bem como “[...] a diferença entre igualdade no processo e igualdade pelo processoigualdade diante do resultado da aplicação da legislação no processo” (MARINONI et al., 2017,
p. 103), de modo que, salvo discrimines razoáveis (MELLO, 1995), como tratamento
diferenciado à Fazenda Pública, é inadmissível que pessoas em mesmas condições sejam
tratadas desigualmente e que situações jurídicas iguais tenham descortinos distintos.
Nesse talante, destaca Leonardo da Cunha Carneiro a “[...] isonomia nas decisões de
casos similares e a efetividade, sem descurar das garantias processuais constitucionais tendo
como meta inafastável um resultado necessariamente justo” (CARNEIRO, 2016, p. 73).
De fato, imagine-se o estranhamento causado, por exemplo, quando consumidores de
serviço bancário, em mesmo município, propõem demanda judicial perante juízes de mesma
comarca em varas distintas, ante negativização indevida por nunca terem contratado tal serviço,
fato comprovado documentalmente, e os resultados são distintos: num, o magistrado
desconsidera o entendimento jurisprudencial de que o dano moral é presumido, julgando
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improcedente; noutro, o juiz, seguindo a jurisprudencial, condena o réu. Casos similares com
resultados distintos em razão do que Lênio Streck (2016) chama de “decido de acordo com a
consciência”.
Ao definir esse princípio, num viés pós-positivista e relacionado à dignidade da pessoa
humana, destaca Maria Celina Bodin de Moraes que o fundamento desse “[...] manifesta-se, em
primeiro lugar, no princípio da igualdade, isto é, no direito de não receber qualquer tratamento
discriminatório, no direito de ter direitos iguais aos de todos os demais” (MORAES, 2006, p.
120).
A operacionalização dos precedentes exige que se compare o caso concreto com os
fundamentos da decisão, a ratio decidendi da decisão paradigma e, se houver similitude, aplicála; se não, fundamenta-se a distinção ou distinguishing, que nada mais é do que o método de
confrontar a tese firmada com o caso sub judice e se se vai aplicar ou não (TUCCI, 2004, p.
174). Eis o dever de respeito à isonomia.
Destaca Donizetti (2015, p. 10) que “[...] até mesmo nas hipóteses em que se está diante
de um precedente vinculante o julgador poderá fazer o distinguished do caso que lhe é
submetido, buscando, assim, a individualização do direito”, não se devendo invocar os
precedentes de modo mecânico, irresponsável, desconsiderando as peculiaridades do caso e
volvido à dignidade do sistema e à isonomia.
Ora, não é crível que para casos idênticos e com mesmo fundamento jurídico, a solução
jurídica encontrada seja distinta. Lógico que não se defende a “mecanização” do ato julgar,
como bem apontando por Rosner Pound (1976), mas que, em situações onde houve a
sedimentação de entendimento, fruto de debate e de decisão majoritária, o precedente
construído seja respeitado.
Ao tratar do tema, Humberto Ávila afirma que:
essa autovinculação decorre da exigência de tratar igualmente casos iguais. A lei deve
valer para todos igualmente, mediante a aplicação uniforme a todos os casos que se
enquadrem em seus termos. Portanto, ainda que “cada caso seja um caso”, incumbe
ao Poder Judiciário aplicar de modo uniforme os seus próprios precedentes,
estendendo para os casos futuros o mesmo precedente dado aos passados quando entre
estes existirem as mesmas circunstâncias relevantes de fato (ÁVILA, 2014, p. 635).

Inclusive, em se tratando dos precedentes, uma das fundamentações axiológicas é a de
que não é crível que haja decisões distintas com similitude fática, indo para além da igualdade
perante a lei, mas igualdade na lei, no resultado decorrente da aplicação da lei.
Ora, depreende-se da própria essência do instituto a máxima do treat like cases alike,
ou seja: conferir tratamento igual aos casos iguais.
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Foi volvido com a busca de efetivar essa máxima e da segurança jurídica que o
legislador, a Exposição de Motivos do CPC assinala:
o novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole
constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e
visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas
jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando
“segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de
“surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua
conduta. Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de
julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo
Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir
a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado
Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz
intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. Se todos têm que agir em
conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa relação de
causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da
liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento sobre o sentido
real da norma. A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser
apreciados pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável. Proporcionar legislativamente melhores
condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos
Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade
brasileira, o princípio constitucional da isonomia. Criaram-se figuras, no novo CPC,
para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência. Com isso, haverá condições de se
atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a
qualidade da prestação jurisdicional. Dentre esses instrumentos, está a
complementação e o reforço da eficiência do regime de julgamento de recursos
repetitivos, que agora abrange a possibilidade de suspensão do procedimento das
demais ações, tanto no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos
extraordinários ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados (BRASIL, 2015).

Indo além da perspectiva formal e material do princípio da igualdade, entende-se
inclusive e sobretudo, à criação de padrões decisórios pelo Poder Judiciário, mister a
observância da isonemia e da isocrítica que segundo Francis Wolf seriam formas de se
abandonar discursos de autoridade e de se efetivar a democracia. Para esse autor, isonemia seria
a igualdade constitucionalizada, base à igualdade processual de participação; a isocrítica seria
a capacidade de desenvolver seu discurso crítico, tendo igualdade de análise do examinador e
a isonemia é igualdade de fala (apud FREITAS, 2020).
De fato, ante o papel que os precedentes judiciais passam a ocupar no direito pátrio,
inclusive, restringindo a moldura interpretativa do julgador e criando verdadeiros óbices a sua
superação, mister que à formação a isonemia e a isocrítica estejam presentes, atendendo ao
dever de fundamentação e à lógica da comparticipação, princípios nortes de todo diploma
processual civil.
O dever de fundamentação e de publicidade das decisões (art. 11, CPC) também se
insere dentro da lógica de respeito à pessoa da parte em sua dignidade, além do princípio do
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contraditório (art. 9º, CPC) que detém dupla função: a de efetiva participação (com
possibilidade de influência na formação do resultado) e a de não surpresa (CAMARA, 2015, p.
8). No que se refere à fundamentação das decisões, Nelson Nery Junior destaca que:
fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o
convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem
implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz
deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental
de suas decisões. Não se consideram “substancialmente” fundamentadas as decisões
que firmam que, “segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor
tem razão, motivo porque julgo procedente o pedido”. Essa decisão é nula porque lhe
falta fundamentação (NERY JUNIOR, 2009, p. 286).

Não se admite que o resultado do processo seja fruto do “solipsismo do juiz”, ou seja,
do julgador decidir de acordo com sua convicção íntima (STRECK, 2014), daí a importância
da fundamentação das decisões que à formação dos precedentes com qualidade e cautela é
imprescindível.
Destaque-se, inclusive, que o art. 489, § 1º, CPC – um dos mais importantes do novo
diploma legal – eiva de nulidade a decisão judicial que não está devidamente fundamentada,
como a que: “V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos” ou “VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento” (BRASIL, 2015).
Deve-se proferir provimentos legítimos e não meramente funcionais, evitando-se
práticas como a “pseucolegialidade” que, segundo Humberto Theodoro Júnior et al.:
em razão do número vultoso de processos, ao invés do colegiado discutir, amadurecer
o tema e se decidir, o relator decide monocraticamente ou os demais se limitam a dá
o “de acordo”, procedendo-se a decisão de modo mecânico e danosa a todo sistema.
Tanto o art. 10, quanto o art.489, CPC se preocupam com isso e criam mecanismos
de se estabilizar o sistema decisório. Busca respeitar a vinculação horizontal, vertical
e a do próprio julgador com seu próprio entendimento (THEODORO JUNIOR et al.,
2015, p. 128-129).

Ora, se antes da sedimentação dos precedentes judiciais no sistema jurídico, já se
revelava imprescindível a fundamentação cuidadosa da decisão aos fatos e direito posto à
análise do julgador, mais agora quando aquele instituto detém força legal, em algumas
hipóteses, como se verá.
A decisão judicial deve ser atentar à estabilização e ser hábil a ser servir de padrão
decisório à fundamentação coerente, com os elementos de prova apresentados, incerta na lógica
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dos valores que permeiam todo o ordenamento jurídico, jamais fruto do que o julgador acha
que é correto, em seu decisionismo.
A postura ativa do julgador ou ativismo mínimo, jamais progressista/negativo, justificase quando a natureza fundamental, da personalidade do direito, pano de fundo da pretensão
resistida, exige e a norma jurídica, dentro de hermenêutica constitucional, autoriza
interpretações várias. A título de exemplo, quando em dada demanda de saúde, o paciente não
detém condições financeiras para a aquisição de medicamento de alto custo e há a negativa do
Estado em fornecer, a partir de vasta celeuma, o STJ, em sede de recurso repetitivo, sedimentou
entendimento quanto à viabilidade do direito perseguido (Tema 106) (BRASIL, 2018).
Como dito alhures, com vistas a evitar dispersão jurisprudencial, “decisões lotéricas”,
ativismo negativo, é que os precedentes judiciais são sedimentados no CPC e se revelam em
grande aposta à racionalidade do sistema jurídico15.
Ao comentar o art. 926, CPC, Daniel Neves (2016, p. 486) assinala que, ao trazer os
requisitos da jurisprudência formadora de precedentes, “corrobora a maior aposta do Novo
Código de Processo na criação de um ambiente decisório mais isonômico e previsível, exigindo
que os Tribunais deem o exemplo”, já que suas decisões servirão de moldura tanto
verticalmente (aos juízes de órgãos hierarquicamente abaixo), como horizontalmente (do
próprio Tribunal a que está vinculado), sendo verdadeiro “desserviço” o julgador decidir
disforme se não houver motivo razoável para tanto.
Daniel Neves (2016, p. 487) faz crítica veemente à falta de uniformidade na
jurisprudência, sobretudo, a do STJ e sua peculiar característica pendular, assinalando ser “a
chamada jurisprudência banana boat”, em que ao invés de promover a tão almejada segurança
jurídica, provoca instabilidade, retira do juiz de piso o direito de decidir com maior acuidade e
pode impactar na celeridade processual, por se ter que aguardar a decisão final na afetação.
A jurisprudência “banana boat” a que se refere ao autor se deu em razão do voto do
Ministro Humberto Gomes de Barros, no AGRg no Recurso Especial nº 382.736-SC, datado de
25/02/2004, em que se discutia a revogação da Súmula 276, do STJ, já sedimentada há menos
de um trimestre, defendendo a sua manutenção e não mudança ao “sabor das convicções
pessoais”, sob pena de prestar um desserviço público, promover a injustiça social e a
insegurança jurídica (BRASIL, 2004). Destaca o ministro:

15

Conquanto não seja objeto do presente estudo aprofundar os limites da Análise Econômica do Direito - da Escola
de Chicago, tendo Richard Posner (2010) um dos grandes representantes -, e as críticas a ela dispendidas, inclusive,
quanto ao uso de critérios racionais incompatíveis ao caráter humanista que os direitos fundamentais e da
personalidade exigem, há que pontuar que à racionalidade se exige decisões eficientes, ou seja, maximizadoras de
riquezas com menor custo possível e em menor tempo.
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[...] dissemos sempre que a sociedade de prestação de serviço não paga a contribuição.
Essas sociedades, confiando na Súmula nº 276 do Superior Tribunal de Justiça,
programaram-se para não pagar esse tributo. Crentes na súmula elas fizeram gastos
maiores, e planejaram suas vidas de determinada forma. Fizeram seu projeto de
viabilidade econômica com base nessa decisão. De repente, vem o STJ e diz o
contrário: esqueçam o que eu disse; agora vão pagar com multa, correção monetária,
etc. porque nós, o Superior Tribunal de Justiça, tomamos a lição de um mestre e esse
mestre nos disse que estávamos errados. Por isso, voltamos atrás [...]. Nas praias de
Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme bóia, cheia de
pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar
as pessoas montadas no dorso da bóia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e,
de repente, descreve curvas de quase noventa graus. O jogo só termina, quando todos
os passageiros da boia estão no mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do
piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados (BRASIL,
2004, p. 20).

Como será detalhadamente analisado no próximo capítulo, ao se apresentar panorama
das demandas repetitivas – onde a judicialização da vida quantitativamente está presente –,
entrementes os magistrados reconheçam a importância dos precedentes judiciais, há forte
resistência em os respeitar, sendo o TJSP o que apresenta maior número de reclamação
constitucional e habeas corpus por decisões diversas do padronizado.
As chamadas “decisões lotéricas”, “pulverização de julgados” vêm na contramão dos
elementos caracterizadores da padronização decisória, sendo, o papel de fundamentação
responsável das decisões, mesmo que rejeitando os precedentes, se revela essencial a que os
jurisdicionados compreendam o porquê de tratamento distinto para casos similares, por
exemplo, para que possam, inclusive, recorrer.
Em seu art. 927, §1º, o CPC exige à formação e aplicação do precedente a observância
aos arts. 10 e 489, § 1º, do mesmo diploma legal, o que não causa espanto, eis que, como toda
decisão judicial, o dever motivação é ínsito, embora, na prática, o que observa é o problema da
psedocolegialidade (STRECK, 2014; THEODORO JUNIOR et al., 2015), da fundamentação
per relacione, promovendo a mecanização da jurisprudência, como bem criticado por Rosner
Pound (1976), com que não concorda Daniel Neves (2016).
Assinalando a importância da motivação da decisão a sua legitimidade, tal qual Lorca
Navarrete (1987, p. 20), Marcelo Negri Soares afirma que:
a sentença é um ato de vontade que representa o epílogo de um ato de inteligência,
como disse Carnelutti. A motivação da sentença não é pura e simples utilização
facultativa, é a garantia da própria administração da Justiça, para que não só as partes,
mas todos os cidadãos, possam saber, exatamente, o espírito da sentença, só assim
poderão eles ajuizar se justiça foi ou não feita, e só na justiça reside a utilidade pública
dos decretos daquele poder e, portanto, a sua legitimidade (SOARES, 2011, p. 183).
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A importância da motivação da decisão decorre não só do exercício do contraditório, do
direito de recorrer, mas também do fato de que é na ratio decidendi que se extrairá a tese do
precedente.
A ratio decidendi ou holding se refere aos motivos determinantes de dado julgamento,
ao núcleo dos precedentes; distinguindo-se dos obter dicta, que são elementos prescindíveis ao
resultado final do julgamento, daí não vincularem, embora apontem o entendimento dos
Tribunais quanto a alguns temas – seria a função sinalizadora dos precedentes –, como será
aprofundado oportunamente, ratificando o relevo da qualidade da fundamentação e da
publicidade da decisão.
Ora, a qualidade da fundamentação é essencial à qualidade da ratio decidendi, donde se
extrairá o núcleo do precedente, bem como o dever de publicidade ampla, daí a responsabilidade
do julgador e do sistema de justiça.
Eis aí mais um princípio constitucional (art. 5º, LX) e expressamente disposto no CPC
(art.11) é o da publicidade que, em matéria de precedentes, o art. 927, §5º, CPC prevê que os
Tribunais devem organizar e divulgar os precedentes, de modo a cientificar não só as partes
processuais para nortear sua atuação e, eventualmente, comporem os conflitos antes da
judicialização, mas os juízes, para que possam segui-los ou justificar sua não aplicação (TUCCI,
2015, p. 455).
Em que pese não haver menção expressa à segurança jurídica como direito fundamental,
na Constituição Federal, não pode negar emana de outros princípios constitucionais como da
legalidade (art. 5º, II), da proteção do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito
adquirido (art. 5º, XXXVI), até desembocar no devido processo legal, formal e substancial
(CARNEIRO, 2012, p. 325-326). Relacionando-o com a dignidade da pessoa humana, leciona
Sarlet que:
considerando que também a segurança jurídica coincide com uma das mais profundas
aspirações do ser humano, viabilizando, mediante a garantia de uma certa estabilidade
das relações jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de
projetos de vida, bem como a sua realização, desde logo é perceptível o quanto a ideia
de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente vinculada à própria noção de
dignidade da pessoa humana (SARLET, 2006, p. 4-5).

Trazendo para seara processual, Marinoni (2013, p. 120-121) sustenta que a segurança
jurídica se afere com a promoção da previsibilidade, estabilidade da ordem jurídica e da
univocidade, consistente na possibilidade do indivíduo, diante de várias situações jurídicas
possíveis, ser capaz de extrair uma.
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Como a “certeza do direito” não decorre atualmente do direito posto, legislado, por
vários motivos, como a hiperinflação legislativa e a crise de legitimidade, o papel cai nas mãos
do Poder Judiciário ao interpretar a norma e, por conseguinte, também aos padrões decisórios
construídos a partir. Entretanto, para que tal ideal se aproxime da concretização, mister que:
[...] se promova a familiarização e compreensão do tema entre os operadores do direito
e que se dê condições ao magistrado para que este exerça o seu livre convencimento
sem a costumeira preocupação com metas; mas sim com o critério de justiça adotado
e com a necessária qualidade de seus julgados (DONIZETTI, 2015, p. 7).

A atividade interpretativa do magistrado não é estanque e anacrônica, sob pena de ser
injusta, de modo que ao buscar solucionar o caso concreto, o contexto social, econômico e
político inserto deve ser considerado e sopesado à tomada da decisão.
Daí, ao se admitir o uso dos precedentes judiciais como fonte do Direito, não se pode
perder de vista a assertiva acima, evitando-se fossilizar a atividade jurisdicional e afastar o
Direito dos seus fins tão caros ao Estado Democrático.
Ora, o processo não pode ter um fim em si mesmo, mas deve ser servo do direito
material, instrumento à concretização de direito fundamentais – eis, assim, sua
fundamentalidade – de modo que se o instituto processual se revestir de óbice à concretização
do acesso à justiça, enquanto sinônimo de acesso à ordem jurídica justa, como defende Kazuo
Watanabe (1988), não deve ser utilizado pelo intérprete no caso concreto.
Dentro dessa ótica de que os precedentes judiciais têm sua importância reconhecida,
inclusive, como um dos instrumentos em que o legislador do CPC nele apostou o atingimento
dos objetivos constantes da Exposição de Motivos, não se pode se olvidar dos riscos ao
engessamento da atividade jurisdicional.
Ora, o ato de julgar decorre da interpretação do texto normativo, extraindo, ao caso
concreto – mundo do ser – o comando do dever-ser, de forma que não se pode voltar à
perspectiva automaticista, incompatível com a sociedade contemporânea, em constante
mudança e em busca da solução judicial aos seus conflitos, como bem alinhavado no primeiro
capítulo.
Consciente disso, ainda que de modo mais escorreito, o legislador ordinário previu
técnicas de superação do precedente que devem ser usadas excepcional e justificadamente,
modulando os efeitos temporais da nova decisão, sob pena de causar insegurança jurídica e
violar o jurisdicionado de boa-fé. Isto é: por meio do precedente judicial superado se retomar
ao “mal” causador do “remédio”.
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No Brasil, infelizmente, em dadas situações, depreende-se que a estabilização da
jurisprudência ainda carece de amadurecimento (MELLO, 2008), já que entendimento
sedimentado e sem que haja razões para tanto se alteram ao sabor da vontade política dos
representantes das Cortes de Vértice. Assinala Mancuso que:
o momento é propício para uma releitura- profunda e abrangente – do regime jurídicopolítico imperante no país, parecendo irreversível a tendencial força expansiva da
jurisprudência, dominante ou sumulada, sobretudo dos Tribunais superiores. Impende
que a fundamentação dos acórdãos, sobretudo daqueles emblemáticos, ditos
precedentes fortes, seja convincente e que a redação das ementas, assim como dos
enunciados das súmulas se faça com precisão e clareza, a fim de que se alcancem os
objetivos de sumarização dos ritos, agilização dos julgamentos e tratamento
igualitário aos casos análogos. O êxito da aplicação do direito pretoriano dentre nós
fica, pois, a depender, de um lado, do zelo na elaboração dos produtos finais e
otimizados da função jurisdicional, e, de outro lado, de uma mudança de mentalidade
por parte dos atores da cena processual; do contrário, pode-se antever um agravamento
do atual ambiente de dispersão jurisprudencial excessiva, em detrimento da segurança
jurídica, da previsibilidade, da proteção da confiança e do tratamento isonômico aos
jurisdicionados (MANCUSO, 2019, p. 705).

Depreende-se que os precedentes judiciais foram reconhecidos pelo legislador ordinário
como instrumento importante à racionalidade das decisões judiciais e, logo, à promoção da
segurança jurídica, estabilidade e coerência do sistema, criando cenário à evitação de “decisões
lotéricas”. Além de desestimular a litigância, reduzir a duração do processo – pelo menos em
tese – e, por conseguinte, o dispêndio de gastos com o sistema de justiça, que é um dos mais
caros do mundo, segundo estudo realizado, em 2015, por Luciano da Ros, pesquisador do
Centro de Estudos Internacionais de Governo (CEGOV) e do Grupo de Pesquisa Instituições
Políticas Comparadas (IpoC) (RESENDE, 2016, p. 109).
Entrementes, não se pode, de modo apressado, deixar se se investigar as nuances do
instituto na práxis das “Cortes de Vértice”16, volvendo o olhar para questões como a da
“pseucolegialidade” (STRECK, 2019), da mudança repentina e impensada de entendimentos,
da morosidade observada no julgamento dos temas afetados com repercussão geral e
desconsideração do obter dictum na construção de teses futuras e na especificidades de algumas
matérias que exigem maior debate e construção democrática dos precedentes, sob pena de se
incorrer num anacronismo tão conhecido.
É preciso se aprofundar a compreensão do sistema no direito brasileiro e as mazelas que
o permeiam. Com acerto, Donizetti, destaca que:
se por um lado não se pode negar a quebra dos princípios acima arrolados pelo fato
de que situações juridicamente idênticas sejam julgadas de maneira distintas por
O autor se refere ao STF e STJ como “Cortes de Vértice” por serem responsáveis por uniformizar a interpretação
do Direito Constitucional e Infraconstitucional, respectivamente.
16
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órgãos de um mesmo tribunal, também não se pode fechar os olhos à constatação de
que também a pura e simples adoção do precedente e principalmente a abrupta
mudança da orientação jurisprudencial é capaz de causar grave insegurança jurídica
(DONIZETTI, 2015, p. 5).

Daí o revelo de se estudar o modelo dos precedentes judiciais no Brasil, identificando
suas especificidades, o contexto social em que foram criados e as finalidades a que se idealizou
o instituto, para, a partir de então, apontar suas vicissitudes e indicar eventuais meios de os
ajustar. Assim, analisar-se-á as especificidades do instituto no Direito Brasileiro.

3.2.3 Precedentes judiciais “à brasileira”: da conceituação às distinções necessárias com
outras fontes do direito jurisprudencial
MacCormick, Summer e Goodhart conceituam os precedentes como sendo decisões
judiciais anteriores que servem como parâmetro a decisões futuras, aplicando “[...] as lições do
passado para resolver problemas do presente e do futuro, constituindo uma parte fundamental
da razão prática humana” (MACCORMICK; SUMMERS; GOODHART, 1997, p. 1).
Segundo Didier Júnir, Braga e Oliveira, (2013, p. 385) o “precedente é a decisão judicial
tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o
julgamento posterior de casos análogos”, devendo, dentro da lógica de Ronald Dworkin, do
romance em cadeia, traduzir coerência, isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e
integridade ao sistema jurídico, nos termos do disposto no art. 926, CPC (BRASIL, 2015).
Ocorre que, diferentemente do que se vê no sistema de tradição do common law, em que
os julgamentos se tornam precedentes, no Brasil, há o que Alexandre Freitas Câmara (2016, p.
437) chama de “precedente doloso”, isto é, um julgamento que antes de existir já se predestina
a ser precedente de outros julgados por opção legislativa. É a relação direta dos precedentes
com o principio da legalidade: o direito legislado como definidor do que vem a figurar
“precedente”.
Cumpre trazer à colação as lições de Lênio Streck (2016):
[...] sobre o artigo 926 que recai uma carga epistêmica de infinito valor. Por várias
razões. Primeiro, porque um modo de evitar a jurisprudência lotérica é exigir
coerência e integridade; segundo, a garantia da previsibilidade e da não surpresa;
terceira, o dever de accountability em relação à Constituição, justamente ao artigo 93,
IX. E um quinto elemento: o Supremo Tribunal Federal deve também manter a
coerência e integridade nas suas próprias decisões. Em todas. Nesse sentido, cresce
igualmente o papel do STJ, locus da unificação do Direito infraconstitucional.
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Conceitualmente: haverá coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram
aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que isso, estará assegurada a integridade do Direito a partir da força normativa da Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração
por parte do Poder Judiciário. Isso somente pode ser alcançado por meio de um holismo interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica. Coerência
significa igualdade de apreciação do caso e igualdade de tratamento. Coerência
também quer dizer “jogo limpo”. Já a integridade é duplamente composta, conforme
Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a
lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido.

A integridade é virtude política a ser adotada por uma autêntica comunidade de
princípios (para além de uma associação de indivíduos meramente circunstancial, ou
pautada num modelo de regras), e se expressa pela coerência principiológica na lei,
na Constituição e na jurisprudência [...] Coerência e integridade
são incompatíveis com o voluntarismo judicial.
Em Hermenêutica Jurídica e(m) crise, escrevi clamando pela necessidade de abrirmos
uma clareira no Direito. Em ele aparecendo, para sobreviver, deve ser coerente e
íntegro, cuja transparência somente se dá pela fundamentação (Grund). Eis o banho
de imersão que o novo CPC deve receber das águas da Constituição.

Assim, constata-se a relação estreita entre a coerência e a integridade, de modo que é
difícil se pensar a presença de um sem o outro e vice-versa, sendo a estabilidade o consectário
lógico deles. A observância desse “trinômio” permite a uniformização da jurisprudência, logo,
a previsibilidade das decisões e a confiança no sistema, o que impacta no investimento do
capital financeiro no Brasil, numa visão econômica do Direito e, por conseguinte, num
equilíbrio econômico à promoção de políticas públicas essenciais à efetivação dos direitos
fundamentais, tais como saúde, educação e moradia.
O dever de observância à coerência, integridade e estabilidade pelo precedente decorre
da sua própria essência: evitar ou combater o voluntarismo judicial e iluminar o Direito com o
clarão solar da Constituição.
Daniel Neves aponta impropriedades técnicas do CPC, ao usar indistintamente os
termos “precedente”, “súmula” e “jurisprudência”, esquecendo-se de diferenças essenciais,
com repercussões de ordem prática (NEVES, 2016).
Enquanto precedente seria qualquer julgamento que se utilize como fundamento
julgamento anterior proferido, não se limitando a aplicar a lei pura e simples, tampouco a aplicar
um precedente (CAMARA, 2015, p. 426); já jurisprudência seria “[...] o resultado de um
conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos
tribunais” (NEVES, 2016, p. 484), podendo ser usada como precedente. Enquanto à formação
do precedente não se exige decisões reiteradas e detém caráter concreto, a jurisprudência é
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abstrata e pressupõe reiteração de julgados. Já a súmula seria “a materialização objetiva da
jurisprudência” (NEVES, 2015, p. 484), cabendo aos Tribunais a regulamentação (art. 926, §1º,
CPC) (BRASIL, 2015).
A despeito da sutil distinção feita, assinala o autor a proximidade dos institutos e a
necessidade de observância aos requisitos da coerência, estabilidade e integridade, que devem
imprimir ao sistema jurídico, bem como conclui que “[...] “precedente”, nos termos do CPC,
são todos os julgados ou súmulas com eficácia vinculante assim expressamente previstos em
lei” (NEVES, 2016, p. 9).
Negando ser a jurisprudência fonte do direito, seja porque o juiz não é legislador,
tampouco ser a jurisdição sinônimo de criação do direito, Candido Rangel Dinamarco afirma
que:
[...] a afirmação da jurisprudência como fonte de direito incorre, inicialmente, num
desvio de perspectiva e mesmo de conceitos. Ela o seria se fosse portadora de norma
gerais e abstratas com eficácia em relação a casos futuros, atribuindo bens ou
determinadas condutas e sendo vinculante em relação aos sujeitos atingidos e aos
juízes que viessem a julgar a respeito das situações ali previstas (DINAMARCO,
2009, p. 84).

Em sentido contrário, conquanto Mancuso (2019) defenda o uso dos precedentes
judiciais como fonte do direito e da súmula vinculante – essa autorizada pela Constituição
Federal – não se pode falar o mesmo quanto à jurisprudência, que sequer encontra previsão na
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, embora não se possa olvidar do significativo
papel que desempenha nos “planos endo e panprocessual” (MANCUSO, 2019, p. 50).
Embora o direito brasileiro seja filiado à família romano-germânicas do sistema civil
law, em que se tem a lei como a principal fonte do Direito, tanto que a LINDB não previu a
jurisprudência como meio de integração, não se pode deixar de reconhecer que o CPC trouxe
expressamente figuras típicas do commom law, como os precedentes e as súmulas, ensejando
verdadeira aproximação entre os sistemas e um sistema à brasileira, como dito noutra
oportunidade:
[...] embora em princípio o Brasil seja um país de perfil jurídico- político legicêntrico,
fato é que a práxis judiciária veio revelando, nas últimas décadas, um panorama de
dispersão jurisprudencial excessiva, como aliás reconhecido na Exposição de Motivos
do anteprojeto do vigente CPC, donde gradualmente se vir instalando, de algumas
décadas a esta parte, um ambiente de precedentalista, autorizando reconhecer uma
rota de aproximação com o ideário do commom law, fundado, basicamente, no
precedente vinculativo (stare decisis et non quieta movere) (MANCUSO, 2019, p.
675).
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Michele Taruffo distingue, qualitativa e quantitativamente, os precedentes judiciais de
jurisprudência, assinalando que:
existe, antes de tudo, uma distinção de caráter – por assim dizer – quantitativo.
Quando se fala do precedente se faz normalmente referência a uma decisão relativa a
um caso particular, enquanto que quando se fala da jurisprudência se faz normalmente
referência a uma pluralidade, frequentemente bastante ampla, de decisões relativas a
vários e diversos casos concretos [...] apesar disso, como frequentemente acontece, a
quantidade condiciona a qualidade, o que permite, assim, identificar uma diferença
qualitativa entre precedente e jurisprudência. O precedente fornece uma regra
(universalizável, como já foi dito) que pode ser aplicada como critério de decisão no
caso sucessivo em função da identidade ou – como acontece em regra – da analogia
entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso [...]. O emprego da
jurisprudência tem características bastante diversas. Primeiramente, falta a análise
comparativa dos fatos, ao menos na grandíssima maioria dos casos. Aqui, o problema
depende daquilo que em verdade “constitui” a jurisprudência: trata-se, como se sabe,
sobretudo dos enunciados elaborados pelo departamento competente que existe junto
à Corte de Cassação. A característica mais importante dos enunciados é que se trata
de formulações verbais, concentradas em uma ou em poucas frases, que têm por objeto
regras jurídicas (TARUFFO, 2011, p. 3).

Pelo menos teoricamente, verifica-se que a distinção do autor italiano no sentido de que
a jurisprudência implica pluralidade de decisões, donde se pode concluir a qualidade dos
julgados e o precedente podem se formar com um único julgado, o que compromete sua
qualidade, merece próspero, embora no Brasil equivocadamente com um único julgado se fale
em “jurisprudência”.
Vê-se que esses modelos emblemáticos de famílias do common law dão demonstração
de necessidade de adaptação às mudanças socioculturais, sem, contudo, perder de vista o ideário
comum: a concretização e/ou preservação “[...] dos valores fundantes da segurança e da
isonomia, e, para isso, concorrem, em maior ou menor intensidade, as leis e os precedentes
judiciários” (MANCUSO, 2019, p. 63).
Nessa toada, mister se analisar, sem intenção de exaurir todas as classificações
doutrinárias acerca, por não ser relevante ao presente estudo, os efeitos dos precedentes
judiciais à luz do texto constitucional.

3.2.4 Efeitos e classificação
(in)constitucionalidade

dos

precedentes

judiciais,

obrigatoriedade

e
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A despeito da sua função nomofilácica17, a doutrina ainda é dissonante quanto à sua
força vinculante e, logo, quanto à constitucionalidade da visão dos que admitem a
obrigatoriedade de observância seja interna ou externamente.
A doutrina classifica os precedentes de acordo com grau ou existência de efeito
vinculante, em que os argumentativos ou persuasivos (persuasive precedentes) se prestam a
demonstrar o acerto ou não do discurso jurídico e seria uma eficácia mínima inerente a todo
precedente (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 456); e os vinculantes (binding
precedentes), em que há o dever de observância como se lei o fosse.
Para Câmara (2016, p. 439), o rol do art. 927, CPC detém tanto precedente persuasivo
quanto vinculante – nas hipóteses de decisão em controle concentrado de constitucionalidade
e súmula vinculante. E continua o autor:
[...] eficácia vinculante não existe para que em todos os casos futuros todos os autores
ganhem ou para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes [...] a eficácia
vinculante existe para que, diante de um novo caso idêntico ao anterior, a nova decisão
seja baseada nos mesmos fundamentos determinantes (CAMARA, 2016, p. 442).

No mesmo sentido, preceitua o Enunciado 317, do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC) que “o efeito vinculante do precedente decorre da adoção dos
mesmos fundamentos determinantes pela maioria dos membros do colegiado, cujo
entendimento tenha ou não sido sumulado” e o Enunciado 319, também do FPPC que “os
fundamentos não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador não
possuem efeito de precedente vinculante” (apud BUENO, 2016).
Daniel Neves critica a ficção jurídica criada ao se considerar nula a decisão por não
aplicar o precedente, eis que retira do juiz, ante “crise jurídica”, sua livre convicção, de modo
a “tornar todos os entendimentos sumulados vinculantes em ampliação infraconstitucional da
regra constitucional da súmula vinculante” (NEVES, 2016, p. 9).
Significativa parte da doutrina pátria, a partir do disposto no inciso IV, do art. 927, do
CPC, defende que nem todos os precedentes são vinculantes, tomando como base o fato de, em
caso de descumprimento, caber ou não, reclamação constitucional. Nesse talante:
as decisões que desrespeitam os precedentes obrigatórios, inclusive aqueles derivados
de decisão proferida em controle de concentrado de constitucionalidade, e as súmulas
vinculantes, são impugnáveis por reclamação constitucional, nos termos do art.988,
IV, do Novo CPC. No tocante às decisões que desrespeitem as súmulas com eficácia
vinculante (súmulas “simples”) do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional e do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional (art.927,
17

É a função de aclarar e integrar o sistema normativo, para que haja uma aplicação uniforme dos regramentos
vigentes. Tal função implica, diretamente, no convencimento judicial.
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IV, do Novo CPC) e às orientações do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados (art.927, V, do Novo CPC), não é cabível a reclamação
constitucional (NEVES, 2016, p. 500).

Lênio Streck defende que quaisquer precedentes judiciais no diploma processual atual
detêm força vinculante, de modo que se admitir tal efeito seria violar a independência de julgar
dos magistrados de piso, transformando-os em mera “boca de precedentes”. Também numa
visão crítica, Gustavo Gottardi, para quem há “impossibilidade de superação” dos precedentes,
destaca que:
o Novo Código de Processo Civil não possibilita aos juízes, hierarquicamente
inferiores, decidirem se podem ou não adotar determinado precedente, pois o caput
do disposto no ar.927 do Novo Código de Processo Civil, possui um caráter
deontológico que, não possibilita ao magistrado entre escolher ou não em seguir
aquele determinado precedente que fora estabelecido pelas Cortes de vértice.
(GOTTARDI, 2018, p. 183).

Numa perspectiva diametralmente contrária, Luís Roberto Barroso defende que todos
os precedentes judiciais detêm força obrigatória, havendo variação tão somente se alcançam as
partes do processo ou se estendem a todos os casos similares:
todas as decisões judiciais produzem efeitos vinculantes. Quando tais efeitos obrigam
apenas as partes do caso concreto, afirma-se que os efeitos são vinculantes e inter
partes; quando a orientação firmada em um julgado tem de ser observada nos demais
casos futuros e idênticos, afirma-se que produzem efeitos vinculantes e gerais (erga
omnes). Entretanto, o jargão jurídico vem utilizando a expressão efeito ou precedente
vinculante para referir-se a essa segunda categoria de precedentes, cujos efeitos
obrigatórios ultrapassam o caso concreto equivale aos efeitos dos binding precedents
do common law. Trata-se de uso menos técnico, porém consolidado na comunidade
jurídica (BARROSO, 2015).

Na visão de Hermes Zaneti Junior e Pereira (2016), os precedentes judiciais detêm
caráter vinculante e não se pode falar em inconstitucionalidade, eis que, no Estado Democrático
de Direito, rompendo com a visão restritiva do Estado Liberal para quem a lei é a fonte única e
primária do Direito, ao intérprete da norma jurídica foi dado o poder de a (re)construir no caso
concreto. Pondera que, conquanto se tenha observado certa “evolução na teoria da
interpretação, o formalismo-interpretativo ainda exerce forte influência na atividade
jurisdicional brasileira. A ideia de que a lei possui uma vontade concreta passível de declaração
é utilizada em diversas decisões”, opondo-se ao papel interpretativo do juiz (ZANETI JUNIOR;
PEREIRA, 2016, p. 3).
Insurgindo quanto à inconstitucionalidade do instituto, tem-se, por exemplo, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade que sustentam que estes preceitos [precedentes] como
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“abstratos e de caráter geral, vale dizer, as mesmas características da lei” e que a sua
inconstitucionalidade é evidente porque “não houve modificação na CF (LGL\19883) para
propiciar ao Judiciário legislar” (NERY JUNIOR; NERY, 2015, p. 1837).
Rebatendo essa visão, Zaneti Junior e Pereira assinalam que, no exercício de sua
atividade típica, o julgador vai partir da lei – como fala Tércio Ferraz de Sampaio Junior, ao
falar da inevitabilidade do ponto de partida –, geral e abstrata, criada pelo legislador, para
solucionar o caso concreto, ou seja, há vinculação do magistrado à lei numa acepção ampla, o
que se corrobora pela previsão constitucional da súmula vinculante (ZANETI JUNIOR;
PEREIRA, 2016, p. 5).
A despeito da construção lógica da visão acima e de só a súmula vinculante deter
disposição constitucional (CF, art. 103-A), inclusive, cabendo reclamação constitucional diante
da sua não observância (BRASIL, 1988), há que se ponderar que o CPC, embora não tenha
expressamente mencionado o caráter obrigatório dos precedentes judiciais, em várias previsões,
depreende-se consectários jurídicos a não observância, inclusive, considerando a decisão como
não motivada.
Ora, parece no mínimo ilógico de falar em não vinculação e se impingir a decisão que
desrespeite o precedente de modo injustificado de grave vício: nulidade! Entretanto, verificase que se deve fazer interpretação sistêmica e conforme à constituição do art. 489, §1º, CPC, de
modo a se concluir que se refere tão somente às hipóteses dos incisos I até III, do art.927, CPC,
as quais impõem o dever de observância sob pena de reclamação constitucional (BRASIL,
2015).
Diferentemente do direito de tradição anglo-saxônica, no Brasil, há a mitigação do stare
decisis, em que se pode respeitar o precedente sem respeitar o passado, o direito costumeiro.
Nesse sentido, o sistema brasileiro se aproxima mais do norte-americano e leva a alguns
doutrinadores, como Gabriela Freitas (2020) afirmar inexistir “sistema de precedentes” e a
necessidade de aprimoramento do instituto, como será demonstrado oportunamente.
O termo “stare decisis et non quieta movere” que significa “mantenha-se a decisão e
não se moleste o que foi decidido”, nos países do common law implica que os precedentes são
todos obrigatórios e não se imagina a possibilidade de desrespeito, havendo, em caso de não
concordância, a criação de novos precedentes, com diversidade de teses sobre o mesmo caso,
demonstrando como o culto ao passado é efetivo.
No próprio nascedouro do commom law, na Inglaterra, havia distinção entre o dever de
observância ou não, só se estabelecendo o caráter vinculante a partir da primeira metade do
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século XIX, ou seja, do papel iluminista, passando pelo argumentativo, até se chegar ao
vinculante, como visto alhures.
Como destaca Gary Slapper e David Kelly, cuja tradução livre foi realizada por Ronaldo
Cramer, tem-se que:
a doutrina do precedente vinculante, ou stare decisis, está no centro do sistema jurídico
inglês. A doutrina refere-se ao fato de que, dentro da estrutura hierárquica dos
tribunais ingleses, uma decisão de um tribunal superior será vinculante sobre uma
corte menor nessa hierarquia. Em termos gerais, isso significa que quando os juízes
julgarem casos, eles verificarão para ver se uma situação semelhante veio a ser julgada
perante um tribunal previamente. Se o precedente foi definido por um tribunal de
status igual ou superior ao tribunal julgador do novo caso, o juiz deve seguir a regra
estabelecida no caso anterior. Quando o precedente for de um tribunal inferior na
hierarquia, o juiz do caso novo não precisa seguir, mas certamente vai considerá-lo
(CRAMER, 2014, p. 248).

Conquanto a variabilidade de posições e ser ilógico se criar técnica de estabilização que
não vincule, entende-se que tão somente as hipóteses dos incisos I até III do art. 927, CPC,
apontam o dever de observância por dispor, como mecanismo de controle pelo não
acompanhamento da tese firmada, a reclamação constitucional (art. 102, alínea “1”,
Constituição Federal) (BRASIL, 1988).
Ora, as distinções culturais do sistema pátrio com o common law inglês, por exemplo,
podem justificar esse debate se há ou não caráter vinculante aos precedentes no país, eis que
não só se desrespeita aos fixados pelos órgãos superiores, como também dentro do mesmo
órgão judicial.
Assinale-se que, mesmo os que atribuem aos precedentes o caráter de fonte primária do
Direito, não se reconhece o poder de revogar a lei já existente, já que, por força do civil law
brasileiro, a lei é produto de atividade típica de poder constituinte, representante da vontade
popular, que pelo povo fala. Defender o contrário seria admitir que decisão judicial se
sobreponha à lei, e, logo, à Constituição, o que só se admite ante omissões dos demais poderes
ou de particulares, violadoras de direitos essenciais à condição de pessoa do ser humano,
fazendo-se imperar a “vontade de Constituição”, o “império do Direito”.
Além da classificação decorrente do debate em torno do caráter obrigatório ou não dos
precedentes, a doutrina apresenta classificação, além de tantas outras não importantes a esse
estudo, quanto ao alcance da vinculação em horizontal (efeito ao próprio órgão criador do
precedente) e vertical (alcance a todo o sistema de justiça, só não limitando a atuação do Poder
Executivo – na competência de legislar – e o Legislativo) em que se tem o efeito expansivo da
jurisprudência (MANCUSO, 2019).
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Assim, ante os efeitos práticos quanto à dinâmica do ato de decidir, necessário se faz
compreender, criticamente, como se constrói os precedentes judiciais e em quais situações se
pode deixar de aplicá-los.

3.2.5 A operacionalização ou dinâmica dos precedentes e categorias fundamentais: da
dificuldade prática à identificação da ratio decidendi à (im)possibilidade de superação
Em regra, toda decisão judicial qualificada pelo legislador como precedente judicial
detém como elemento constitutivo além do relatório, fundamentação e o dispositivo, a ratio
decidendi e o obter dictum.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, “ratio decidendi são as razões necessárias e
suficientes para a solução da causa ou de qualquer questão julgada pelo tribunal” (MARINONI,
2010, p. 239-241), ou seja, é parte integrante da fundamentação donde se extrai o precedente.
Ora, a qualidade na identificação da ratio decidendi que, registre-se, não se limita à mera
compilação da parte dispositiva da decisão, mas aos fundamentos centrais, essenciais,
indispensáveis de dada decisão, seja ele jurídico ou não, não havendo ratio ou obiter ipso facto.
Dessa forma, se as decisões judiciais não deixam claro qual o argumento central, com menções
genéricas ou insuficientes, a qualidade do precedente restará comprometida e, logo, também, a
racionalidade sistêmica.
Aponta Daniel Neves a dificuldade de identificação na prática da ratio decidendi e a
existência de 74 formas de a identificar, assinalando que num mesmo julgamento se pode ter
mais de uma ratio decidendi, sendo todas vinculantes, não se admitido “fatiamento” na
vinculação (NEVES, 2016, p. 505). Entretanto, se não houver fundamentação suficiente ou a
questão jurídica decidida não estiver bem delineada, a eficácia vinculante será afastada.
Como já dito, no Brasil, há o que Alexandre Freitas Câmara (2017) chama de
“precedente doloso”, isto é, um julgamento que antes de existir já se predestina a ser precedente
de outros julgados. Ou seja: há a mitigação do stare decisis, em que se pode respeitar o
precedente sem respeitar o passado, o direito costumeiro.
Quanto ao relevo de bem se identificar a ratio decidendi, leciona Glezer que:
sem um entendimento teórico dos precedentes e de conceitos-chave como o de ratio
decidendi, não podemos de fato implementar nenhuma doutrina jurídica do
precedente. Como sempre, a questão não é se devemos ter ou não uma teoria; a
questão é apenas se devemos ter uma teoria articulada, bem pensada e, de preferência,
correta, ou se podemos ficar contentes com uma teoria implícita, inarticulada e
provavelmente incorreta (MACCORMICK, 2008, p. 194 apud GLEZER, 2017).
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Por ser a ratio decidendi a parte da decisão sobre a qual pode incorrer a eficácia
vinculante, “essa realidade, conforme bem apontado pela melhor doutrina, exige uma mudança
na forma do colegiado, que atualmente se dá por adesão à conclusão e que deve passar a ser
realizado por adesão à fundamentação” (NEVES, 2016, p. 506), eis que se não houver
fundamentação suficiente ou a questão jurídica decidida não estiver bem delineada, a eficácia
vinculante deve ser afastada.
É imprescindível a mudança cultural dos operadores do direito para adequadamente
construir, identificar e aplicar a ratio decidendi. Não raras vezes, observa-se, em julgamentos
de órgãos colegiados, votos que se limitam a acompanhar o voto do relator, ainda que contrário
ao seu próprio voto noutras várias oportunidades.
Quanto ao método de identificação da ratio decidendi no julgado, afirma Lucas Buril
de Macêdo que:
com efeito, extrair a norma de um precedente judicial dependerá sempre do conjunto
normativo como um todo, das razões que lhe subjazem e das circunstâncias
apresentadas pelo novo caso. Não é possível, portanto, estabelecer um método de
definição da ratio decidendi (norma do precedente) como superior ou correto a priori,
sua compreensão deve ser guiada à luz das circunstâncias do caso concreto e pela
dimensão argumentativa do Direito. O método de definição da ratio torna-se menos
importante, crescendo em relevância o controle racional da decisão que interpreta o
precedente e concretiza sua norma, em prefeito paralelo à problemática da definição
da norma legal (MACEDO, 2015, p. 337).

Na doutrina estrangeira, há duas teorias: a de Wanbauhart e de Goodhart, ambas
insuficientes em todos os sistemas de precedentes, mas no Brasil esse risco é maior ante a
cultura de julgados extensos. Assim, embora não haja formula mágica e os debates doutrinários
ainda sejam densos, o ideal seria o relator já apontar qual a ratio decidendi ou holding.
Neil MacCornick, ao reconhecer em Rupert Cross a qualidade de maior autoridade
inglesa em precedentes, assinala que:
o fundamento da decisão é a deliberação explícita ou implícita oferecida por um juiz
que seja suficiente para determinar um ponto do direito posto em questão pelos
argumentos das partes num caso, sendo ele um ponto a respeito do qual uma
deliberação era necessária para sua justificação (ou uma de suas justificações
alternativas) da decisão no caso. (Aqui é preciso que se repita a advertência de que,
de acordo com essa perspectiva, nem todos os casos – mesmo casos que ‘firmam
jurisprudência’ – possuem um único fundamento da decisão) (MACCORMICK,
2006, p. 281).

A identificação da ratio decidendi é essencial à compreensão do precedente, já que a
tese, comumente, é por demais resumida, não constando todos aspectos de relevo à sinalização
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dos Tribunais quanto a outros temas, inclusive, o voto vencido. Como exemplo, podemos citar
o Tema 6, do STF, em que se fixou a tese de que é “dever do Estado de fornecer medicamento
de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”
(BRASIL, 2020), donde se depreendeu que o amplo debate quanto ao critério de “condição
financeira” não resumido na tese.
Já o obter dictum, embora integre a fundamentação da decisão, refere-se à parte não
essencial, não integrante do precedente e tem a função de ilustrar, reforçar o argumento da ratio
decidendi, são “ditos de passagem” (CRAMER, 2016, p. 107), mas que detém a importante
função de indicar como os Tribunais Superiores pensam sobre dado tema – seria a função de
sinalização, como fala o autor.
Independente da natureza obrigatória ou não do precedente a ser aplicado, ao intérprete
incumbe a análise cuidadosa se a tese se encaixa ao caso concreto, se há semelhança dos fatos
e identidade de tese jurídica, sob pena de se violar não só o princípio da isonomia – um dos
justificadores do uso dos precedentes – como também a justiça da decisão. Se atender a esses
requisitos, proceder-se-á a aplicação devidamente fundamentada, sob pena de nulidade (art.
489, § 1º, V do Código de Processo Civil) ou rejeitar-se-á por meio da distinção ou superação
(BRASIL, 2015).
À operacionalização dos precedentes exige que se compare o caso concreto com os
fundamentos da decisão, a ratio decidendi da decisão paradigma, e, se houver similitude, aplicála; se não, fundamenta-se a distinção ou distinguishing que nada mais é do que o método de
confrontar a tese firmada com o caso sub judice e se se vai aplicar ou não (TUCCI, 2004, p.
174).
Na distinção, o juiz de piso ou de órgão superior, ao analisar se o caso concreto se
amolda à tese fixada no precedente, fazendo comparações, de modo a aplicar ou não, reconhece
a não identificação entre eles, afastando-o justificadamente. Aqui se exige do julgador grande
esforço argumentativo por imperar a presunção de aplicação.
Patrícia Mello e Luís Roberto Barroso apresentam quatro elementos fundamentais para
a aplicação da distinção nos precedentes:
I. Os fatos relevantes de cada qual; II. Os valores e normas que incidem sobre cada
conjunto de fatos; III. A questão de direito que suscitam; IV. Os fundamentos que
justificam a decisão do precedente e sua adequação para orientar a decisão do novo
caso (MELLO; BARROSO, 2016).

Nesse tocante, o Enunciado 306 da FPPC preceitua que:
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o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso
sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação
particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa (BUENO,
2016).

Depreende-se que há a possibilidade de afastamento do precedente no caso concreto
quando a particularidade da situação posta justificar, incumbindo, contudo, em respeito à
segurança sistêmica, ao julgador alto ônus argumentativo. Destaca Donizetti (2015, p. 10) que
“até mesmo nas hipóteses em que se está diante de um precedente vinculante o julgador poderá
fazer o distinguished do caso que lhe é submetido, buscando, assim, a individualização do
direito”, não se devendo invocar os precedentes de modo mecânico, irresponsável. A atividade
interpretativa do magistrado não é estanque e anacrônica, sob pena de ser injusta, de modo que
ao buscar solucionar o caso concreto o contexto social, econômico e político inserto deve ser
considerado e sopesado à tomada da decisão.
Quanto à superação ou overruling, disposta no artigo 927, §4º, do CPC, é possível, ante
circunstâncias fáticas e jurídicas, o precedente se revelar incompatível com a realidade social
do momento de sua aplicação, evitando-se o “engessamento do Direito” (CAMARA, 2016, p.
440) ou porque o órgão criador ou de hierarquia superior alterou o entendimento nele contido.
Com amparo nas teorias norte-americanas, Donizetti, ao cuidar das técnicas de superação dos
precedentes, assinala que “o precedente é revogado ou superado em razão da modificação dos
valores sociais, dos conceitos jurídicos, da tecnologia ou mesmo em virtude de erro gerador de
instabilidade em sua aplicação” (DONIZETTI, 2015, p. 11).
Ao tratar das causas hábeis a ensejar a superação do precedente, Patrícia Perrone
Campos Mello destaca que quando:
a) desponta contraditório; b) torna-se ultrapassado; c) é colhido pela obsolescência em
virtude de mutações jurídicas; ou, ainda, d) encontra-se equivocado. Assinala, a
propósito, que tais fatores conduzem, em síntese, a ‘duas razões para se revogar um
precedente: sua incongruência social e sua inconsistência sistêmica. A incongruência
social alude a uma relação de incompatibilidade entre as normas jurídicas e os
standards sociais; corresponde a um vínculo negativo entre as decisões judiciais e as
expectativas dos cidadãos. Ela é um dado relevante na revogação de um precedente
porque a preservação de um julgado errado, injusto, obsoleto até pode atender aos
anseios de estabilidade, regularidade e previsibilidade dos técnicos do Direito, mas
aviltará o sentimento de segurança do cidadão comum (MELLO, 2008, p. 237).

Decerto que a superação ou revogação deve ser medida excepcional, devendo o órgão
criador do precedente ou de hierarquia superior ser cauteloso, sob pena de graves riscos à
segurança jurídica, como pondera Humberto Ávila:
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a mudança jurisprudencial provoca um déficit de confiabilidade e calculabilidade do
ordenamento jurídico: se a orientação jurisprudencial anterior for não mantida, haverá
surpresa e frustração, abaladoras dos ideais de estabilidade e de credibilidade do
ordenamento jurídico; se a orientação jurisprudencial anterior for abandonada, a
orientação jurisprudencial futura, pela desconfiança na sua conformação, não será
mais calculável. A falta de proteção da confiabilidade (passada) compromete a
calculabilidade (futura) do Direito (ÁVILA, 2014, p. 479-480).

Nesse cenário, surge a seguinte indagação: seria possível ao juiz de piso ou a órgão
judicial de hierarquia inferior proceder ao controle difuso de inconstitucionalidade do
precedente, superando-o no caso concreto? Numa interpretação literal não, mas merece reflexão
e talvez respostas a título de sugestão, tomando a supremacia da Constituição e o respeito ao
Estado Democrático de Direito como fundamentos.
Pois bem. A despeito das hipóteses acima aviadas à superação ou revogação do
precedente, inclusive, para não ser instrumento de “petrificação” da norma jurídica e não
evolução do Direito, Gustavo Gottardi entende não ser possível a superação, na prática, ante os
óbices processuais criados pelo próprio sistema, ao se referir à irrecorribilidade da decisão que
inadmite os recursos especial e extraordinário, assinala que:
essa mudança do art.1.030 do Código de Processo Civil, ocorrida pela Lei nº
13.256/16, juntamente com o art.1.021 do Código de Processo Civil, dentre outros,
fechou por completo o acesso técnico às Cortes Superiores, impossibilitando a
realização do overrulings nos precedentes [...] concretizando o posicionamento
adotado na tese que confirma a existência de um sistema de precedentes à brasileira,
pois após sua formação, somente poderão ser alterados de acordo com o ‘livre
convencimento motivado’ da própria Corte (GOTTARDI, 2018, p. 184).

Tal assertiva merece reflexão, eis que se atribuir aos Presidentes das Cortes de Vértice
a função de obstar eventual recurso à decisão contrária ao precedente é criar obstáculos ao
acesso à justiça e, logo, inconstitucionalidade premente, como defende o autor acima.
Apenas para se compreender a processualista de formação dos precedentes, nos termos
do que preceitua o art. 927, CPC, sem adentrar nas minúcias de cada hipótese, por não se objeto
do presente estudo, sobretudo quanto às hipóteses dos incisos I e II, cujos efeitos vinculantes
que decorrem expressamente do texto constitucional, examinar-se-á à lógica que norteia os
recursos especial e extraordinário.
Também chamados pela doutrina abalizada de “recursos extraordinários”, em geral
(TEIXEIRA, 1991, p. 17) por deterem previsão constitucional e papel precípuo de preservar a
unidade e promover a integridade do sistema jurídico, a partir da interpretação do texto
constitucional ou infraconstitucional, seja no STF ou STJ, respectivamente, mister à
compreensão como os precedentes se formam a partir de tais recursos.
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Essas duas espécies de recurso têm como características em comum a necessidade de
prévio esgotamento das instâncias ordinárias (Súmulas 281 e 282, STF e 207, STJ); não se
prestam à correção de injustiça da decisão combatida, tampouco à reexame de matéria fática
(Súmulas 279, STF e 07, STJ), o que, na prática, há dificuldade em cisão da matéria de fato e
jurídica (MOREIRA, 1998, p. 580); sistema bipartido de admissibilidade em que tanto o órgão
a quo, quanto o ad quem analisam a presença dos requisitos recursais (GOTTARDI, 2018, p.
103) e fundamentos previstos na Constituição Federal.
Acerca do tema e criticando a alteração introduzida pela Lei nº 13.256/16, que mudou a
redação do art. 1.030, CPC, de modo a atribuir ao Tribunal a quo o juízo de admissibilidade
dos recursos extremos, impedindo que as Cortes de Vértice pudessem decidir quanto à tema de
relevo social e à superação de decisões padronizadas, assinala Gustavo Gottardi que:
como esses recursos possuem natureza constitucional e seus objetivos são o de
estabelecer a inteireza positiva do direito constitucional ou federal, fixar-lhes a
interpretação ou preservar-lhes a autoridade, esses requisitos devem ser buscados no
texto constitucional – nos arts.102, inc. III e 105, inc. III e incisos - , acrescentando,
ao recurso extraordinário, a repercussão geral, requisito extrínseco de admissibilidade,
inserido ao texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 45/2004
(GOTTARDI, 2018, p. 104).

E continua:
na redação original, o Código de Processo Civil de 2015 inaugurava uma grande
mudança de paradigma ao inserir no parágrafo do art.1.030, o fim do juízo de
admissibilidade bifásico para os recursos especiais e extraordinários, já que as partes
teriam possibilidades de acesso aos órgãos prolatores dos precedentes normativos
vinculantes, assim, existia a possibilidade dessas Cortes reverem seus
posicionamentos, impedindo um engessamento do sistema de precedentes
(GOTTARDI, 2018, p.115).

Fala-se em verdadeiro “fechamento argumentativo no sistema de precedente”, eis que a
possibilidade de acessar diretamente a Corte Superior, permitindo a oxigenação do direito e
democratização do processo, acabou obstada pelo duplo juízo de admissibilidade, criando
óbices quase intransponíveis às decisões padronizadas (ZANETI JUNIOR; PEREIRA, 2016).
Há verdadeira seletividade ao acesso à justiça aos que podem se fazer representar por
grandes escritórios de advocacia, por exemplo (GOTTARDI, 2018, p. 109).
Em defesa do rigor nos requisitos à admissibilidade dos recursos especial e
extraordinário, leciona José Afonso da Silva que “de nada valeria dar-se o recurso como
instrumento da validade ou da autoridade da lei federal se se deixasse a interpretação das
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normas jurídicas ao descontrole”, entregue às “inclinações pessoais ou regionais dos
julgadores” (SILVA, 2003 apud GOTTARDI, 2018, p. 111).
Tem-se algumas súmulas impeditivas de recurso, como a Súmula 7, do STJ ou a 83, em
que próprio Tribunal proferiu a decisão recorrida, na Vice-presidência do Tribunal, para negar
seguimento, se for o caso. Se entender situação em que são casos corriqueiros à VicePresidência, daí se seleciona uns quatro casos e se remete ao STJ e STF para analisar se é caso
de afetação ou não. Nesse interregno, os feitos relacionados ficam suspensos até que se decida
ou decaia o prazo legal para tanto.
No Supremo Tribunal Federal, ao tratar do tema, no sítio oficial, colhe-se a seguinte
informação:
a Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu a necessidade de a questão constitucional
trazida nos recursos extraordinários possuir repercussão geral para que fosse analisada
pelo Supremo Tribunal Federal. O instituto foi regulamentado mediante alterações no
Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

FINALIDADES:
- Delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, às questões
constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os
interesses subjetivos da causa.
- Uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos
idênticos sobre a mesma questão constitucional.

NATUREZA E COMPETÊNCIA PARA O EXAME:
A existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito
necessário para o conhecimento de todos os recursos extraordinários, inclusive em matéria
penal.
Exige-se demonstração da repercussão geral, sob pena de inadmissão do recurso
extraordinário.
A verificação de efetiva demonstração da repercussão geral é de competência concorrente
do Tribunal, Turma Recursal ou Turma de Uniformização de origem e do STF. A análise
da existência ou não da repercussão geral, inclusive o reconhecimento de presunção legal
de repercussão geral, é de competência exclusiva do STF (BRASIL, 2018).

No Regimento Interno do STJ, no Capítulo IV, do Título I, das Disposições Gerais, que
trata “Da Jurisprudência” dos arts. 118 a 138, tem-se, no art.121-A, a forma de registro e
formação dos Precedentes Qualificados:
Art. 121-A. Os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de
competência e de recursos especiais repetitivos bem como os enunciados de súmulas
do Superior Tribunal de Justiça constituem, segundo o art. 927 do Código de Processo
Civil, precedentes qualificados de estrita observância pelos Juízes e Tribunais.
(Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)
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§ 1º Os incidentes de assunção de competência e os processos afetados para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos serão organizados e
divulgados por meio de enunciados de temas com numeração sequencial, contendo o
registro da matéria a ser decidida e, após o julgamento, a tese firmada e seus
fundamentos determinantes.
§ 2º Os precedentes qualificados deverão ser divulgados na internet, de forma
sistematizada, com a indicação precisa das informações relacionadas a todas as fases
percorridas de seu procedimento (BRASIL, 2020).

Depreende-se que, o STF e o STJ, em atendimento ao disposto no art. 926 do CPC,
fixaram os parâmetros a que as decisões em sede de análise de recurso extraordinário e especial
possam criar precedentes.
A autora Gabriela Oliveira de Freitas (2020), quando da análise dos acórdãos de
resolução de demandas repetitivas à formação de precedentes (art. 927, III, CPC), pondera que,
embora tenha havido alteração significativa no IRDR ao admitir a ampliação dos debates (art.
983,CPC) com a participação da sociedade por meio de audiência pública, o que não era
previsto no CPC/73, essa mudança ainda foi insuficiente por permitir, na litigância de massa,
essa inclusão nos debates atuais e não nos interesses futuros, mas casos idênticos.
Inclusive, em mais um exemplo de dogmatização do enunciado firmado a partir de
fundamento argumentativo, pelo mecanismo do precedente, é a possibilidade do seu uso para
julgamento liminar de improcedência (art. 332, CPC), antes mesmo da triangularização
processual. Se o juiz desrespeitar, caberá reclamação, de modo que seu caráter obrigatório é
patente. Ora, embora a previsibilidade total do sistema indique racionalização, em sua
totalidade, implica óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo que dessa decisão caberá recurso,
cuja decisão será monocrática de negativa de provimento (art. 932, IV, c, CPC) (BRASIL,
2015).
Assim, a efetivação do direito da parte será obstada antes mesmo de sua violação,
havendo presunção legal de que o autor não tem razão, eis que de nada adiantará, nos moldes
da regulamentação legal atual, ajuizar ação contrária ao entendimento pacificado pelos tribunais
superiores ou local. Assim, a possibilidade de superação desse entendimento ou o exercício do
overrulings será uma ilusão que dependerá da vontade do órgão criador da padronização
decisória ou de órgão hierarquicamente superior.
É o que Gabriela Freitas (2016) chama de “overruling à brasileira” em que, em razão
da idealização do discurso, do processo se retira a condição de espaço ao diálogo/participação,
o direito é engessado e, ao invés da estabilização sistêmica, tem-se a perpetuação:
o novo Código de Processo Civil, ao tratar do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas traz uma previsão, no mínimo estranha, sobre a possibilidade de superação
do entendimento já padronizado, limitando a legitimidade para postular a revisão ao
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próprio Tribunal que o firmou, ao Ministério Público e à Defensoria Pública (art.
986).Percebe-se, portanto, que não haverá possibilidade de superação do
entendimento a partir do debate travado entre as partes em uma eventual demanda
individual, que tramite na primeira instância. A parte não terá a possibilidade de
discutir a aplicabilidade do entendimento, salvo no caso de distinção entre o caso em
análise e aquele que deu origem ao precedente. O juiz também não poderá discutir a
questão, sendo obrigado a aplicar o entendimento padronizado, sob pena de sofrer
uma reclamação (FREITAS, 2016, p. 236).

Ora, o direito, enquanto regulador das relações sociais, ante o caráter mutável dessas, é
algo vivo, em constante construção, aperfeiçoamento, de modo que a lógica da racionalidade
do sistema jurídico volvido ao resultado prático a ser obtido a partir das técnicas de
padronização decisória, como a redução de demandas pelo dever de observância à
uniformização jurisprudencial e pelo óbice a eventuais mudanças, é, para não falar o mínimo,
irracional, autofágico e injusto.
Decerto que, com a alta litigiosidade que aflige o sistema de justiça brasileiro, “filtros”
recursais devem ser usados à minimização do problema, porém, sem comprometer princípio
tão caro ao Estado Democrático de Direito, o do acesso à justiça.
Tem-se atualmente grande descompasso entre a quantidade de processos e o número
limitado e insuficiente de julgadores, o que, numa Análise Econômica do Direito se pode falar
do Poder Judiciário como um “recurso comum”, eis que “não-excludente e é rival” (GICO
JUNIOR, 2014), de modo que mecanismos à racionalização do sistema jurídico se impõem, o
que exige comprometimento com a finalidade do Direito.
Assim, a cautela deve ser tanto ao se criar o precedente, como ao se superar, já que se o
“sistema de precedentes e súmulas com eficácia vinculante não deve engessar o direito, por
outro lado não existe sistema de precedentes e súmulas com eficácia vinculante sem segurança
jurídica e estabilidade” (NEVES, 2016, p. 510).
Também se fala em overriding, que seria uma superação parcial decorrente não de
alteração da interpretação materializada na tese fixada, mas em grave injustiça ou erro
manifesto (NEVES, 2016, p. 511), ou seja, não é alteração de interpretação, mas de erro
manifesto.
A doutrina fala da antecipatory overrulings em que, diante da demora na superação do
precedente, vem se admitindo essa técnica, conhecida no direito norte-americano por signaling,
onde o tribunal já sinaliza à sociedade jurídica que poderá alterar seu entendimento. Acerca da
sinalização do precedente, assinala Ronaldo Cramer que:
[...] consiste em uma técnica preparatória de superação do precedente, na qual o
Tribunal, ao identificar o descompasso da Decisão paradigma, mas percebendo que a
sua superação imediata poderia causar graves prejuízos à segurança jurídica, sinaliza

121

que poderá modifica-lo futuramente, sem permanecer adstrito a esta “promessa”
(CRAMER, 2016, p.164).

Essa sinalização pode ser aferida no obiter dictum da decisão, donde o órgão julgador,
muitas vezes, à solução do cerne da questão posta, acaba por analisar questões marginais, não
essenciais ao deslinde e extrair a tese.
Fala-se, ainda, no “superprecedente”, criação norte-americana de Michael J. Gerhardt,
que se refere ao julgado que seja pela confiança social, seja pelo tempo que vige no
ordenamento jurídico, seja por ser citado no mundo acadêmico ou em decisões judiciais, é
incorporado de tal forma pela sociedade que sua superação é impensável. Essa espécie de
precedente, como bem assinalado por Ronaldo Cramer (2016), ainda não se observa no Brasil,
por ser a padronização decisória instituto novo, e pondera que:
no entanto, de acordo com a realidade social, o autor aponta que “superprecedente
tupiniquim” seria o julgado que cria uma norma com status diferenciado e que tem
eficácia vinculante, devendo ser um preceito de criação ou incremento de direito
fundamental. Seriam, por exemplo, os julgados do Supremo Tribunal Federal que
criam ou ampliam os direitos fundamentais e possuem eficácia vinculante (CRAMER,
2016, p. 164).

Há que registrar que as técnicas de superação só podem ser usadas pelo órgão que
prolatou ou de hierarquia superior, bem como por meio de lei, que torne a tese fixada com ela
incompatível, o sob pena do “direito jurisprudencial” se sobrepor ao “direito legislado”
(MANCUSO, 2019).
Embora o juiz de piso não possa aplicar as técnicas de superação dos precedentes, em
razão da hierarquia funcional e de prática de “infidelidade” pelo magistrado, segundo a
doutrina, a crítica à tese fixada é de suma importância para que o Direito evolua. Dessa forma,
resta a esse magistrado, nos moldes do que preceitua a lei, em sua fundamentação, expor as
razões pelas quais não concorda com o precedente, embora tenha que o aplicar, registrando sua
irresignação e, caso sua decisão chegue às Cortes de Vértice, que possam repensar a tese fixada.
Cumpre registrar que a decisão de superação do precedente deve ter efeito não
retroativo, a priori, sob pena de causar insegurança jurídica, violar o jurisdicionado de boa-fé,
de modo que a modulação dos efeitos se revela premente.
Nesse sentido, “a vinculação da superação dos entendimentos consagrados pelos
tribunais ao princípio da irretroatividade é decorrente da atuação dos princípios da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva” (NEVES, 2016, p. 513). E continua o autor:
parece claro que, se o sujeito se portou de determinada maneira confiando no
entendimento consolidado pelo tribunal, a mudança de entendimento não pode
desprestigiar essa confiança. Em razão disso, deve ser saudado o §3º do art. 927 do
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Novo CPC no sentido de permitir ao tribunal a modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica, consagrando no direito pátrio a
possibilidade de prospective overrulings (NEVES, 2016, p. 513).

Isto é: recomenda-se que os efeitos dos precedentes devem, a priori, ser prospectivos,
como permitido no controle concentrado de constitucionalidade, para preservar o ato jurídico
perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, evitando-se a insegurança jurídica.
A despeito do CPC prever expressamente a possibilidade de superação dos precedentes,
o que parece lógico sob pena da razão de ser do Direito – busca da justiça, da pacificação social
– quedar-se comprometida com a petrificação decisória, verifica-se que não prevê o
procedimento para tanto, de modo que a doutrina defende a aplicação, por analogia, do
procedimento utilizado para a superação da súmula vinculante, disposto na Lei 11.417/2006
(NEVES, 2016), tal também dispõe o Enunciado 321 do FPPC. Essa perspectiva é mais
consentânea com a lógica da democratização do processo, já que se admite a intervenção do
amicus curae por sua eficácia ultra partes.
Registre-se que, com o olhar volvido aos riscos à segurança jurídica, o Projeto de Lei
do CPC previa em seu art.521, §7º, que a superação do precedente dever-se-ia ocorrer ante
alteração superveniente na economia, política, social ou de lei que revogue ou modifique a
norma usada no precedente, seguindo o texto do Enunciado 322 do FFPPC. Infelizmente o CPC
não previu tal hipótese, o que, para esse trabalho, deve ser aplicada na prática, como assinalado
por alguns doutrinadores e alhures.
Vê-se que o reconhecimento do direito jurisprudencial, parafraseando Mancuso (2019),
enquanto fonte do direito, encontra forte eco. Entretanto, por haver toda uma série de requisitos,
para não falar em “óbices processuais” (GOTTARDI, 2018), a que se supere total ou
parcialmente dada decisão padronizada, indagando se não deteriam inclusive supremacia frente
ao direito legislado, já que à superação da lei basta a interpretação justificada do julgador.
O relevo atribuído ao instituto é tamanho que há quem defenda a “ampliação cognitiva”
– parafraseando Luhmann – com a realização de audiência pública à revogação dos precedentes:
concordo com a doutrina que defende a aplicação por analogia à revogação das
súmulas do previsto no art.927, §2º, do Novo CPC, devendo-se tal revogação ser
precedida de audiências públicas e a participação do amicus curae, como forma de
preservar o contraditório e legitimar democraticamente a revogação (NEVES, 2016,
p.485; CAMARA, 2015, p. 430).

Partindo da premissa de ser importante o diálogo comunicativo entre os sistemas, que
muitas vezes se “irritam”, havendo sobreposição do jurídico sobre os demais, numa acepção
ampla do processo enquanto ambiente de participação, a visão acima – de se atribuir à superação
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dos precedentes um instrumento de criação coletiva do direito –,dever-se-ia se estender quando
da sua elaboração, pelo papel importante a ser desempenhado na estabilização do sistema.
Entende-se que transportar o instituto do amigo da corte ao controle difuso de
constitucionalidade, por terem as decisões criadoras de precedentes efeito vinculante, foi
avanço significativo do CPC, já que se deu feição democrática à tomada de decisão. Mister,
decerto, que a lógica da democracia representativa desemboque em democracia participativa, o
que depende de educação voltada à cidadania.
Ora, não é a criação de institutos pelo legislador, de per si, que irá promover a
democratização do processo, de modo que é necessário que os atores processuais estejam
comprometidos com sua função social e o conduzam sob as lentes da hermenêutica
constitucional e da racionalidade ética.

3.3 VIRTUDES E DEFEITOS DOS PRECEDENTES JUDICIAIS “À BRASILEIRA” À LUZ
DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E DA RACIONALIDADE ÉTICA18

Partindo-se do pressuposto de que a observância pura e simples da lei, estando o juiz
“preso às amarras” da moldura kelseniana, os defensores do sistema civil law difundiram a ideia
de que a segurança jurídica seria consectário lógico.
Ocorreu que, com a ampliação do espectro normativo, incluindo carga axiológica com
os princípios, a margem de discricionariedade pelo julgador passou a ser legítima.
Ora, olvidaram-se de que a interpretação é ato humano e, como tal, para o mesmo caso
se pode uma multiplicidade de decisões distintas e legítimas dentro da lógica da força normativa
da Constituição, o que, decerto, dá azo a “decisões lotéricas”, e, logo, instabilidade,
imprevisibilidade, desconfiança, enfim, insegurança jurídica.
Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier observa que:
no Brasil, enfrentamos o problema do excesso de casos em que há diversidade de
interpretações da lei num mesmo momento histórico, o que compromete a
previsibilidade e a igualdade. Há juízes de primeira instância e tribunais de segundo
grau que decidem reiteradamente de modo diferente questões absolutamente idênticas
(WAMBIER, 2012, p. 36).

18

A racionalidade, para os juseconomistas, como Richard Posner (2007), seria a adequação dos meios aos fins,
em que a previsibilidade é apenas um meio para tanto e a decisão judicial eficiente é a que promove a maximização
da riqueza (um conceito ético), não tomando como dogma, mas como instrumento à tomada de decisão mais
razoável dentre as alternativas possíveis, preocupado com as consequências da decisão.
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É dentro desse contexto, somado ao problema da morosidade processual, que a adoção
do sistema dos precedentes obrigatórios pelo legislador ordinário ganhou fôlego e nele se
passou a enxergar uma possibilidade de otimizar a qualidade da decisão judicial em casos
peculiares, já que, como bem afirma Micheli Taruffo (2011), as Cortes de Vértice para
trabalharem melhor, produzirem melhor, com qualidade, têm que trabalhar menos.
As técnicas de uniformização da jurisprudência, os “filtros” recursais sedimentados pelo
CPC vieram com esse desiderato.
Analisando o Direito, como mais um sistema com funções importantes à sociedade e
não seu centro, no viés luhmaniano, deve-se buscar sua compreensão na comunicação com
outros sistemas, como o da economia, por exemplo. Nesse tocante, a visão econômica do
Direito fornece subsídios.
O processo, sendo analisado sob a ótica racional, econômica, seja macro ou micro de
seu custo social, inserindo em sua conta se compensa ao jurisdicionado a propositura da ação e
ao demandado a insistência na manutenção do feito, a não realização do acordo, considerando
aí os erros de julgamento, a incerteza no tempo e teor da decisão, dentre outros riscos. Ou seja:
é uma análise que busca objetivamente a racionalidade do sistema e da decisão.
Nesse sentido, quanto ao impacto negativo da pulverização de decisões judiciais para
mesmos casos, gerando instabilidade do sistema jurídico, lecionam Rocha e Barbosa que:
seja como for, a instabilidade das decisões judiciais gerada pelo ativismo judicial tem
o condão de aumentar a insegurança no sistema econômico, prejudicando suas
relações e, consequentemente, afetando negativamente o desenvolvimento do país em
longo prazo. Isso porque, no campo empresarial, a segurança jurídica demanda que a
regras do jogo sejam claras e estáveis, já que a insegurança adiciona riscos — além
daqueles inerentes a sua natureza — às relações jurídicas econômicas, pois [...] as
bases em que estas se calcam ficam mais instáveis, seus efeitos mais difíceis de prever,
e seus custos e benefícios mais complicados de calcular (ROCHA; BARBOSA, 2015,
p. 126).

No mesmo sentido:
o sistema jurídico brasileiro tem estado sob pressão em razão de sua falta de eficácia.
Por exemplo, a qualidade do sistema judicial tem sido documentada pelo Banco
Mundial como não propícia para o crescimento econômico ou para atrair mais
investimento estrangeiro. Os dois novos mecanismos, a súmula vinculante e o
requisito da repercussão geral, podem ser considerados como uma reforma substancial
do processo para promover cortes mais eficientes e melhorar a jurisprudência,
aumentando, assim, a segurança jurídica (OLIVEIRA; GAROUPA, 2013, p. 158).

Dessa forma, o legislador deve estar atento não só à racionalização das regras
processuais, mas também à inclusão de técnicas que minorem os custos sociais da ação, os
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custos de transação, diminuam a assimetria de informação, ou seja, aumentem a eficiência do
processo. Eis a defesa dos precedentes judiciais como elementos de racionalização do sistema,
porém, com os cuidados de não o engessar, gerando o efeito contrário (RODRIGUES NETO,
2017, p. 77).
Em alguns países do common law, como nos Estados Unidos, surgiu a Teoria da
Eficiência, tendo no juiz americano Richard Posner um dos seus principais expoentes, a partir
da qual o sistema de precedentes passou ser analisado, considerando aquela realidade jurídica
onde o instituto se presta à estabilização, à segurança jurídica, embora se admita mudanças, por
meio do ativismo judicial, para atender aos escopos econômicos, por exemplo:
para um pragmatista, isso não significa formalismo legal no sentido de uma
conformação cega a norma preexistentes – ruat caelum ut fiat iustitia (deixe que os
céus caiam desde que a justiça se faça) – e assim, uma renúncia de toda flexibilidade,
criatividade e adaptabilidade judicial. Significa uma devida consideração (não
exclusiva, não obstando as escolhas) pelo valor político e social da continuidade,
coerência, generalidade, imparcialidade e previsibilidade na definição e administração
de direitos e deveres legais. Reconhece a desejabilidade de não extinguir, mas de
circunscrever o arbítrio judicial (POSNER, 2010, p. 47-48).

Rodolfo de Camargo Mancuso assinala a necessidade de se manejar, de modo eficaz,
no Brasil, as técnicas advindas do sistema do common law, como overrulings, distinguishing,
overring, obter dictum e ratio decidendi, além de mudança de mentalidade dos atores do Direito
que devem volver seus olhares a evitar a “dispersão jurisprudencial excessiva”, nos termos da
Exposição de Motivos do CPC, que busca a segurança jurídica e a isonomia (MANCUSO,
2019, p. 6).
Ademais, não pode deixar que em respeito à estabilização do sistema jurídico, promovase o engessamento do julgador, surgindo debate quanto ao comprometimento da independência
de julgar.
Nesse sentido, pondera Donizetti que “não se pode comparar a buscar pela tutela
jurisdicional com um jogo de loteria, mas também é preciso compatibilizar a força dos
precedentes judiciais e a necessidade de individualização do Direito” (DONIZETTI, 2015, p.
6), ou seja, não se pode, em nome da segurança jurídica, tão importante não só ao sistema de
justiça, mas a toda sociedade, que as especificidades do caso concreto sejam desconsideradas e
a humanização da justiça seja relegada. Admitir tal postura seria inverter a lógica da função do
Direito: primar pela segurança, pela confiabilidade e previsibilidade da decisão em detrimento
da paz social.
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Na exposição de motivos do Anteprojeto do CPC Italiano, segundo José Ignácio Botelho
de Mesquita, citado por Mancuso (2019, p. 156), “a jurisprudência deve atender a uma
‘uniformidade contemporânea que não exclui uma diversidade sucessiva”.
Assim, num cenário ideal, o instituto dos precedentes atenderia às suas principais
virtudes, quais sejam: decisões estáveis, coerentes e íntegras – em respeito à tradição decisória
dos Tribunais –, promovendo a isonomia da solução dada, em espaço de tempo razoável.
Permitiria que as pessoas pudessem pautar suas condutas a partir de decisões padronizáveis,
previsíveis e que os investimentos financeiros pudessem se sentir seguros a investir no país.
A doutrina, contudo, aponta algumas vicissitudes do instituto, tais como: a dificuldade
de se identificar ratio decidendi e de se constar da tese fixada os argumentos principais
utilizados, o que impacta na qualidade do precedente que servirá de norte ao todo sistema de
justiça; a resistência cultural dentro do próprio Poder Judiciário em respeitar o precedente,
comprometendo a estabilidade da ordem jurídica; o “engessamento” do ato de julgar ante as
dificuldades de superação dos precedentes; a morosidade no julgamento dos temas afetados, a
despeito da previsão legal de limites para tanto (por exemplo, o Tema 576 se encontra suspenso
desde 2015 e todos os processos a ele afetado) e a mudança de entendimento em curto espaço
de tempo ou mutação jurisprudencial irresponsável, que impacta negativamente na tão
defendida confiabilidade do precedente. Outra problemática apontada por Nelson Nery,
taxando de inconstitucional o caráter vinculante dos precedentes por não ter autorização na
Constituição Federal, é o uso indevido pelas partes do IRDRs como meio de protelar a decisão
final, mantendo suspensos os processos afetados (apud DELGADO, 2019, p. 275).
Pois bem. No que tange ao efeito vinculante e a independência de julgar, segundo
Alexandre Freitas Câmara, o termo “observarão” constante do art. 927 do CPC indica que os
precedentes sejam considerados pelos juízes e Tribunais (CAMARA, 2016, p. 437) e não que
estão obrigados, além de que aos magistrados, dentro da organização hierárquica, incumbe tal
dever.
Para Zaneti Junior e Pereira, embora não se possa admitir que se retire do juiz a função
precípua de interpretar, não há problema em tal atividade seja controlável pelos limites fixados
pelo ordenamento jurídico, exigindo postura responsável e comprometida com os resultados,
ou seja: uma “interpretação realista moderada e responsável”. Assim, o modelo de precedente
trazido pelo CPC se revela como instrumento a essa racionalidade do sistema, onde impera o
trabalho integrado do legislador e dos julgadores com o olhar voltado à proteção de direitos.
(ZANETI JUNIOR; PEREIRA, 2016, p. 6).
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Dentro desse contexto, o ônus argumentativo (ALEXY, 1997, p. 30) para a superação
ou distinção do precedente é alto ante a intenção do legislador de dar relevo à padronização de
decisão e a vinculação só se exige quando decorrente de embasamento constitucional, sob pena
de afronta ao texto constitucional (art. 102, §2º e art. 103-A, ambos da CF/88).
Corroborando essa visão, Marinoni, pondera que:
Dworkin, no entanto, afirma que, mesmo quando nenhuma regra regula o caso, o juiz
continua tendo o dever de descobrir o direito da parte. Não é por outro motivo que se
diz que Dworkin revive, em face da doutrina de Hart, a velha teoria declaratória do
direito, sustentada nos primórdios do common law por Blackstone (MARINONI,
2014, p. 87-88).

Doutra banda, como defensores dessa teoria pode-se citar, além de Luiz Guilherme
Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, para os quais a indeterminação da interpretação
do Direito, decorrente da indeterminação da linguagem, impactava negativamente em todo
ordenamento jurídico, promovendo a falta de previsibilidade, de confiança, logo, insegurança
jurídica. Esses autores buscavam amparo em Tarello e Guastini, os quais consideravam a
interpretação como ato de vontade e, a partir da discricionariedade do intérprete, os textos
normativos são criados por não carregarem significado único. Daí, surge a ideia de se atribuir
às Cortes de Vértice, dotadas de autoridade, a função de interpretar e criar precedente
(MARINONI; MITIDIERO; ARENHART, 2015, p. 53).
Rebatendo a ideia de que os precedentes engessam o Direito e defendendo que permitem
sua evolução, Felipe Quintella Machado de Carvalho, utilizando da visão de Edward H. Levi,
leciona:
[...] professor explica, então, o papel do juiz, que não é o de repetir o que os seus
antecessores julgaram, mas de verificar a existência de similaridades e diferenças
relevantes entre vários casos, que o convençam de como deve decidir. “Para chegar
ao seu resultado, ele [o juiz] irá ignorar o que o passado considerou importante; ele
enfatizará fatos que os juízes anteriores teriam achado que não faziam diferença.
Nesse sentido, é preciso que as partes participem ativamente do processo,
apresentando exemplos, ou seja, diferentes decisões passadas, sempre tentando
convencer o juiz das semelhanças entre estas e o caso em análise. “Nesse sentido, as
partes, assim como a corte, participam da criação do Direito. Nesse sentido, também,
os advogados representam mais do que os litigantes (apud DELGADO, 2019, p. 277278).

Assim, a partir de teoria meramente descritiva do papel precípuo dos magistrados de
todos os graus de jurisdição, os precedentalistas propõem divisão de tarefas às “Cortes de
Justiça” e “Cortes de precedentes”, sendo essa última a responsável pela interpretação e criação
dos precedentes, que obrigam não pela qualidade da decisão, mas pela autoridade de quem a
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profere, falando-se em direito a “errar por último”. Isso é, no mínimo, irracional. É o que Lênio
Streck e Bruno Torrano chamam de “positivismo jurisprudencialista”.
José Rogério Cruz e Tucci, invocando Giovanni Orrù, afirmam que “o juiz, contudo,
jamais deve ser escravo do precedente judicial, porque certamente haveria aí uma abdicação da
independência da livre persuasão racional, assegurada pelas modernas legislações” (TUCCI,
2004).
Ademais, admitir que todas as hipóteses do art. 927, CPC vinculariam o magistrado,
afetaria sua independência funcional, prevista no art. 95, CF/88, na Loman e nos Princípios de
Bangalore (TUCCI, 2004).
Nesse ponto, válido consignar que a independência do juiz na análise dos processos e na
formação de sua convicção, é prerrogativa que visa garantir a liberdade dos jurisdicionados. A
independência dos juízes, conforme expresso pela ONU, em 2002, nos Princípios de Bangalore,
é salutar a dignidade do sistema de justiça. Nesse sentido, leciona Pierro Calamandrei que:
o juiz é o direito tornado homem. Na prática, só desse homem posso esperar a proteção
prometida pela lei sob uma forma abstrata. Só se esse homem souber pronunciar a
meu favor a palavra de justiça, poderei certificar-me que o direito não é uma sombra
vã (CALAMANDREI, 2009, p. 20).

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, salvo as hipóteses de
julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, que detém efeito erga omnes, bem
como as súmulas vinculantes, que encontram na reclamação instrumento à sua efetivação, o
magistrado detinha liberdade de julgar.
Esse cenário, para maioria, alterou-se significativamente com a inserção dos
precedentes judiciais (art. 927), os quais limitam o espectro interpretativo do juiz, tendo a busca
de uniformização e estabilização da jurisprudência nacional, com vistas à racionalidade do
sistema de justiça, a justificativa para tanto (BRASIL, 2015).
Conquanto sejam fortes os argumentos ao efeito obrigatório dos precedentes, não se
pode olvidar que o princípio da independência funcional do juiz é uma das faces do Estado
Democrático de Direito onde a separação dos poderes se revela essencial.
Esse debate perpassa a lógica do sistema brasileiro do civil law que, como dito alhures,
em sua formatação tradicional, detém na lei a principal fonte do Direito e, na analogia, costumes
e princípios gerais fontes secundárias, complementares. Nesse modelo, acreditava-se,
ilusoriamente, que a lei decorrente de atividade típica de poder legítimo seria suficiente à
regulação das condutas sociais e que ao juiz caberia tão somente a aplicação mecânica dela ao
caso concreto, o que “caiu por terra” com a ampliação de direito e do acesso à justiça.
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No sistema do common law, anglo-americano, originalmente com normas não escritas
e produto da atividade criativa dos julgadores no caso concreto, o papel do juiz não era
mecanicista, mas de aplicar a justiça, reduzindo o problema do “engessamento” do sistema.
Entrementes, o anseio por segurança jurídica passou a permear não só o civil law, que
não mais a encontrava na rigidez legal ampliada com a inserção dos princípios, como no
common law, observando-se aproximação entre as duas tradições: naquele se inseriu
instrumentos à padronização decisória; nesse, a codificação e a força vinculativa de precedentes
dantes com efeito ilustrativo e persuasivo.
André Molina (2020), defendendo a importância dos precedentes na complexidade das
sociedades pós-modernas, desde que se reescreva a lógica do romance em cadeia à realidade
atual, onde a variabilidade de fontes do Direito, inclusive, internacional, sejam consideradas:
e diante da complexidade do direito na pós-modernidade, com a admissão da
pluralidade
das
fontes
normativas,
do
pluralismo
judiciário,
do
transconstitucionalismo, da necessidade de participação dialogada das partes, dos
grupos e do Estado na tomada das decisões judiciais, principalmente na jurisdição
constitucional, podemos reformular a teoria do romance em cadeia de Dworkin para
acrescentar que o magistrado, ao escrever o capítulo seguinte do romance único,
recebe não apenas as contribuições dos romancistas anteriores que o antecedeu
(precedentes judiciais domésticos), mas também deve considerar outros fatores que
reforçam a sua tarefa de seguir na produção da obra conjunta, como a jurisprudência
internacional e estrangeira13, a contribuição da doutrina e a opinião dos especialistas
(MOLINA, 2020, p. 6-7).

Em análise crítica à visão dos precedentalistas no Brasil que defendem que os
precedentes judiciais são obrigatórios e que seriam influência do sistema do commom law,
Lênio Streck (2019) assinala que a independência de julgar dos magistrados de piso e a
usurpação da função típica do Poder Legislativo estão sobremaneira comprometidos, o que
impacta na lógica do Estado Democrático de Direito.
Streck (2019), em defesa da jurisdição constitucional, sustenta que a interpretação do
art. 926 do CPC pelos precedentalistas desvirtua a lógica constitucional por mitigar ou até
abominar outras fontes importantes do Direito, como a doutrina, concentrando nas “Cortes de
Vértice” – se refere ao STF e ao STJ e foi termo usado pelo Ministro Fachin no RE 655.265 –
como se os requisitos da estabilidade, da integridade e da coerência dependessem de quem cria
a tese e não como ela é criada. Há verdadeiro “commom law à brasileira”, que não se confunde
com o sistema commom law.
O autor defende que o força do precedente decorre dos argumentos dos princípios que
o sustentaram e não da autoridade que o emanou, aventando que a tese precedentalista é
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disfuncional, na medida em que dá ênfase à eficiência e utilidade, olvidando-se da integridade
e coerência do direito (STRECK, 2019, p. 37).
Alguns precedentalistas no Brasil, tais como Luiz Marinoni, Daniel Mitidieiro e Sérgio
Arenhart, segundo Streck (2019), acabam por confundir precedente judicial com súmula e com
IRDR, que têm outra normativa e requisitos. Destaca, ainda, que os precedentes são
interpretáveis, são textos e não “ponto de chegada”, não são superiores à lei, mas a ela sujeitos,
e que a tese dos precedentalistas seria um aprimoramento do ativismo judicial em que só se tem
a substituição da fonte e o nome da autoridade responsável por dizer o direito, retirando do juiz
de piso sua função precípua, que é julgar – que decorre do ato criativo de interpretar –,
transformando-o em “pandecta”.
Nessa mesma toada, pondera André Molina que:
José Roberto Freire Pimenta anota que, no ambiente pós-positivista, a vinculação
estrita do juiz à letra da lei já não é possível nem desejável, porém a abertura desse
amplo espaço de atuação e de interpretação judicial traz um perigo muito grande: a
possibilidade de que as mesmas normas sejam interpretadas e aplicadas de modo
muito diverso, trazendo um grau enorme de insegurança jurídica e impedindo que os
cidadãos pautem as suas condutas com base naquilo que eles razoavelmente
considerem ser determinados pela ordem jurídica em vigor e pelos seus intérpretes.
Para dar cabo ao inconveniente, a jurisprudência uniformizada é o principal
mecanismo, pois é um agente estabilizador do conteúdo das normas, definindo em um
precedente, para casos concretos substancialmente iguais ao que foi decidido no
leading case, o sentido da norma jurídica que hoje é, na maioria das vezes, genérica,
principiológica e que exige sua complementação por meio de uma interpretação
concretizadora do Judiciário (MOLINA, 2020, p. 7).

Já para Marinoni, ao magistrado é conferida “porção de poder equitativo indefinida,
deixando-o quase sem responsabilidade diante da formulação legislativa e distante do modelo
de juiz concebido pela tradição do civil law” (MARINONI, 2018, p. 62). É nesse cenário de
indefinição, de irrazoabilidade que os precedentes assumem papel de relevo e, logo, justificase o dever de observância, inclusive, pelo juiz:
só o respeito aos precedentes da Corte Suprema pode deixar claro que a cláusula geral
se destina a dar ao Judiciário poder de elaborar norma de aplicação geral, ainda que
atenta a uma circunstância especifica insuscetível de ser definida à época da edição
do texto legal. Ou seja, a norma judicial derivada da técnica legislativa das cláusulas
gerais, não obstante considere uma circunstância que surge no caso concreto, deve ter
caráter universalizante, na medida em que não terá racionalidade caso não puder ser
aplicada a casos futuros marcados pela mesma circunstância (MARINONI, 2018, p.
63).

Defendendo que os precedentes não limitam o convencimento do magistrado e que
decorrem da hierarquia funcional do dever de observância, José Rogério Cruz e Tucci destaca
que:
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num sistema de governo federalizado, o Poder Judiciário é organizado a partir de uma
hierarquia de graus de jurisdição. Assim, o precedente judicial com eficácia vertical
deve ser seguido pelos juízes de primeiro grau. Esse fenômeno não acarreta qualquer
intromissão na convicção do juiz”. O eminente Professor entende “adequado exigir
que juiz siga teses já definidas em graus superiores”, por considerar que a magistratura
de primeira e segunda instância “tem o dever institucional de se nortear pelo
precedente do tribunal superior”, para gerar “segurança, igualdade e previsibilidade
das decisões judiciais” (apud DELGADO, 2019, p. 275).

Por tais razão, há quem entenda que não se viola a independência funcional do juiz,
assinalando, ainda, que o papel do legislador não está sendo substituído pelas Cortes de
Vértices, criadoras dos precedentes, eis que toda decisão judicial é fruto da individualização do
caso concreto às normas gerais e abstratas criadas por aqueles, segundo o Ministro do STJ Villas
Bôas Cueva (apud DELGADO, 2019, p. 277).
Por fim, reconhecendo a importância dos precedentes à racionalidade do sistema
jurídico, há que concordar com Streck ao afirmar que o “juiz do andar de baixo” se limitaria a
aplicador dos precedentes, o que impacta em sua independência, em seu papel criativo ao
interpretar o direito no caso concreto (STRECK, 2019, p.74), assinalando que “[...] os juízes,
com todas as críticas que lhes tenho feito em face do excesso de subjetividade que beira ao
solipsismo, podem muito mais do que lhes reservam a tese das Cortes de Vértice” (STRECK,
2019, p. 77). E conclui que o juiz não é nem escravo, tampouco dono da lei (STRECK, 2019,
p. 78).
Ora, ao juiz da causa, em contato direto com as partes, com as provas, dentro da lógica
da comparticipação, da construção em conjunto do processo que passa a ser tratado, num
movimento de “constitucionalização”, como instrumento à efetivação de direitos fundamentais,
da personalidade formará seu convencimento motivadamente, não sendo retirado pelo
CPC/2015 (NEVES, 2016, p. 668), mas apenas aprimorado.
Assim, embora se tenha as técnicas de superação dos precedentes, na prática, como
visto, observa-se muitos óbices à sua implementação, restando ao julgador, de piso, tão somente
o distinguishing, que exige alto grau argumentativo a que no órgão ad quem não seja afastado.
O que vem se observando é um desvirtuamento do modelo de padronização de decisão
do commom law, operando-se retrocesso no que se construiu no campo da hermenêutica jurídica
no país, sobretudo da hermenêutica constitucional.
Entre o fim do século XIX e começo do século XX, a sociologia jurídica nos EUA
ganhou novo folego, relacionando com a ideia de realismo jurídico naquele país, tendo no
pensamento de Roscoe Pound (1870-1964), grande representante do pragmatismo de William
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James e que se utilizou pela primeira vez do termo “sociological jurisprudence”. Nessa escola
se criticava o papel do juiz e o processo de decisão judicial, inserindo-os no contexto de
preocupação com o sentimento de evolução do direito e da sociedade, insurgindo-se contra o
formalismo (CARNIO, 2016, p. 82).
Foi nesse cenário, no final do século XIX, que triunfou nos EUA a doutrina dos
precedentes, em que o julgador assume postura passiva e de repetidor de soluções dantes
tomadas, num círculo vicioso e enviesado politicamente, sendo nominada por Pound como
“mechanichal jurisprudence” e, por Cohen, como “slot-machine theory”, sendo o marco do
nascedouro do realismo norte-americano, que “rebela-se contra o formalismo jurídico, que se
mostrava mais preocupado com as semelhanças do que com as diferenças, sem levar em conta
os efeitos sociais do direito” (CARNIO, 2016, p. 82).
Segundo o autor, o grande desafio dessa escola seria “trabalhar, de forma rigorosa, com
o problema da adaptação do direito a uma sociedade que se desenvolve e busca enfatizar o
caráter único de cada caso” (CARNIO, 2016, p. 82):
a ciência jurídica, certamente, não está isenta dessa tendência. Os sistemas legais
possuem períodos de degeneração, em que o exacerbo da técnica aparece. É aí que “a
jurisprudência científica se transforma em jurisprudência mecânica” (POUND apud
CARNIO, 2016, p. 82).

Os precedentes, portanto, aponta Pound (apud CARNIO, 2016), ilustram muito bem o
desenvolvimento da doutrina jurídica mecânica e, transportando a realidade por ele narrada aos
dias atuais, pode-se verificar que não só a lei – fruto da função típica do Poder Legislativo,
também chamada por alguns como “direito legislado (MANCUSO, 2019) – mas o “direito
jurisprudencial” ou “padrões decisórios , para outros (CAMARA, 2015).
Segundo Carnio:
essa crítica à obsolescência da ciência e seu método dedutivo, no Brasil, temos em
Lênio Streck e Georges Abboud que indicam como a doutrina dos precedentes se
estruturou no final do século XVII a partir da mudança do método filosófico de
Thomas Hobees (cientificismo) ao de Robert Boyle (experimental) em que os
precedentes decorrem da aplicação de regras e/ou princípios encontrados no caso
concreto e é declarado (CARNIO, 2016, p. 88).

Pound (apud CARNIO, 2016) faz crítica ao modo de elaboração da legislação, em que
não se considerava os anseios sociais que, somado à mecanização dos métodos de aplicação
judicial, perde vitalidade, bem como ao fenômeno da jurisprudência mecânica nos EUA, onde
as deduções se olvidam do fim a que o processo se destina. Busca-se, ante a insegurança do
direito legislado, segurança no “direito jurisprudencial”.
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Carnio destaca que há no Brasil “verdadeira fetichização” da doutrina quanto a um
“direito jurisprudencial” (CARNIO, 2016, p. 90) como se o sistema commom law detivesse a
solução para os problemas que assolam o sistema jurídico brasileiro, tais como: a crise numérica
de processos e a insegurança jurídica.
Ora, não se pode olvidar, como já dito noutras oportunidades, que no sistema do
commom law, o sistema de precedentes não é criado pela lei, mas produto de desenvolvimento
histórico e contexto cultural bem distinto do brasileiro. A decisão judicial e a “verdade” não
serão construídas a partir do processo cooperativo, mas simplesmente dadas, reproduzindo o
padrão decisório – seja no precedente, súmula vinculante, etc. (ABBOUD, 2014).
Essa mesma crítica é feita por Carnio, ao assinalar o equívoco na criação pelo legislador
do sistema de precedente, esquecendo-se da complexidade desse sistema do stare decisis e se
distanciando do próprio sentido do sistema do common law, como destacado por Pound,
aproximando-se da “jurisprudência mecânica” dos EUA. Tudo isso volvido por “vício teórico
– jurídico” consistente em se enxergar nos precedentes judiciais a solução para o problema da
litigiosidade excessiva, como se como se fosse a “máxima efetividade técnica” fosse suficiente
(CARNIO, 2016, p. 93).
Mesmo Posner (2007), um dos maiores defensores da racionalidade técnica, chama
atenção à impossibilidade de em uma única resposta correta ou mesmo em um conceito
aplicável de justiça, alcançar-se a “maximização de riquezas”, devendo-se compreender
algumas barreiras para tanto:
[...] o pragmatismo significa olhar para os problemas concretamente,
experimentalmente, sem ilusões, com plena consciência das limitações da razão
humana, como consciência do “caráter local” do conhecimento humano, da
dificuldade das traduções entre culturas, da alcançabilidade da “verdade”, da
consequente importância de manter abertos diferentes caminhos de investigação, do
fato de esta última depender da cultura e das instituições sociais e, acima de tudo, da
insistência em que o pensamento e a ação sociais sejam avaliados como instrumentos
a serviço de objetivos humanos tidos em alto apreço, e não como fins em si mesmos
(POSNER, 2007, p. 621).

Não se pode tratar a decisão judicial como mercadoria, numa relação de
produção/consumo, o bem da vida tutelado nas lides exige a prudência e equilíbrio na decisão.
É essencial avançar no movimento de hermenêutica constitucional a duro custo construído.
Segundo informações constantes da “Justiça Pesquisa: A força normativa do direito
judicial”, do CNJ, de 2015, os precedentes judiciais no Brasil, sedimentados pelo novo diploma
processual, representam avanço, mas há o grande desafio: a construção de cultura jurídica em
que os juízes sejam responsáveis pela qualidade da decisão, pelo comprometimento com seus
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deveres funcionais e com os valores institucionais e não com o protagonismo inconsequente
(BRASIL, 2015).
Na referida pesquisa, identificou-se que “diferentemente do STJ, onde todos os
processos são submetidos a um relator e todos os recursos são analisados de maneira
fundamentada” (BRASIL, 2015, p. 147), no STF, tomando como base a Portaria nº 138/2009,
em verdadeira violação à legalidade e à legitimidade da delegação de competência, “o
distinguishing e a comparação de casos estão sendo feitos por meio de um simples carimbo,
sem uma reflexão apropriada sobre os fatos do caso ou uma argumentação racional” (BRASIL,
2015, p. 147):
a dignidade do ofício da jurisdição exige uma fundamentação adequada e uma análise
detida dos argumentos de cada processo judicial, ainda que a complexidade do
processo decisório possa ser em importante medida reduzida por meio de técnicas de
julgamento de processos massificados (BRASIL, 2015, p. 135).
[...] a norma judicial extraída de um precedente há de ser construída por meio de um
processo interpretativo semelhante ao que se utiliza para a interpretação do direito
legislado de modo geral, ainda que a fonte do direito utilizada seja um pouco menos
abstrata (BRASIL, 2015, p. 134).

Eis a responsabilidade do julgador ao bem instruir e fundamentar suas decisões que
serão, nas instâncias superiores, objeto de análise e eventual criação de padrões decisórios a
serem seguidos não só pelo órgão criador (eficácia horizontal), como pelos seus subordinados
hierarquicamente (eficácia vertical).
Não se pode mecanizar a fundamentação, por quaisquer motivos: seja pela aplicação
irrestrita dos padrões decisórios, seja por condução irresponsável do processo antes de se chegar
à formação de eventual precedente. Nesse talante, Gabriela Freitas citando Roberta Gresta,
afirma, com acerto que:
[...] o novo Código prioriza “o pronunciamento da cúpula do sistema em lugar do
amplo debate processual”, o que leva à inversão da “ordem de fatores da formação da
cultura jurídica e, por conseguinte, subverte o processo como instituição democrática”
(GRESTA, 2012, p. 12.635). Gresta acrescenta, ainda, que a redução do “campo de
atuação da parte para demonstrar em juízo que, à luz da norma, sua conduta deve
produzir determinado resultado”, faz com que também seja reduzida a “certeza e a
previsibilidade de que sejam reconhecidos os mesmos efeitos a comportamentos
semelhantes” (GRESTA, 2012, p. 12.643). Dessarte, alcança-se uma falsa segurança
jurídica, garantida tão somente pela certeza de que os julgamentos semelhantes terão
julgamentos idênticos, mas não se garante que a construção e, muito menos, a
aplicação destes provimentos judiciais ocorrerá em observância ao devido processo
constitucional (FREITAS, 2016, p. 234-235).
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O respeito ao devido processo constitucional impõe o que se confira legitimidade
democrática ao ato de julgar que, com a limitação imposta pela padronização decisória, sem
permitir a interpretação da norma pelos interessados, numa progressão de debates que vai do
juízo monocrático ao colegiado, torna a decisão judicial propulsora de insegurança jurídica, um
processo inquisitivo onde o juiz atua como árbitro da liberdade das partes (LEAL, 2010, p.
245).
A tomada de responsabilidade do ato de julgar, ainda que ao aplicar o precedente judicial
é o mínimo que se espera num Estado Democrático de Direito.
Assim, pelo menos no plano do dever ser, não só a segurança jurídica é tutelada, como
a duração razoável do processo, eis que haverá a redução da recorribilidade e do número de
demandas pela previsibilidade construída, além do estímulo ao acordo, como se depreende dos
resultados do Relatório do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes
Obrigatórios (BNPR), do Conselho Nacional de Justiça, a partir dos dados colhidos do período
2008 até 2017, divulgados em 2019 (BRASIL, 2019).
Entrementes os precedentes judiciais sejam instrumentos à redução do número de
demandas de massa, criando cenário ao “controle do caos” (ALVIM, 2012), à minimização da
“crise numérica de processos” (NALINE, 2013) não se pode olvidar que a demora no
julgamento dos temas afetados e, logo, a suspensão dos processos afetados por prazo
indeterminado, somado ao problema da “pseudocolegialidade” (STRECK, 2015) podem trazer
efeitos danosos a um sistema que busca coerência, estabilidade e segurança, com os olhos
volvidos à dignidade do processo.
Para Patrícia Perrone Campos Mello:
os conceitos desenvolvidos pelo common law possibilitam também uma análise crítica
da forma pela qual se vêm extraindo regras gerais a partir da jurisprudência
consolidada sobre determinado assunto, a fim de elaborar as súmulas. Neste ponto, a
análise de algumas súmulas indica a necessidade de aprimoramento da prática
brasileira, tendo demonstrado: a) uma excessiva autonomia entre os julgados e os
verbetes deles decorrentes; e b) a falta de distinção entre holding e obter dictum [...].
O Brasil não tem tradição no assunto e é carente de abordagens metodológicas que
possam orientar a jurisprudência nesta função (MELLO, 2008, p.322 e 329).

Depreende-se verdadeiros riscos ao Estado Democrático de Direito. Nesse talante,
surgem críticas ferrenhas ao instituto dos precedentes judiciais, sob o fundamento de que as
“Cortes de Vértice” não possuem legitimidade democrática para criar norma, o que violaria na
teoria a separação dos poderes, bem como que as dificuldades à superação da tese firmada são
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quase sinônimo de impossibilidade (GOTTARDI, 2018) e os equívocos que se observa na
prática à construção da tese.
Decerto que ante a jovialidade do instituto dos precedentes no Brasil e por força da nossa
tradição no direito legislado, críticas surgem e aos estudiosos se impõe análise aprofundada.
Conquanto não se negue a importância dos precedentes judiciais à integridade,
coerência e previsibilidade do sistema jurídico, de maneira a gerar sentimento de confiança e
segurança, imprescindíveis, dentro da perspectiva da visão econômica do Direito, mister a
tomada de cautelas necessárias ao não “engessamento” e afastamento da dignidade da justiça,
como assinalado alhures.
O grande desafio é compatibilizar a concretização dos princípios da segurança jurídica,
duração razoável do processo e isonomia com justiça das decisões quando se tem como pano
de fundo direitos fundamentais, da personalidade que são a essência do Estado Democrático de
Direito.
É preciso um compromisso ético de toda sociedade e com os direitos humanos,
fundamentais, da personalidade, cuja característica é a universalidade, dentro das
singularidades.
A “dogmatização de valores” pelas Cortes de Vértice, numa sociedade em constante e
rápida velocidade, ao promoverem decisões sem legitimidade democrática, sedimentada por
precedentes judiciais, atenderá à racionalidade ética do sistema?
Nesse viés, examinar-se-á tais direitos, insertos numa lógica de litigiosidade excessiva
e de demanda de massa, onde o acesso à justiça acaba por se limitar à judicialização e não à
dignidade da justiça, criando campo fértil à inclusão de “filtros”, como os precedentes judiciais,
bem como ao ativismo judicial.
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4 DA JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA AOS PRECEDENTES JUDICIAIS
OBRIGATÓRIOS: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE

Partindo-se do movimento nominado de “judicialização da vida” – onde a atuação
judicial é ampla e deve ser limitada pelo texto constitucional – até desembocar nos precedentes
judiciais obrigatórios – meio de autocontenção de eventual discricionariedade judicial –,
buscar-se-á compreender, tomando como base alguns julgados, se os direitos da personalidade
neles tratados estão sendo efetivados, bem como se o sistema jurídico pode ser considerado
“sistema de justiça”, numa lógica de promoção da justiça e da pacificação social.
Registre-se que, adotar-se-á o viés quantitativo da judicialização da vida, em que se
verifica a cultura da litigiosidade, as demandas de massa e o excesso de ações submetidas ao
crivo do Poder Judiciário, tendo a técnica da padronização decisória surgido com o intuito de
otimizar a celeridade processual, seja obstando desde o despacho inicial demandas contrárias à
tese fixada, seja obrigando o julgador a aplicar, mesmo contrário ao seu entendimento, em sede
de sentença.
Também se adotará o aspecto qualitativo desse fenômeno quando, em razão da
variabilidade de pedidos das mais diversas naturezas somado à técnica das cláusulas abertas, há
ampliação da “moldura” interpretativa do julgador, dando azo ao ativismo judicial que, ora se
revela negativo, ora positivo no sentido de promover à concretização de direitos essenciais à
condição humana, que se encontram em constante mudança e, logo, por vezes, incompatíveis
com a sedimentação de julgado que pode causar a autocontenção judicial indevida, por
“engessar” a evolução do Direito.

4.1 POR UMA TEORIA GERAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE COM
FUNDAMENTO NA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A partir de breve retrospecto histórico em torno dos direitos da personalidade, desde a
Antiguidade Clássica até a contemporaneidade, demonstrar-se-á como o conceito de pessoa,
inserto em dado contexto cultural, deteve vários contornos, abordando-se o viés jusnaturalista
e positivista jurídico, até desaguar no olhar sob às lentes da Constituição Federal, dando azo a
longos debates, inclusive quanto à distinção e aproximações desses direitos com os direitos
humanos e fundamentais.
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A celeuma em torno da existência de teoria geral dos direitos da personalidade perdura,
eis que a doutrina se divide quanto ao caráter exauriente de tais direitos – visão pluralista – e
ao de sua variabilidade cuja cláusula geral de tutela repousa na dignidade humana – visão
monista, impactando, inclusive, na delimitação conceitual e identificação de suas
especificidades.

4.1.1 Aspectos fundamentais do desenvolvimento dos direitos da pessoa humana: breve
escorço histórico da antiguidade clássica à consolidação no século XX
A contribuição grega ao reconhecimento dos direitos da personalidade é indiscutível,
eis que a ideia de direito natural dos gregos foi imprescindível à corrente filosófica do
jusnaturalismo e para a visão universal dos direitos da pessoa.
Decerto que não se pode negar a dificuldade prática em se ter uma visão global do direito
grego ante a variabilidade normativa em cada pólis, o que não diminuiu a importância em se dá
substrato ao futuro reconhecimento do homem, seja no âmbito universal, quanto estadual, como
“a origem e a finalidade do direito, ganhando ‘novo sentido os problemas da personalidade e
da capacidade jurídica de todo e cada homem e dos seus inerentes direitos da personalidade”
(ZANINI, 2011, p. 22-23).
Desse pensamento, também decorreu, não sem críticas, mas compreensíveis ao contexto
histórico em que se insere, a ideia de igualdade aristotélica19 e de normatização das relações
sociais a partir de lei geral e abstrata, limitadora do poder da autoridade (SZANIAWSKI, 2005,
p. 25).
A despeito da limitação de atuação na vida política se restringir aos cidadãos gregos,
ante o relevo da proteção humana, em Atenas se desenvolveu instituto jurídico à tutela dos
direitos da pessoa vítima de ofensas físicas, morais e ao patrimônio, nominado de hyris, que
protegia a todas pessoas, ainda que não cidadãos, salvo contra deus (ZANINI, 2011, p. 24).
No que tange ao contributo do Direito Romano, sem descurar da peculiaridade do
momento histórico, social e político em que os direitos das pessoas estavam insertos, exigia-se
à capacidade jurídica plena a observância de alguns requisitos:
[...] status libertatis (a condição de homem livre), status civitatis (a cidadania romana,
que era negada aos escravos e aos estrangeiros) e status familiae (a condição de pater

19

Registre-se que a inexistência igualdade política, já que às mulheres, aos escravos e estrangeiros não se atribuía
direito de escolha no processo decisório, esse limitado aos cidadãos homens, nascidos em Atenas e maiores de
vinte anos.
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famílias, ou seja, o homem não subordinado a um descendente masculino) (ZANINI,
2011, p. 25).

Entendia-se que, ao exercício pleno de direitos, mister o atendimento a tais requisitos,
em o cidadão podia se proteger contra ofensa aos direitos da personalidade por meio da
vingança privada que, mesmo cedendo espaço à composição civil dos danos, perdurou durante
o período monárquico que a controlava. Aqui se tinha a famosa “Lei das Doze Tábuas”. É o
período pré-clássico de Roma.
Já na época clássica do direito romano, vê-se a predominância do “individualismo, por
sua laicização e pela separação entre direito público e privado” (ZANINI, 2011, p. 27), cuja
divisão decorria do indivíduo e não da família. Nessa fase, não se observava uma sistematização
na proteção à pessoa, mas várias manifestações, como a Lex Aquilia, que previa ação contra
violação à integridade física, por exemplo.
Quanto ao papel dos juízes, dos pretores era a administração da justiça e não a concessão
de direitos, e foi com a evolução desse direito que se ultrapassa as imperfeições do ius civile
quanto à proteção à pessoa, podendo conceder ação nele não prevista, suprimindo suas lacunas,
surgindo o ius honorarium onde os juízes tinham poder jurisdicional. Após, passa-se ao ius
extraordinaarium em que se concentra no imperador o papel único de criar leis (ZANINI, 2011,
p. 28).
Esse período é marcado pela regulamentação da vida das pessoas quase que
exclusivamente pelo Estado – ressalve-se que Ulpiano defendia que a liberdade, por ser direito
natural, independia de outorga estatal, sendo a escravidão inadmissível – deixando de existir a
separação entre ius civile, o ius honorarium e ius extraordinarium e a se institucionalizar a
tutela aos direitos da personalidade com a injúria, criada por Justiniano no século VI.
Nessa fase, “a tutela judicial da personalidade humana continuou a ser implementada
pelos tribunais civis, por meio da actio iniuriarum, não obstante a presença do cristianismo no
âmbito da tutela da personalidade moral e dos bens imateriais da pessoa” (ZANINI, 2011, p.
32).
Na Idade Média, marcada pela influência da religião nas questões estatais, observa-se
que na Alta Idade Média (época da invasão dos povos bárbaros e a queda do Império Romano),
os direitos da personalidade foram ofuscados pela falta de ideia de individualidade.
Na Baixa Idade Média, marcada pela crise do feudalismo, pelo surgimento da burguesia
e do capitalismo, há o fortalecimento do poder soberano do monarca como argumento à
proteção do Estado. Tem-se o regaste do Corpus Iuris Civilis pelos glosadores que compilavam
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e construíam comentários, glosas ao que consideravam “[...] razão escrita, um modelo universal
e eterno de revelação” (ZANINI, 2011, p. 35). Assim, em termos de direitos da personalidade,
não se observou inovação, só desconhecimento técnico que, com a Escola dos Comentadores
ou Conciliadores, superou-se com a interpretação mais livre das fontes do direito, adaptando
aos anseios sociais.
Na chamada Idade Moderna, que compreende o período do século XV ao XVIII, que
tem na Revolução Francesa (1789) seu marco final, tem-se alguns importantes movimentos que
ainda hoje influenciam o mundo: o Renascimento, nos séculos XV e XVI, caracterizado pelo
antropocentrismo e pelo racionalismo, pela potencialização das ideias humanistas em defesa da
liberdade de consciência, da tolerância e da não violência, além de novo conceito de direito
natural, segundo o qual seria “um corpo de princípios básicos dos quais o direito positivo
deveria diretamente derivar” (ZANINI, 2011, p. 38).
Também se teve o Iluminismo, no século XVIII, que na seara cultural defendia a justiça,
a variabilidade de ideia, o dever de observância ao direito natural e a razão como o meio
precípuo à reflexão transformadora do mundo.
Registre-se que as ideias iluministas influenciaram a concepção de Estado, que
culminou na Revolução Francesa (1789) e na Independência das colônias inglesas que criariam
os EUA (1776), predominando o liberalismo não só econômico, mas também sociopolítico em
que se tem a subjetivação dos direitos individuais e o dever de respeito estatal em relação a eles.
Surgem as Declarações de Direitos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
e a Declaração de Direitos de Virgínia (1776), por exemplo, que foram marcos na
regulamentação dos direitos fundamentais, mas sem tutela adequada dos direitos civis
(CAPELO DE SOUSA apud ZANINI, 2011, p. 41), tampouco igualdade e liberdade materiais
(SCALISI, 1990, p. 5 apud ZANINI, 2011, p. 41). Vê-se, assim, a Constituição assumindo
função precípua na tutela de direitos fundamentais, como bem se observa atualmente.
Nessa senda e sob a influência dos valores revolucionários, no século XIX, passou-se a
vivenciar significativa evolução da tutela estatal dos direitos da personalidade, também
chamados de “direitos públicos da personalidade, o que se deu graças à promulgação de
resoluções das diversas declarações e conferencias internacionais”, bem como ao “trabalho dos
constituintes, que reconheceram a tutela da pessoa humana por meio dos direitos fundamentais”
(ZANINI, 2011, p. 42).
Buscava-se na sistematização e na codificação a concentração de valores
imprescindíveis aos indivíduos, podendo-se destacar o Código Civil Napoleônico (1804) que,
quanto às normas de resguardo da personalidade, revelou-se fragmentário e insuficiente, de
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modo que os avanços no tema decorreram da atividade dos tribunais (SZANIAWSKI, 2005, p.
49).
A insuficiência de sistematização na tutela dos direitos da personalidade não só se
constatou no Código Napoleônico, como também no Italiano, de 1865. Nesse sentido:
ainda, por influência do positivismo jurídico e da teoria dos direitos inatos, passou-se
a conceber a tutela do homem e de sua personalidade em dois grandes ramos, ou seja,
os direitos públicos da personalidade e os direitos privados da personalidade, sendo
certo que os primeiros estariam previstos nas declarações de direitos e nas
constituições, garantindo a defesa da pessoa contra atentados do próprio Estado; já os
de segundo grupo eram aplicados nas relações entre particulares, nos casos de
atentados por um sujeito privado contra algum atributo da personalidade de outro
(ZANINI, 2011, p. 45).

O Código Civil português, de 1867, disciplinou os direitos da personalidade,
intitulando-os de “direitos originários”, em clara vinculação aos direitos que decorrem da
condição humana da pessoa (ZANINI, 2011, p. 45).
No Brasil, sob influência do Código Napoleônico, o Código Civil de 1916, que foi
omisso quanto à disciplina de tais direitos, seguindo a teoria negacionista, defendida por
Savigny, negava a existência dos direitos da personalidade por reconhecer contradição em se
ser pessoa titular e objeto de direitos. Em oposição ao Positivismo Jurídico, que defendia sua
existência se expressamente tipificada no ordenamento jurídico, visão essa que predominou na
Europa e se ratificou ante as grandes violações a tais direitos, por exemplo, ao culminar na
Revolução Industrial.
Ao contrário, na Alemanha, não se encontrava lugar ao “reconhecimento de um direito
subjetivo geral da personalidade” (ZANINI, 2011, p. 45), limitando-se à tutela pelo Direito
Penal, o que com o Código Civil alemão de 1896 (BGB) já reconhecia direitos da personalidade,
como à honra, ao nome, à vida, à liberdade e ao corpo.
Em 1942, o Código Civil Italiano (arts. 5º a 10) inovou no tratamento ao tema,
influenciando o Código Civil brasileiro de 2002 (arts.11-21) e o Código Civil português de
1966 (arts.70-81) (ZANINI, 2011, p. 45).
Como marcos legislativos reconhecendo a importância de tais direitos e que os governos
autoritários, como no Brasil, acabavam “sufocando-os”, tem-se a Carta das Nações Unidas
(1945), a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e o Pacto de São José da Costa
Rica (1969), destacando-se o tratamento dispendido aos direitos da personalidade pela
Constituição Alemã ou Lei Fundamental de Bonn (ZANINI, 2011, p. 45):
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a Lei Fundamental de Bonn está entre as Constituições do pós-guerra que protegeram
a dignidade da pessoa humana, o que vem expresso já em seus art.1º, 1 [...] Conforme
Gerhard Robbers, a Lei Fundamental de Bonn colocou os direitos fundamentais
justamente em seu início para acentuar o consciente abandono da tradição jurídica
prevalente, bem como reação contra o desrespeito dos direitos dos indivíduos pelo
nacional-socialismo (ROBBERS, 1994, p. 47 apud ZANINI, 2011, p. 49).

Assim, após breve retrospecto da construção histórica dos direitos da personalidade,
pode-se afirmar que, no direito natural, dentro da filosofia grega, estes eram defendidos como
inerentes à condição humana, embora com restrições aos “não cidadãos” – preexistentes ao
Estado – visão jusnaturalista dos direitos –, o que ganhou feições técnico-jurídicas com o
Direito Romano, admitindo-se a responsabilização civil em caso de violação, sendo apontado
por alguns (GARCIA, 2007, p. 9) como o embrião da proteção da personalidade.
Na Idade Média, houve certa estagnação no desenvolvimento do reconhecimento e
tutela de tais direitos, sendo rompida a partir do século XVIII, com as revoluções, já aviadas
acima, ratificando a ideia de relação estreita dos direitos humanos, fundamentais, e, logo, da
personalidade, como assinalado por Gustavo Tepedino (2008, p. 35), citando Fábio de Mattia
(1979, p. 150), ao afirmar que:
[...] os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da personalidade; mas deve-se
entender que quando se fala dos direitos humanos, referimo-nos aos direitos essenciais
do indivíduo em relação ao direito público, quando desejamos protegê-los contra as
arbitrariedades do Estado. Quando examinamos os direitos da personalidade, sem
dúvida nos encontramos diante dos mesmos direitos, porém sob o ângulo do direito
privado, ou seja, relações entre particulares, devendo-se, pois, defendê-los frente aos
atentados perpetrados por outras pessoas.

Após a Segunda Guerra Mundial, com a mudança paradigmática do positivismo
jurídico, da Escola da Exegese, ao pós-positivismo, as normas jurídicas passam a deter carga
valorativa no seu bojo – os princípios – e a Constituição a exercer papel essencial à tutela de
valores sociais, impactando no conceito e reconhecimento dos direitos da personalidade:
foi nesse contexto histórico da segunda metade do século XIX, marcado por injustiças
e revoltas, que surgiram as primeiras construções em tomo dos direitos da
personalidade. A expressão foi concebida por jusnaturalistas franceses e alemães para
designar certos direitos inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu
reconhecimento por parte do Estado. Eram, já então, direitos considerados essenciais
à condição humana, direitos sem os quais “todos os outros direitos subjetivos
perderiam qualquer interesse para o indivíduo, ao ponto de se chegar a dizer que, se
não existissem, a pessoa não seria mais pessoa” (SCHEIBER, 2013, p. 5).
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Seriam, assim, os direitos decorrentes do simples e relevante fato de ser pessoa, daí
muitos, como Eduardo Veracruz Pinto (2015) defender que se sobrepõem, inclusive, aos
direitos fundamentais. Nesse sentido:
a pessoa, acrescente-se, não é um centro receptor de direitos, mas um centro de
irradiação de direitos e, se a personalidade jurídica é admitida, tal não ocorre, senão
em homenagem e em função dos interesses do próprio indivíduo, quer considerando
em si mesmo, quer encarado como elemento integrante da sociedade (SANTA
MARIA, 1987, p. 22).

Dessa forma, conquanto a proteção da pessoa humana pelo direito se desse desde a
antiguidade clássica, pela maioria doutrinária, a categorização dos direitos de personalidade,
numa acepção contemporânea, tem como marcos as Declarações de Direitos dos séculos XVII
e XVIII, demonstrando relação imbricada com os direitos humanos e fundamentais, sem com
eles se confundir.

4.1.2 Direitos humanos, fundamentais e da personalidade: aproximação axiológica e
distinções necessárias
De pronto, limitar-se-á a demonstrar os pontos de convergência e distinções entre os
direitos humanos, fundamentais e da personalidade, sem aprofundar as especificidades dos dois
primeiros, mas tão somente desse último, por ser objeto do em estudo em comento.
Ingo Wolfgang Sarlet (2012), um dos grandes estudiosos dos direitos fundamentais no
Brasil, a partir de estudo do direito constitucional comparado, considerando o direito
constitucional internacional, a influência dos modelos lusitano e espanhol e da doutrina alemã,
sem transportar aleatoriamente, de forma descontextualizada os institutos alienígenas para o
direito pátrio, realiza análise aprofundada da evolução internacional da trajetória fascinante em
busca da afirmação e efetivação dos direitos fundamentais, relacionando-os com os direitos
humanos.
O autor assinala a presença gradativa dos direitos fundamentais tanto nos Tratados
Internacionais como nas Constituições, o que representa verdadeiro “patrimônio comum da
humanidade” (SARLET, 2012, p. 16), donde se depreende verdadeiro movimento de
internacionalização dos direitos humanos e sua influência nos sistemas jurídicos nacionais,
como no caso brasileiro, com a inserção do §3º20, ao art. 5º, da Constituição Federal, com a
CF/88, art. 5º, §3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais” (BRASIL, 1988).
20
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Emenda Constitucional nº 45/2004, ratificando o teor do art. 4º, inciso IV, do mesmo diploma,
quanto à prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (BRASIL, 1988).
Fábio Konder Comparato (2003) procede à contextualização histórica dos diretos
fundamentais, partindo da Magna Carta de 1215, passando pela Petição de Direitos de 1628 –
ambas na Inglaterra –, pela Declaração de Direitos de 1689, fruto da Revolução Gloriosa, pela
Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 1776 – para o autor foi ato inaugural da
Democracia Moderna com o fortalecimento do Poder Judiciário e da separação dos poderes (no
mesmo sentido, SARLET, 2012) -, pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789 – formalização da teoria da separação dos poderes, com o rompimento com o absolutismo,
além do reconhecimento dos direitos fundamentais contra o Estado – pela Carta das Nações
Unidas de 1945 – embora não seja documento de direitos fundamentais, mas que criou a ONU,
que detém funções primordiais na tutela de tais direitos – até a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, que representou grande consenso universal acerca de determinadas
bases de valores (igualdade e liberdade), servindo como base axiológica da Constituição
Federal de 1988 (COMPARATO, 2003).
Ante a perspectiva histórica dos direitos fundamentais, vê-se a estrita relação com a
história da limitação do poder e do modelo de Estado vigente e é também uma história que
“desemboca no surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser
residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos
direitos fundamentais do homem” (SARLET, 2012, p. 25).
No que tange às dimensões dos direitos fundamentais, já superando o debate que se tem
quanto ao uso do termo “dimensão” ou “geração” – eis que esse último transmite equivocada
ideia de que há alternância ou substituição de tais direitos, quando na verdade há o
“reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais têm o caráter de um processo
cumulativo, de complementaridade” (SARLET, 2012, p. 31) – tais indicam as etapas da
positivação nas esferas internacional e constitucional.
Em crítica a essa perspectiva histórica dos direitos humanos, da qual denotaria a falsa
ideia do surgimento a partir do seu reconhecimento em textos normativos e da substituição de
uma dimensão por outra, como se a automaticidade estivesse presente, Joaquin Herrera Flores
(2009) desenvolve uma teoria crítica desses direitos, chamada de “teoria da (re)invenção dos
Direitos Humanos”.
Essa teoria visa rever e trazer reflexão crítica em torno da visão abstrata dos direitos
humanos, defendendo carga materialista. Isto é: tais direitos humanos existem e decorrem do
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modo de existir do humano e não como valor abstrato que permite o empoderamento da pessoa
para transformar a realidade (FLORES, 2019, p. 186).
Somente se consideramos que todos os humanos existem a partir de suas ações livres no
mundo e que necessitam satisfazer necessidades materiais e imateriais concretas, é que será
possível construir as bases para uma ideia de ser humano generalizado – a humanidade – e
dotado de capacidades abstratas para lutar por sua particular concepção da dignidade humana
(FLORES, 2009, p. 147).
Para o autor, num mundo plural e onde há mudança, a construção e a reconstrução são
uma constante, a liberdade de agir e de transformar é o que faz do ser humano, humano. A
humanidade decorre não de abstrações, de conjunto normativo que atribua direitos, mas da
capacidade de transformar a realidade. Mas nessa perspectiva de mutabilidade constante é que
surge o desafio de definição dos direitos humanos e de suas finalidades. Os direitos humanos
deteriam dupla função: satisfação das necessidades humanas e de ter liberdade quer individual
– autonomia – quer social – agir político.
Também numa perspectiva crítica dos direitos humanos, Hannah Arendt (1989) assinala
que a mera definição abstrata dos direitos humanos, decorrente da mera previsão normativa no
sistema jurídico, revela-se insuficiente e verdadeiro paradoxo à efetivação desses direitos,
surgindo a questão do “direito a ter direitos”. Essa expressão, denota que:
só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos (e isto significa viver
numa estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões) e de um direito de pertencer
a algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram milhões de pessoas que
haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los devido à nova situação
política global (ARENDT, 1989, p. 330).

E afirma a autora que “a própria expressão ‘direitos humanos’ tornou-se para todos os
interessados – vítimas, opressores e espectadores – uma prova do idealismo fútil ou de tonta e
leviana hipocrisia” (ARENDT, 2009, p. 132), o que de fato merece próspero, eis que o que se
observa na realidade são sujeitos de “direitos”, que se “sujeitam” às regras impostas, sem
contestá-las, e não cidadãos. Daí o acerto da tese da autora quando diz que os homens se tornam
iguais e não nascem iguais, afastando perspectiva naturalista dos direitos do homem.
Bobbio (2004, p. 51) destaca que tais direitos não são fruto da natureza, mas “emergem
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações
das condições de vida que essas lutas produzem”. Assinala ainda que:
[...] os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes
últimos séculos demonstra suficientemente [...]. Não é difícil de prever que, no
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futuro, poderão surgir novas pretensões que no momento sequer podemos
imaginar... O que demonstra que não existem direitos por natureza. O que
parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é
fundamental em outras épocas e em outras culturas (BOBBIO, 1992, p. 19, grifo
nosso).

Embora não haja consenso, ante o caráter não exaustivo e a historicidade dos direitos
fundamentais, há autores que defendem a existência de até sexta dimensão, com o que não
concorda Sarlet (2012, p. 35).
A despeito das controvérsias, não se pode olvidar de que “os direitos fundamentais são,
acima de tudo, fruto de reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou de
agressão a bens fundamentais e elementares do ser humano” (SARLET, 2012, p. 36) e da
necessidade de esforço integrado dos poderes para a efetivação, não sendo crível o argumento
de alguns deterem caráter programático, tampouco discursos orçamentários, como da reserva
do possível, de per si, que não são critérios hermenêuticos. No mesmo sentido:
parte-se da ideia de que são os direitos fundamentais, de certa maneira fundados na
noção de dignidade da pessoa humana, que justificam a existência do Estado e suas
diversas formas de atuação. Assim, não há Estado, ao menos Estado Democrático de
Direito, desvinculado de uma justificação ética. Ele não é, nem pode ser, destarte, um
fim em si mesmo (SHIER, 2005, p. 217).

Partindo da lição do jurista lusitano Vieira de Andrade, Sarlet (2012, p. 13) apresenta
abordagem dos direitos fundamentais em três perspectivas, assinalando existirem outras, porém
dá ênfase à: a) perspectiva filosófica (ou jusnaturalista), a qual cuida do estudo dos direitos
fundamentais como direitos de todos os homens, em todos os tempos e lugares; b) perspectiva
universalista (ou internacionalista), como direitos de todos os homens (ou categorias de
homens) em todos os lugares, num certo tempo; c) e perspectiva estatal (ou constitucional), pela
qual os direitos fundamentais são analisados na qualidade de direitos dos homens, num
determinado tempo e lugar, optando, entrementes, pela dimensão concreta dos direitos
fundamentais, tomando como base o direito interno, o direito constitucional positivo, como
defendido por Pérez Luño (apud SARLET, 2012, p. 19).
Depreende-se que a depender da perspectiva adotada, pode-se associar os direitos
fundamentais ora aos direitos naturais, ora aos reconhecimentos pelo Estado, por meio da
positivação legal, ora os confundindo com direitos humanos pela universalidade.
A partir daí, verifica-se a problemática da delimitação conceitual e da definição
terminológica dos direitos fundamentais, havendo heterogeneidade e dissenso – existindo
nomenclaturas como “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”,
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“liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais” e “direitos humanos
fundamentais”, por exemplo – diversidade essa, inclusive, reconhecida pela Constituição
Federal de 1988, por influência da Lei Fundamental da Alemanha e na Constituição portuguesa
de 1976 (SARLET, 2012).
Conquanto alguns autores, como Moraes (2011), Sarlet (2012) e Comparato (2003),
prefiram usar “direitos humanos fundamentais”, por considerarem ser unificador, entende-se
que pode gerar confusão entre os direitos humanos e fundamentais, como se sinônimos fossem,
o que não ocorre.
Para Alexandre de Moraes, os direitos humanos fundamentais revelam-se como uma
“das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o
respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento
da personalidade humana” (MORAES, 2011, p. 2).
Assinalando a distinção dos direitos humanos dos fundamentais, o próprio Ingo Sarlet
(2012) assinala que os direitos humanos e fundamentais não se confundem, no sentido de que
nem todo direito humano é fundamental e que esse é termo de cunho genérico que abarca todas
as demais espécies ou categorias de direitos fundamentais, nomeadamente os direitos e deveres
individuais e coletivos (Capítulo I), os direitos sociais (Capítulo II), a nacionalidade (Capítulo
III), os direitos políticos (Capítulo IV) e o regramento dos partidos políticos (Capítulo V),
diferente dos outros termos. No mesmo sentido é o entendimento de Carlos Henrique Bezerra
Leite (2011, p. 34).
Para Zanini (2011, p. 56) não se pode confundir, quanto ao conteúdo, direitos
fundamentais com direitos humanos, já que há direitos essenciais do homem que são
reconhecidos por dado Estado e não por outros, o que é inadmissível ante o caráter universal;
pontuando que autores (Canotilho, Jorge Miranda e Carlos Alberto Bittar) fazem essa distinção,
afastando-se da perspectiva do direito natural.
Registre-se que, conquanto as distinções feitas, não se pode afirmar que são categorias
incomunicáveis e que a distinção entre direito humano e fundamental não seria de fundamento,
mas de locus de normatização, para alguns, de modo que autores como Sérgio Resende de
Barros (apud SARLET, 2012, p. 21) e Cláudio Brandão (2014, p. 5), entendem não haver
distinção entre eles, o que também impacta na definição e delimitação dos direitos da
personalidade.
Assim, pode-se afirmar que, a partir do critério da fonte imediata de Direito de que
decorrem, “direitos humanos”, deteriam como “locus” o direito internacional e seriam “aquelas
reivindicações de perene respeito a certas posições essenciais ao homem” (MENDES et al.
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apud ZANINI, 2011, p. 55) com base jusnaturalista e não positivista. Já os direitos
fundamentais seriam direitos essenciais do homem, dispostos nas Constituições de cada Estado,
no direito interno; seriam “direitos relacionados com posições básicas das pessoas, inscritos em
diplomas normativos de cada Estado (MENDES et al. apud ZANINI, 2011, p. 56), tal qual
defende Robert Alexy (1999). E os direitos da personalidade decorreriam, a priori, da legislação
infraconstitucional, embora possam também ter previsão no texto constitucional e dele decorrer
indiretamente, como por exemplo, o direito à saúde.
No que tange à diferenciação entre direitos fundamentais e da personalidade, para Zanini
(2011, p. 58), embora exista significativa aproximação entre eles, não se confundem:
os ‘direitos fundamentais’, como vimos, estão previstos nas constituições, por isso,
eles “têm em vista particularmente a posição do indivíduo face ao Estado, sendo certo
que tal preocupação é que comanda o âmbito e o regime destes direitos, que surgiram
justamente pela necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio
Estado. Já os ‘direitos da personalidade’, por outro lado, ‘atendem às emanações da
personalidade humana em si, previas valorativamente a preocupações de estrutura
política’, tendo como objetivo a proteção da dignidade do seu titular, ‘a sua dignidade
enquanto pessoa, não uma pessoa geral, nem um membro da humanidade, mas aquela
pessoa única, individual e individuada, irrepetível e infungível (ZANINI, 2011, p. 5859).
há na Constituição direitos que são considerados, ao mesmo tempo, direitos da
personalidade e direitos fundamentais, mas também há aqueles que apenas são direitos
fundamentais, não enquadráveis na categoria dos direitos da personalidade. O mesmo
ocorre na legislação extraordinária, especialmente no Código Civil, que prevê direitos
da personalidade que também estão arrolados na Constituição como direitos
fundamentais, porém, não deixa de dispor sobre direitos que tão somente podem ser
considerados direitos da personalidade. Por isso, nem todos os direitos fundamentais
constituem direitos da personalidade, bem como nem todos os direitos da
personalidade são direitos fundamentais (ZANINI, 2011, p. 60).

Depreende-se que o autor pondera que há direitos da personalidade também previstos
na Constituição, confundindo-se com direitos fundamentais, e direitos fundamentais que não se
confundem com da personalidade, como o direito à educação, por exemplo. Dessa forma, além
do critério da localização normativa, mister se compreender a essência de tais direitos: se se
referirem à relação do indivíduo com o Estado, como ser social ou se enquanto pessoa
individual, em si mesma.
Ponderando a relação dos direitos da personalidade com os fundamentais, destaca J.J.
Gomes Canotilho que:
muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade, mas nem todos os
direitos fundamentais são direitos de personalidade. Os direitos de personalidade
abarcam certamente os direitos de estado (p. ex.:direito de cidadania), os direitos sobre
a própria pessoa (direito à vida, à integridade moral e física, direito à privacidade), os
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direitos distintivos da personalidade (direito à identidade pessoal, direito à
informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de expressão)
(CANOTILHO, 2008, p. 396).

Ou seja, entrementes ambos sejam essenciais à condição digna do ser humano, os
fundamentais se apresentam na relação do indivíduo enquanto ser social e vivendo em
comunidade; já os da personalidade, na relação do homem com o homem na qualidade de
indivíduo e de ser único. Aqueles se encontram no texto constitucional, a priori; os da
personalidade, embora alguns possam ser também encontrados na Constituição, como o direito
à vida, à integridade física e moral e à intimidade, vê-se que não é a regra.
Para Jorge Miranda, tomando como base a natureza da relação estabelecida se entre
iguais ou entre particulares e o Estado, distingue os direitos da personalidade em que se tem
relações de igualdade; enquanto os fundamentais como aqueles em que se verifica relação de
poder e os com aplicação imediata do Direito Público, havendo o domínio do Direito
Constitucional (MIRANDA, 1988, p. 59).
Com o movimento de constitucionalização do Direito Civil, como será abordado mais
adiante, essa distinção, com base no tipo de relação estabelecida, revela-se facilmente afastada
por haver relação entre particulares onde há subordinação, como nas relações de consumo; e
entre Estado e particular, onde há paridade, como quando o ente público atua sem o poder de
império, por exemplo, contratando dado serviço.
No que tange à relação dos direitos da personalidade com os direitos do homem ou
humanos, seguindo a mesma lógica anterior, embora se observe aproximação entre eles e até
confusão potencializada com a inserção do §3º, art. 5º, da Constituição Federal, que possibilita
o reconhecimento de status de emenda constitucional aos tratados de Direitos Humanos, há
distinções:
os direitos humanos atuais, internacionalmente, estão previstos em documentos
internacionais, enquanto que os direitos da personalidade estão previstos no
ordenamento jurídico interno, sendo que sua sede mais usual está na Constituição e
no Código Civil (ZANINI, 2011, p. 62).

Para Zanini, “fica evidente, assim, que o direito constitucional, ressalvados os casos de
direitos da personalidade previstos na própria Constituição, não é o campo mais frutífero para
a tutela do cidadão que sofrer lesão ou ameaça de lesão por parte de outro cidadão” (ZANINI,
2011, p. 60).
A despeito da distinção acima, depreende-se que o movimento de constitucionalização
do Direito Privado ou “Publicização do Direito Privado”, acaba por fragilizar os critérios acima
pontuados, de modo que este trabalho privilegia a perspectiva de que tais direitos se confundem
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muito mais do que se distinguem, sendo os da personalidade mais claramente percebidos ao se
olhar, quando da violação, o indivíduo em sua individualidade, e os fundamentais quando a
pessoa é ser social e político e a omissão ou ineficácia estatal afeta-lhe.
A insuficiência do critério formal à distinção se mostra patenta, sendo o conteúdo
relacionado ao destinário de modo direto menos problemático.
Ademais, como dito, o uso do critério “relação paritária” ou de “subordinação” para
distinguir tais direitos também se revela frágil ante as grandes desigualdades sociais que
marcam as sociedades contemporâneas e a atuação no Estado muitas vezes sem o poder ius
imperii. Essa questão também traz à tona o debate em torno da viabilidade prática em se manter
a dicotomia do Direito em Público e Privado (ZANINI et al., 2018).
Como dito alhures, ante a força normativa e supremacia da Constituição e com a
dignidade da pessoa humana ocupando o centro do sistema brasileiro, detendo função solar, é
preciso aprofundar os estudos para romper com visão reducionista dos direitos da personalidade
do Código Civil, que influenciado pelo Código Civil italiano (1942), mesmo disciplinando a
matéria, não foi suficiente à sedimentação de uma teoria geral.

4.1.3 Direitos da personalidade e suas especialidades: da conceituação e dos fundamentos
rumo à teoria geral
A compreensão do alcance terminológico dos “direitos da personalidade” exige que se
perpasse por vasta gama de definições doutrinárias, bem como pelo tratamento legal noutros
países, até se identificar o elemento em comum entre eles, seu fundamento essencial, e se possa,
a partir de então, aprofundar o estudo a essa categoria de direitos que intentam a tutela do
homem, enquanto ser dotado de autonomia e de individualidade, para melhor garantir sua
efetividade. Dentro desse cenário, apontar-se-á as dificuldades práticas de visões estanques, eis
que a variabilidade e a indefinição conceitual do núcleo de tais direitos à dignidade da pessoa
humana são uma realidade.

4.1.3.1 Direitos da Personalidade: relevância terminológica e evidente

Quanto à terminologia, atribui-se à obra de Gierke, no século XIX, o uso do termo
“direitos da personalidade”, que ganhou adeptos em todo mundo e no Brasil não foi diferente,
tendo o Código Civil atual também aderido.
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A despeito disso, para esse jurista, tais direitos se relacionavam ao poder de apreensão
pelo sujeito do direito, o que foi objeto de crítica por relacionar com direitos patrimoniais,
apresentando visão reducionista (ZANINI, 2011).
Embora a maioria da doutrina – como Orlando Gomes, Adriano de Cupis, Carlos
Alberto Bittar, Rubens Limongi França e Pietro Perlingieri – tenha adotado a terminologia que
depois seria acolhida no diploma legal, há autores como Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade
Nery que defendem o termo “ direitos da humanidade”, sob o fundamento de que o adotado
pelo Código Civil confunde o sujeito do direito (pessoa) com a qualidade que o faz titular do
direito (personalidade), o que merece próspero, mas não afasta a impropriedade do termo por
eles escolhida por poder gerar indevida confusão com “direitos humanos” (ZANINI, 2011, p.
91-92).
Com acerto, o legislador previu dos arts. 11 até 21 do Código, capítulo específico aos
direitos da personalidade, sem, contudo, os definir, eis que não é mister seu, mas da doutrina.
A definição de Adriano de Cupis é bastante seguida por alguns juristas brasileiros, como
Cleide Fermentão (2006) e Oscar Ivan Prux (2016), que associam os direitos da personalidade
à essencialidade da existência humana, destacando a escola idealista para quem há direitos
essenciais à dignidade humana e que não se limitam ao direito posto:
existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade
completamente irrealizada privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais
todos os outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo, o que
equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses
os chamados “direitos essenciais” com os quais se identificam precisamente os
direitos de personalidade (CUPIS, 1961, p. 17).

Para Pontes de Miranda (1997, p. 288), os direitos da personalidade seriam “todos os
direitos necessários à realização da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas”.
Tratando os direitos da personalidade como direitos subjetivos, Goffredo Telles Junior destaca
que “os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é
próprio, ou seja, a vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação ou honra, a
imagem, a privacidade, a autoria, etc.” (apud ZANINI, 2011, p. 95).
Observa-se, assim, no que tange à sua conceituação, que não há consenso: “[...] direitos
considerados essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana” (GOMES, 1974, p. 168);
“direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada,
privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos
perderiam todo o interesse para o indivíduo” (CUPIS, 1961, p. 17-18); a personalidade,
portanto, “não é um direito, mas sim, um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na
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base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente
exigência mutável de tutela” (PERLINGIERI, 2008, p. 764).
Para Rubens Limongi França, para quem tais direitos seriam faculdades, assinala que os
“direitos da personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos
da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo exterior”
(FRANÇA, 1999, p. 935). Essa a variabilidade conceitual é bem retratada por Bittar (1999, p.
1-2).
Depreende-se que não há consenso e que há bons argumentos nas definições acima
apresentadas, de modo que aqui se entende que os direitos da personalidade se revestem de
essencialidade quanto à concretização da condição de pessoa autônoma do ser humano, cujo
objeto se confunde com seus atributos. São os direitos essenciais à vida digna, tais como: o
direito à vida íntima, à honra, à saúde, numa acepção ampla, como o conceito da Organização
Mundial da Saúde (OMS), em seu art. 3º (BITTAR, 2004, p. 27).
Embora se aproximem e, para Carlos Alberto Bittar, sejam espécie do gênero, são
“direitos pessoais, com eles não se confundem, eis que os da personalidade se referem a
elementos individualizadores; e esse, a componentes gerais, mais comuns a todas pessoas, como
idade, nascimento, etc.” (BITTAR, 2004, p. 27).
Em relação aos “direitos personalíssimos”, apesar da confusão gerada e de autores que
os tratem como sinônimos (FERMENTÃO, 2006), entende-se que não se confundem: aqueles
são exercidos por seu titular, são intuitu personae, obrigatoriamente, como o direito ao nome;
e esses podem ou não ser exercidos por seus titulares pessoalmente. O caráter personalíssimo
seria uma das características, em regra, dos direitos da personalidade.
Sem entrar no debate quanto ao nascituro deter ou não direitos de pessoa, eis que o
marco a ser pessoa é o nascimento com vida, registre-se que à toda pessoa se reconhece a
titularidade direitos da personalidade (MIRANDA, 1977, p. 153), não se confundindo pessoa
com personalidade. Nesse talante, afirma Orlando Gomes que:
o ser pessoa é fato jurídico: com o nascimento, o ser humano entra no mundo jurídico,
como elemento do suporte fático em que o nascer é o núcleo. A personalidade é a
possibilidade de se encaixar em suportes fáticos, que, pela incidência das regras
jurídicas, se tornem fatos jurídicos; portanto, a possibilidade de ser sujeito de direito
(GOMES, 1969, p.133).

A essencialidade de tais direitos é tamanha que ainda que detenha mera expectativa de
direitos e careça de personalidade jurídica, a lei resguarda direitos ao nascituro, ratificando a
ideia de se cuidam de direitos subjetivos. Isto é:

153

[...] conferem ao seu titular o poder de agir em defesa dos bens ou valores essenciais
da personalidade, que compreendem o direito à vida e ao próprio corpo, o direito à
liberdade de “pensamento, de criação, de liberdade de proteção à honra, à imagem, ao
nome, à própria identidade, e o direito de exigir o respeito a esses direitos
(FERMENTÃO, 2006, p. 258).

Em oposição a essa visão, Savigny assinala que “os direitos de personalidade são os
considerados como direitos que teriam por objeto a própria pessoa” (SAVIGNY apud
FRANÇA apud FERMENTÃO, 2006, p. 257), o que não merece guarida, por não ser pessoa
objeto de direitos.
A partir de tais ponderações em torno da variabilidade conceitual, há que se destacar
algumas inferências quanto aos fundamentos dos direitos da personalidade.
Não se tem consenso em relação à natureza jurídica destes, havendo quem defenda não
ser direito, mas “ponto de apoio de todos direitos e obrigações” (PEREIRA, 2002); mas a
maioria e é a que predomina hoje, é que são direitos sim (BITTAR, 1995), e pertencem à
categoria dos direitos subjetivos (CUPIS, 1961, p. 17; SZANIAWSKI, 1993, p. 71).
Aos naturalistas, seriam direitos inatos (BITTAR, 1995, p. 7; MIRANDA, 2000, p. 38);
para os positivistas, precisariam, como regra, do reconhecimento estatal (CUPIS, 1961, p. 18),
o que, com o pós-positivismo, ao se reconhecer força normativa aos princípios, supera, de certa
forma, o debate, ante a existência de cláusula geral de proteção dos direitos fundamentais, da
personalidade, permitindo que elementos exógenos ou pré-existentes ao direito posto possam
ser considerados.
Assim, enquanto alguns autores como Carlos Alberto Bittar (1995), Carlos Roberto
Gonçalves (2008) e Rubens Limongi França (1999), numa perspectiva jusnaturalista, justificam
no direito natural os direitos da personalidade, ou seja, a mera condição de ser humano já faz
reconhecer a titularidade desses direitos; autores como Norberto Bobbio (2004), Adriano de
Cupis (2004), Luís Edson Fachin (2007) e Jorge Miranda (1998) reconhecem no Estado o poder
de se atribuir aquele ou aqueles outros direitos como de personalidade.
José Serpa de Santa Maria, para quem os direitos da personalidade “são como projeções
de certos atributos imanentes, que adornam e dignificam a pessoa humana” (SANTA MARIA,
1987, p. 31), é adepto da filosofia negativista, que é contrária ao fundamento no Direito Natural
dos direitos da personalidade, seguindo a perspectiva kelseniana:
em verdade, a complexidade da matéria, como integrante de vários direitos subjetivos
referentes aos diversos atributos da personalidade, depende para mais eficiente e
correta configuração jurídica, do enquadramento no direito positivo, parecendo-nos
afinal de inteira procedência as observações do Prof. CAIO MARIO PEREIRA e do
próprio ORLANDO GOMES [...] (SANTA MARIA, 1987, p. 34).
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Entendemos que os direitos da personalidade decorrem do que o Direito reconhece
como tal, não se falando em direito inato, salvo o direito à vida, assunto esse polêmico e não
objeto do presente estudo.
Registre-se, entretanto, não se pode limitar o conceito de Direito ao de lei, sob pena em
se subordinar o ser humano em sua individualidade social ao alvedrio do Poder Legislativo.
Nesse sentido, Oscar Prux, com acerto, reflete quanto a esse fundamento positivista dos
direitos da personalidade, especialmente o direito à vida, para quem é o mais essencial dos
direitos, defendendo que toda a carga principiológica que impregna no sistema jurídico pátrio
impõe a proteção da vida digna, atuando como verdadeiro mandato de otimização, logo,
merecedor de prioridade. E arremata que: “há que se consignar que devido a sua relevância e
essencialidade, os direitos da personalidade independem de previsão expressa no direito
positivo (PRUX, 2016, p. 1211).
De fato, o relevo dos valores compartilhados socialmente, materializados em princípios
jurídicos, expressos ou implícitos, traz à tona a perspectiva histórica dos direitos do homem.
Noberto Bobbio (2004) e Fábio Konder Comparato (2003), por exemplo, defendem
uma perspectiva histórica dos direitos do homem, cada um ao seu modo: enquanto Bobbio
assinala a vagueza da expressão, a mudança do seu conteúdo ao sabor da história, em que estão
inseridos e a existência de vários fundamentos a sua tutela, muitas vezes incompatíveis entre si
(BOBBIO, 2004); Comparato, contrariamente, pontua que, por ser o homem a fonte primária
de todos os direitos e não só dos fundamentais, e por ser essencialmente histórico, a
historicidade é característica de todos direitos; impossibilidade de definição estanque de homem
e, logo, dos seus direitos; ampla heterogenia (COMPARATO, 2008, p. 6-7).
Realmente, o que é identificado como fundamental, essencial ao homem em dada época
histórica, noutra pode não necessariamente o ser, o que afasta a perspectiva jusnaturalista,
embora quando se tratar do direito à vida – que não pode dissociar de vida com dignidade ante
a relação imbricada e de interdependência – mesmo em momentos históricos como na
Alemanha Nazista, por exemplo, não se pode admitir a relativização do direito à vida.
Entretanto, como bem afirma Zanini, seja como for, hodiernamente, mais importante que
“fundamentar os direitos humanos é protegê-los, pois ao lado dos bons motivos filosóficos é
imprescindível, ainda, o concurso de condições sociais e históricas favoráveis, que permitam
sua real proteção” (ZANINI, 2011, p. 54).
Todo um debate de universalidade, de essencialidade dos direitos da personalidade, em
contexto de sociedade extremamente estratificada, como a brasileira, marcada por
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desigualdades em suas mais variadas áreas, tais como econômica, de gênero e de cor, acaba por
exigir postura a sua efetivação e não meros fundamentos teóricos, como bem assinalado por
Hannah Arendt (1989).
É dentro dessa perspectiva crítica que se passará a analisar o tratamento dispendido pelo
Código Civil aos direitos da personalidade, categoria relativamente nova, datada a partir da
segunda metade do século XIX, que exige dos atores do Direito estudo cuidadoso para que não
se incorra em equívocos em se banalizar tais direitos, que detém como fundamento essencial a
dignidade da pessoa humana – abertura conceitual ampla e de variabilidade.
Daí mister a identificação das principais características desses direitos com vistas a
delimitar seus contornos e implicações práticas.
Para além de mero debate doutrinário em torno desses direitos, é preciso aprofundar o
estudo dessa categoria de direitos que tem na tutela do homem, enquanto ser dotado de
autonomia e de individualidade, para melhor garantir sua efetividade.
A variabilidade dos direitos e as peculiaridades de alguns, como à vida e à moral do
autor, acabam por tornar a tarefa de identificar as características difícil, mas de revelo à solução
de casos concretos e aperfeiçoamento da categoria, tendo quem defenda – como Maria Celina
Bodin de Moraes (2008) – uma processualística específica, atualmente, insuficiente ante a
constitucionalização do Direito Civil.
Aponta Zanini (2011, p. 161) algumas características mais comumente indicadas pela
doutrina, embora o art. 11 do Código Civil se limite a três, afirma serem os direitos da
personalidade, como regra, absolutos, inatos, extrapatrimoniais, vitalícios ou perenes,
imprescindíveis ou necessários, inalienáveis, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis,
impenhoráveis, imprescritíveis e inexpropriáveis.
Na visão clássica (GOMES, 1974, p. 129) seriam privados, subjetivos, inatos, vitalícios,
indisponíveis, extrapatrimoniais, absolutos, intransmissíveis e irrenunciáveis.
Para Renan Lutufo (2004, p. 53), conquanto o art. 11 leve a crer se limitar à
intransmissibilidade e à irrenunciabilidade, depreende-se que o “conjunto de disposições
também contempla os demais caracteres dados como inerentes os direitos da personalidade”.
Embora haja propostas de alteração do art. 11, tanto Leonardo Zanini (2011, p. 164)
quanto Roxana Borges (2007, p. 249) entendem que deve ser interpretado de modo flexível e
não pragmático, permitindo que se ajuste às especificidades de cada espécie de direito da
personalidade, evitando-se seu engessamento, o que de fato prospera.
Ora, mesmo as características expressamente dispostas no art. 11 são passíveis de
críticas, a depender do direito da personalidade que se cuida, o que não o desclassifica como
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tal, apenas indicando que a especificidade de cada um desses direitos pode trazer ou não dada
característica.
Ante a evolução da sociedade, com a era da tecnológica, os atributos desses direitos
devem ser analisados casuisticamente, admitindo relativizações, tal como o Código Civil
português autoriza, desde que se respeite a ordem pública e os bons costumes.
Quanto à classificação, embora não haja consenso, tomando como base visão de
Adriano de Cupis (2004) e Rubens Limongi França (2004), que classificam os direitos da
personalidade a partir da similitude dos bens jurídicos tutelados, podendo-se falar em:
[...] a) direitos relativos à integridade física, que compreende os direitos à vida, aos
alimentos, ao corpo e às suas partes; b) direitos relativos à integridade intelectual, que
abrange o direito à liberdade de pensamento, o direito pessoal do autor (científico e
artístico), bem como o do inventor ; e c) direitos relativos à integridade moral (direito
à honra, ao recato, ao segredo, à identidade e à liberdade civil, política e religiosa)
(ZANINI, 2011, p. 118-119).

A despeito dessa categorização, assim como entende Elimar Szaniawski (2005) – é
contrário à categorização em classes dos direitos da personalidade, por serem infinitos e
ilimitados – verifica-se que, para fins práticos, pode até ajudar, mas cientificamente, por regular
a pessoa em suas mais variadas manifestações – desde a vontade de congelar o sêmen para uso
futuro até a identificação social a partir de chip, do contorno facial, por exemplo, as críticas
merecem guarida.
Considerando que os defensores de “teoria do geral do direito da personalidade”, em
contraposição à teoria tradicional – influenciada pela lógica do sistema fechado do positivismo
jurídico, defende de forma individualizada a personalidade e seu condicionamento a
tipificações de direitos –, advoga a ideia de cláusula geral de tutela, que ultrapasse esses óbices,
que, no Brasil é a dignidade da pessoa humana, como reconhecido primeiramente, ainda no
século XIX, por Vicente Ferrer Neto Paiva, para quem a pessoa humana é fonte de dignidade
que dela decorrem direitos, direitos da personalidade (apud SZANIAWSKI, 2005, p. 84).
A busca pela criação de um direito geral da personalidade não é peculiaridade do Direito
brasileiro, havendo notícias de que havia florescido na Suíça, Áustria e Alemanha, transcendo
os estudos teóricos iniciados, por exemplo, por Rogelsberger e Gierke, ao reconhecimento
jurídico, porém sem impactos práticos (ZANINI, 2011, p. 142).
A despeito disso, o que se observava era a proteção jurídica limitada a categoriais
expressas (§823, I, BGB) e não a tutela ampla por meio de cláusula geral, como na Alemanha,
com o BGB (Código Civil) – verdadeiro retrocesso – que, após experiências de graves violações
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aos direitos e liberdades individuais, escancaradas após a Segunda Guerra Mundial, esse
tratamento estanque, fracionado de tais direitos se revelou insuficiente:
a mudança de orientação do direito alemão veio como decorrência da Lei Fundamental
de Bonn (GG), que ao proteger a dignidade da pessoa humana e o direito ao livre
desenvolvimento da personalidade (arts.1º e 2º, GG) exigia o reconhecimento de um
direito geral da personalidade, cujo fundamento legal, de acordo com o BGH, estaria
justamente no § 823, I, do BGB (ZANINI, 2011, p. 145).

Diferentemente da penosa experiência alemã, o Direito Civil suíço (ZGB), de 1907, já
previa cláusula geral de tutela dos direitos da proteção dos direitos da personalidade, inspirado
pela teoria de Otto von Gierke, tutelando não apenas aspectos morais, mas também econômicos
(ZANINI, 2011, p. 146). Essa previsão foi o pontapé para futuros aperfeiçoamentos legislativos
e jurisprudências quanto à matéria.
A previsão de cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade também se tem na
Áustria, diferentemente da Itália que, em seu Código Civil de 1942 não cuida de tais direitos de
modo geral, mas fracionados, como defende Adriano de Cupis (2004) e critica Pietro Perlingieri
(2008, p. 155) para quem a Constituição italiana, em seu art. 2°, rompeu com essa visão,
permitindo a tutela ampla, elástica, sendo o rol disposto no Código meramente exemplificativo.
Na França, observa-se que a despeito da previsão do art. 9º, Código Civil que “criou as
bases legais para a proteção da personalidade, proclamando o princípio do respeito pela vida
privada das pessoas”, segundo Zanini (2011, p. 148), embora ante sua indeterminação e
abrangência, a criação de teoria geral ainda encontra resistência.
Em Portugal, conquanto o dissenso seja enorme, havendo quem defenda a existência de
cláusula geral, tais como Leite de Campos e Nuno Pinto de Oliveira; há os contrários, como
Oliveira Ascensão, para quem “não há necessidade de semelhante solução, porque o problema
pode ser resolvido, mais satisfatoriamente até, pela via alternativa de reconhecimento, em
regime de numerus apertus, de direitos especiais da personalidade” (apud ZANINI, 2011, p.
151). Entretanto, numa interpretação do art. 70, Código Civil português, pode-se concluir por
proteção ampla e não taxativa a tais direitos.
No ordenamento jurídico pátrio, sob a influência do italiano Adriano de Cupis, tal qual
o Código Civil italiano de 1942, o Código Civil pátrio em vigor previu capítulo disciplinando
os direitos da personalidade, com intenção do legislador no Anteprojeto, que não prevê cláusula
geral.
Assinalando como acerto do legislador, porém pontuando alguns desacertos, Anderson
Schreiber afirma que:
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[...] a inauguração de um capítulo dedicado à proteção da pessoa, em seus aspectos
essenciais, deve ser interpretada como afirmação do compromisso de todo o direito
civil com a tutela e a promoção da personalidade humana [...]. Contaminado pelo
espírito do seu tempo, o Código Civil acabou tratando dos direitos da personalidade
de modo excessivamente rígido e puramente estrutural. Muitos dos dispositivos
dedicados ao tema trazem soluções absolutas, definitivas, fechadas, que, como se verá
adiante, não se ajustam bem à realidade contemporânea e à própria natureza dos
direitos da personalidade, dificultando a solução de casos concretos (SCHREIBER,
2013, p. 12).

Ora, a unicidade do ser humano em sua individualidade, somado ao fato da
dinamicidade e complexidade da pessoa, exige, à proteção efetiva, a criação de uma teoria geral
dos direitos da personalidade, que não deixe ao alvedrio do legislador, que por mais cauteloso
e futurista que pudesse ser, não seria capaz de prever todas as hipóteses de direitos essenciais a
tratar a pessoa como pessoa dotada de direitos mínimos à vida digna.
Como assinala Roxana Cardoso Brasileiro Borges (2007, p. 25) existe divergência entre
os que defendem se cuidar de “direitos autônomos entre si” (corrente pluralista) e os que dizem
ser “um direito geral que tem como conteúdo a pessoa humana em seus vários aspectos, mas
reunidos numa unidade” (corrente monista), sendo essa última a que admite cláusula aberta de
proteção e a existência de um “direito geral de personalidade” (SZANIAWSKI, 2005, p. 87).
Pontuando os riscos à visão monista, Garcia assinala que, partindo da premissa de que
o direito geral da personalidade não é ilimitado, “a multiplicação desarrazoada de direitos da
personalidade acaba por desvalorizar o instituto” (GARCIA, 2007, p. 149).
A despeito da evolução implementada pela teoria pluralista, segundo Elimar Szaniawski
(2005, p. 123-127) incorreu em dois erros ao diferenciar o direito em público e privado da
personalidade e ao tipificar no Código Civil tais direitos, gerando fragmentação e dificuldade
de efetivação, o que foi superado com o movimento da constitucionalização do Direito Civil.
No mesmo sentido, assinalando que, com o desenvolvimento social, as disposições
legais não esgotam todo o conteúdo da tutela da personalidade humana, surgindo aspectos que
não encontram proteção nas normas legais existentes, de modo que a teoria pluralista se revelou
insuficiente (BELTRÃO, 2005, p. 54). Ainda, na mesma toada, assinala o jurista italiano Pietro
Perlingieri (2008, p. 765) que “nenhuma previsão especial poderia ser exaustiva porque deixa
de fora algumas manifestações e exigências da pessoa que, em razão do progresso da sociedade,
exigem uma consideração positiva”.
De fato, o rol não taxativo dos direitos da personalidade decorre da complexidade do
humano e da variabilidade de suas necessidades ao longo da história. Nesse sentido, é o
Enunciado 247, da IV Jornada de Direito Civil do CJF:
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Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil,
são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art.1º,III, da
Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre
eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da
ponderação (CJF, 2012).

Daí a importância de cláusula aberta de proteção dos direitos da personalidade,
consistente na dignidade da pessoa humana (MORAES, 2006, p. 146; TRINDADE, 2002, p.
537 e SZANIAWSKI, 2005, p. 137, por exemplo) que é cláusula de aplicação imediata e não
de mera intenção (TEPEDINO, 2008, p. 20).
A importância da dignidade da pessoa humana é tamanha que impõe releitura ao próprio
conceito de Direito e do papel do julgador:
[...] mesmo direitos há muito reconhecidos têm sido redirecionados, em sua função e
estrutura, para o desenvolvimento da personalidade humana. Nesse sentido, o direito
ao trabalho, o direito à educação, o direito à moradia e tantos outros classificados
como “direitos sociais” também se reconciliam com o seu destinatário essencial: a
pessoa humana. Deixam, assim, de ser tomados como meras aspirações coletivas, de
ordem política, para se converterem em direitos de cada um, direitos cuja prestação
pode ser exigida em bases individuais e cuja proteção pode ser reconhecida em casos
concretos de caráter específico (SCHREIBER, 2013, p. 258).

Em verdade, como assinala Orlando Gomes (1999), quando o Direito Civil protege a
pessoa, apenas o faz em caráter complementar à política de respeito à dignidade da pessoa, já
que a relação imbricada entre ambos é tamanha, não sendo possível se pensar pessoa, numa
perspectiva multidimensional, sem pensar em titularidade do mínimo necessário à vida digna.
Anderson Scheiber (2013) assinala a resistência em se reconhecer tais direitos, os
debates em torno de sua conceituação que decorrem de cultura liberal que ainda permeia muitos
ordenamentos jurídicos, para quem o aspecto patrimonial se sobrepõe. Daí os teóricos
negacionistas, como Savigny, ao sustentarem que a expressão “direitos da personalidade”
carrega contradição em si, por confundir a pessoa com seu titular, o que foi superado com a
ideia de que a personalidade detém dois aspectos distintos (o subjetivo e o objetivo) que não se
confundem (TEPEDINO, 2004, p. 27).
Há verdadeiro desafio quanto à inclusão dos direitos da personalidade em categoria, eis
que a interligação com os direitos humanos e o alcance amplo desses impacta diretamente. Mas
como os direitos da personalidade são e estão em constante ampliação, a categorização se revela
insuficiente a atender a tutela desses direitos, devendo-se utilizar a dignidade da pessoa humana
como cláusula geral, ponto de interseção dos ramos dos direitos, sem, contudo, olvidar-se da
autonomia da vontade individual (MORAES, 2008). Nesse sentido:
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toda a problemática de natureza e extensão dos direitos provém, com efeito, de se
estabelecer um subjetivismo para os atributos inatos da personalidade. Chega-se, por
vezes, a pretender taxá-los de direitos naturais do indivíduo (Amez-cua), sob uma
influência, notadamente jusnaturalista, de modo a gerar sempre, uma prevenção contra
tais direitos, que assim não encontrariam os seus objetos, quando é certo e
incontroverso, a existência da categoria dos bens imateriais, como objetos incorpóreos
do direito. Mais uma vez “a teoria dos direitos da personalidade somente se liberta de
incertezas e imprecisões, se a sua construção se apoiar no Direito Positivo e
reconhecer o pluralismo desses direitos ante a diversidade dos bens jurídicos sobre
quem recaem, tanto mais quando são reconhecidamente heterogêneos (SANTA
MARIA, 1987, p. 32).

A despeito disso, como bem pondera Maria Celina Bodin de Moraes (2006, p. 51),
descabe qualquer discussão em torno da natureza enumerativa dos direitos da personalidade, já
que a dignidade da pessoa humana, disposta na Constituição Federal, funciona como cláusula
geral de tutela a tais direitos. Há um reconhecimento implícito tal qual se observa noutros
países, tais como Alemanha e Portugal.
Assinale-se que, conquanto os estudos acerca do tema venham se aprofundando, o
debate teórico ante as incertezas quanto à conceituação e à natureza jurídica dos direitos da
personalidade ainda perduram e o consenso inexiste, sobretudo por ser a dignidade humana
também conceito indeterminado.

4.1.3.2 A dignidade da pessoa humana como cláusula geral de tutela dos direitos da
personalidade e a (im)possibilidade de teoria geral
A dignidade da pessoa humana, entrementes sua importância à concretização da
democracia por deter relação imbricada com direitos fundamentais, a dificuldade conceitual21
é tamanha ante sua fluidez, multidisciplinariedade e várias faces (SZANIAWSKI, 2005, p.
140).
A despeito de bastante invocada e permear todo o ordenamento jurídico, há dificuldade
em sua definição e variabilidade conceitual, bem como ante seu alto grau de abstração poder
ser usado para vários fins, inclusive, para justificar ditaduras e a banalização do seu uso. Daí a
importância de delimitar seus contornos, de modo que afirma Anderson Schreiber que:
[...] a dignidade humana é o valor-síntese que reúne as esferas essenciais de
desenvolvimento e realização da pessoa humana. Seu conteúdo não pode ser descrito

21

Registre-se que não há qualquer pretensão, no presente estudo, de se exaurir o tema e as várias correntes
doutrinárias, filosóficas que norteiam o instituto, mas tão somente se proceder à contextualização necessária à
compreensão da relação com os direitos da personalidade.
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de modo rígido; deve ser apreendido por cada sociedade em cada momento histórico,
a partir de seu próprio substrato cultural (SCHREIBER, 2013, p. 8).

Embora no Direito Romano se falasse em dignidade, essa se vinculada a fator externo,
era heterônoma (ZANINI, 2011, p. 65); ganhando personificação com o Cristianismo, passando
a ser uma dignidade pessoal derivada da figura divina, visão essa que perdurou durante a Idade
Média. Entretanto, foi só no Renascimento que a dignidade da pessoa humana ganha contornos
jurídicos e passa a ser reconhecida no Direito com categoria jurídica.
Como marco teórico quanto ao tema, tem-se Immanuel Kant, que insere a dignidade
num contexto ético e não jurídico, defendendo ser o homem o fim em si mesmo e não o meio:
[...] No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa
tem um preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que
se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende
uma dignidade (KANT, 2003, p. 65).

Partindo desse imperativo categórico kantiano de que a razão de ser do direito é o ser
humano e não o contrário, “todas as normas decorrentes da vontade legisladora dos homens
precisam ter como finalidade o homem, a espécie humana enquanto tal” (MORAES, 2006, p.
12).
Nessa senda, respeitar a individualidade e a autonomia é respeitar a pessoa em sua
dignidade, do contrário, é a negação do ser. Essa é a definição que predomina no Brasil, embora
haja críticas, sob o fundamento de que a capacidade, a autoconsciência e a inteligência não são
características próprias dos humanos, havendo animais que as detêm, como defende Antônio
Junqueira Azevedo (apud ZANINI, 2011, p. 71).
No mesmo sentido, pondera Zanini (2011, p.71), utilizando-se da visão de Antônio
Junqueira Azevedo e Carlos Fernández Sessarego, ultrapassando a visão iluminista, que
“devem ser consideradas na nova concepção de dignidade da pessoa humana a capacidade de
dialogar, o reconhecimento do próximo e a vocação espiritual, pois a pessoa não é apenas razão,
é também sentimento, emoção”.
Decerto, conquanto não se possa negar a contribuição teórica de Kant ao tema, não se
pode esquecer que associar a dignidade ao exercício pleno da autonomia da vontade seria retirar
dos incapazes civilmente esse atributo que é inerente a toda pessoa e que a torna titular dos
direitos mais elementares.
Daí com a certo a visão de Roxana Borges (2007) de que não há relação jurídica em que
a dignidade humana não permeie e gere direitos e deveres.
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Assim, passando do fundamento divino, do direito natural até desembocar na
positivação da dignidade humana, curiosamente, esse reconhecimento no direito positivo se deu
ante as graves violações, por exemplo na Alemanha Nazista, que após a Segunda Guerra
Mundial, promoveu verdadeiro resgate de valores éticos, fazendo constar nas constituições
(PIOVESAN, 2006, p. 231) princípios e conceitos jurídicos indeterminados, com alta carga
axiológica.
É a ocupação dos valores sociais essenciais no bojo das constituições dos Estados à
proteção da pessoa enquanto ser humano.
Passa a dignidade da pessoa humana a ocupar lugar de destaque nos ordenamentos
jurídicos, irradiando seus efeitos nas relações com o Estado e com os particulares. Na própria
Alemanha, após nazismo, tem-se o nascimento da teoria dos efeitos horizontais e verticais dos
direitos fundamentais, que influenciou o Brasil onde, com o processo de redemocratização, o
movimento de constitucionalização do direito privado se revela presente. É a
“despatrimonialização do direito” em que “a introdução, por parte da Constituição, de valores
normativos no direito positivo não pode deixar de incidir também no plano dos comportamentos
e do dever-fazer, prescindindo da mediação de regras em nível inferior ou standarts valorativos”
(PERLINGIERI, 2008, p. 206-207).
É interessante que no local onde mais se tem notícia de desrespeito à dignidade da
pessoa humana que primeiro se tem a consagração de sua importância no plano constitucional:
na Lei Fundamental da República Federativa da Alemanha (1949) ou Lei Fundamental de Bonn,
que passou a servir de norte a tantas outras Constituições, como a brasileira de 1988. Também
se tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em que a mera condição de
homem lhe torna titular de direitos essenciais, tal qual o fez a Constituição para Europa que ao
colocar a dignidade “no primeiro dos títulos, antes da liberdade, igualdade, solidariedade,
cidadania, justiça, etc.” (ZANINI, 2011, p. 75).
No Brasil, não foi diferente, e a dignidade humana foi erigida à condição de fundamento
da República Federativa do Brasil e, por ter a Constituição Federal de 1988 incorporado ao seu
texto ampla gama de direitos fundamentais, muitos dos quais integram o mínimo existencial à
vida digna, as relações privadas também foram afetadas, impactando, assim, no Direito Privado.
Nesse sentido:
no quarto final do século, o Código Civil perde definitivamente o seu papel central no
âmbito do próprio setor privado, cedendo passo para a crescente influência da
Constituição. No caso brasileiro específico, a Constituição de 1988 contém normas
acerca da família, da criança e do adolescente, da proteção do consumidor, da função
social da propriedade. Além disso, os princípios constitucionais passam a condicionar
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a própria leitura e interpretação de institutos de direito privado. A dignidade da pessoa
humana assume sua dimensão transcendental e normativa. A Constituição já não é
apenas o documento maior do direito público, mas o centro de todo sistema jurídico,
irradiando seus valores e conferindo-lhe unidade (BARROSO, 2008, p. 59).

No mesmo sentido, reconhecendo a importância de mudança de olhar ao papel do
Código Civil, destaca Zanini que:
essa mudança de visão do direito civil, que deixou de ser centralizado no Código Civil,
dando margem a uma leitura à luz dos preceitos constitucionais, entre eles a dignidade
da pessoa humana, acabou por dar um grande impulso, na segunda metade do século
XX, aos direitos da personalidade, que foram amplamente acolhidos pelos países de
sistema romano-germânico, permanecendo, no entanto, a discussão acerca da técnica
de inserção de tais direitos no ordenamento jurídico (ZANINI, 2011, p. 49).

Dentro dessa perspectiva de a Constituição permear todo o ordenamento jurídico com
sua ampla carga axiológica, em que a dignidade da pessoa humana passa a ocupar o centro, a
visão individualista e patrimonialista do Código Civil de 1916, influenciado pelo Código
Napoleônico, revela-se insuficiente. Tem-se, assim, o movimento da “constitucionalização do
direito”, começando a doutrina a discutir a viabilidade prática da manutenção da tradicional e
ulpiana dicotomia do Direito em público e privado. Em acertada ponderação, Gustavo Tepedino
assinala que:
a intervenção direta do Estado nas relações de direito privado, por um lado, não
significa um agigantamento do direito público em detrimento do direito civil, que,
desse modo, perderia espaço, como temem alguns. Muito ao contrário, a perspectiva
de interpretação civil – constitucional permitem que sejam revigorados os institutos
de direito civil, muitos deles defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo
relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os de modo a torná-los
compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual (TEPEDINO,
2008, p. 22).

Paulo Lobo fala em “aparente paradoxo” entre Direito Civil e Direito Constitucional,
ante a constitucionalização do Direito Civil, assinalando que “diz-se, com certa dose de
exagero, que o direito privado passou a ser o direito constitucional aplicado, pois nele se detecta
o projeto de vida em comum que a Constituição impõe” (LOBO, 1999, p. 100).
Como produto do movimento de constitucionalização do Direito Civil, objeto inclusive
de muitas críticas dos civilistas mais tradicionais, que entendem que a dicotomia entre Direito
Público e Privado ainda se impõe e que defender o contrário seria se submeter à “autonomia da
vontade”, traço característico do Direito Privado, subjugado à cláusula nuclear do ordenamento
jurídico, a dignidade da pessoa humana.
Criticando a intervenção do Estado nas relações privadas, Orlando Gomes nominava de
distúrbio grave, afirmando que:
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processa-se concomitantemente curioso fenômeno que revela grave distúrbio
funcional no metabolismo da fenomenologia social: a desconcertante antecipação do
jurídico ao político. O direito fixa valores que transcendem à organização política a
que serve. Nesse clima asfixiante, o privatismo não reage. Deixa-se imbuir do espírito
estatista, e se entrega, sem resistência, perdendo substância, ou trazendo para seus
institutos as audaciosas inovações do direito público, cujos critérios imita (GOMES,
1961, p. 6).

Maria Celina Bodin de Moraes (2008), em crítica veemente à defesa intransigente da
dignidade da pessoa humana como o “ponto de encontro” entre os direitos fundamentais e da
personalidade, de modo que a distinção entre eles não existiria, chamando atenção para o fato
de que não se pode olvidar da autonomia da vontade, que não pode ser desconsiderada sob pena
de negar a essência da condição de pessoa, logo, sua dignidade.
Decerto que, dentro da lógico neoconstitucionalista, a Constituição Federal é o alicerce,
a dignidade da pessoa humana, o cerne e o núcleo os direitos fundamentais que, na relação entre
particulares, são chamados de direito da personalidade. Entretanto, não se pode incorrer em
exageros ao, em nome da dignidade humana, desrespeitar-se a vontade individual. Imagine-se,
por exemplo, que dada pessoa decida procriar por meio de reprodução independente e fosse
impedida pelo Estado por violar o direito da prole eventual em conviver com o pai. Seria
intervenção estatal razoável, inclusive, nos termos do que preceitua o art. 1.565, §2º, do Código
Civil (BRASIL, 2002).
Assim, a despeito de ser partidário de cláusula geral de proteção dos direitos da
personalidade pela condição unitária do homem e da variabilidade de manifestações desses
direitos, Zanini, com acerto, pondera que:

[...] não pode ser levada ao extremo, visto que, ao lado de um direito geral, a proteção
dos seres humanos também pode se dar por meio de direitos expressamente tipificados
no ordenamento jurídico, que proporcionariam uma eficaz tutela da personalidade
(ZANINI, 2011, p. 152).

Vê-se que se defender a existência de cláusula geral de tutela dos direitos da
personalidade não afasta o revelo de proteção individualizada de alguns desses direitos,
indicando os nortes pelos quais o legislador pensou sua tutela e tornando sua efetivação mais
rápida e concreta.
A escolha pelo legislador da adoção de técnica de cláusula geral – aqui considerada
como aquela dotada de vagueza semântica, de valor e pode ter em seu bojo princípio, com esse
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não se confunde porque são “ ‘verdades fundantes’ de um sistema de conhecimento” (REALE,
1987, p. 315-316) – é objeto de discussão doutrinária.
Em defesa da amplitude normativa promovida pelas cláusulas gerais, assinala Zanini
que:
[...] essa vagueza das cláusulas gerais, longe de ser prejudicial, encerra noção de
grande valia para o direito, permitindo sua mobilidade, uma vez que podem ser
constantemente atualizadas pelo operador do direito, o que não ocorre se estivermos
diante de uma norma que contenha termos dotados de grau de vagueza mínima
(ZANINI, 2011, p. 84).

Essa visão é criticada por Marinoni para quem:
[...] o uso inadequado, hoje cada vez mais frequente, das cláusulas gerais pelo
legislador atribuiu ao juiz uma responsabilidade social que não é a do seu oficio.
Todas estas manifestações se baseiam no fato de a cláusula geral não permitir e, ao
mesmo tempo, esvaziar de sentido qualquer atividade substantiva, desde que ela, por
seu lado, não remeta para a situação bem definida de uma moral estabelecida e de uma
técnica judicial firme (MARINONI, 2018, p. 62).

A inclusão de cláusulas gerais, dos princípios no conceito normativo, amplia a
“moldura” a que o juiz deve se atentar para não incorrer em decisionismos, arbitrariedades que,
fruto da criatividade e do “agir de acordo com sua consciência”, como bem tratado por Lênio
Streck (2015), causando verdadeiro “constrangimento epistemológico”, para falar no mínimo.
O autor chama atenção aos riscos de, com base em interpretação em princípios, arbitrariedades
judiciais sejam toleradas e se revistam do manto de pseudolegitimidade:
juízes, assim como todos os demais sujeitos do processo, estão sobremaneira
vinculados à normatividade. A invocação de um princípio precisa encontrar lastro
normativo. Não bastam argumentos lógicos, morais, pragmáticos etc. para se ‘inferir’
um princípio (não é porque determinado argumento faz sentido ou produz bons
resultados que isso o credencia a princípio): tais argumentos até podem ser usados
pelo legislador para elaborar uma nova norma, mas não pelo juiz ao solucionar um
caso (STRECK, 2015, p. 62-63).

A mesma crítica também é feita por Daniel Sarmento:
[...] os operadores do direito são estimulados a invocar sempre princípios muito vagos
nas suas decisões [...]. Os campões têm sido os princípios da dignidade da pessoa
humana e da razoabilidade. O primeiro é empregado para dar imponência ao
decisionismo judicial, vestindo com linguagem pomposa qualquer decisão tida como
politicamente correta, e o segundo para permitir que os juízes substituam livremente
as valorações de outros agentes públicos (como o legislador) pelas suas próprias
(SARMENTO, 2009, p. 41-42).

De fato, como consectário da necessidade de se ajustar o sentido do texto normativo
com as mudanças sociais e históricas e com as circunstâncias fáticas, o legisladora adotou a
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técnica das cláusulas gerais, que dependem da interpretação judicial à sua complementação.
Decerto que tal “técnica casuística” gera riscos, de modo que “enquanto a teoria do direito e a
tradição judicial não desenvolverem uma técnica refletida do uso correto da cláusula geral, ela
constitui um perigo crescente para as nossas ordens jurídicas” (MARINONI, 2018, p. 62).
Assim, o ofício do jurista se transforma:
do jurista contemporâneo se espera algo que germina no vasto campo entre esses dois
extremos: a construção, a partir dos valores fundamentais consagrados na
Constituição brasileira de parâmetros objetivos para guiar a aplicação de normas
abertas e a solução dos casos concretos. Nem o positivismo exacerbado, preso à letra
da lei, nem o decisionismo judicial, fonte de insegurança e soluções desiguais, o que
se espera do jurista de hoje, para além do conhecimento técnico, é a sensibilidade e a
coerência para identificar não apenas qual o direito aplicável (quidjuris), mas em que
medida se deve aplicá-lo. Num contexto caracterizado pela pluralidade de fontes
normativas e pela alta especialização dos mais variados setores do ordenamento
jurídico, o domínio das regras não pode suprimir a importância primordial dos
princípios. E os princípios, como se sabe, não têm ou deixam de ter aplicação.
Aplicam-se sempre, variando a sua aplicação apenas em grau e intensidade
(SCHREIBER, 2013, p. 259).

E continua o autor, assinalando a importância de atuação responsável ante um sistema
jurídico dotado de carga principiológica significativa:
nesse cenário, o ofício do jurista se transforma. Retoma a antiga vocação de
sensibilidade (a velha “arte do direito”) que a enxurrada de normas altamente
detalhadas havia soterrado. Hoje já não basta conhecer o ordenamento jurídico. Não
basta ao jurista brasileiro ter à mão a portaria ministerial ou a resolução normativa da
Agência Nacional de Saúde. É preciso saber confrontar tais normas com os princípios
constitucionais, dosando a sua aplicação na exata medida. E é preciso fazê-lo com
coerência, de modo que se atenda às exigências de segurança e uniformidade, a que
não pode renunciar nenhum sistema jurídico, sob pena de perda da sua legitimidade
(SCHREIBER, 2013, p. 259).

Dessa forma, considerando não ser papel do legislador definir os institutos e, inclusive,
ser opção sua deixar ao julgador a delimitação no caso concreto com vistas a permitir que o
texto normativo não caduque em curto espaço de tempo em sociedade em constante mudança
e que a “vontade de constituição” possa ser efetivada diretamente, a função da doutrina em
fornecer substratos teóricos ao interprete é imprescindível.
Embora os direitos da personalidade tenham como nascedouro a necessidade de
proteção da pessoa contra abusos, violações, na perspectiva do Estado de Bem-Estar Social à
efetivação desses direitos à intervenção estatal, em sociedade desigual, é imprescindível,
garantindo não só o mínimo vital, mas o mínimo existencial, eis que pessoa sem dignidade é
contradição.

167

No direito brasileiro, ser pessoa é deter dignidade, por influência do direito alemão
(SARLET, 2015, p. 149), com que não concorda Cifuentes (1995, p. 134-136), para quem o
conceito de pessoa é um conceito puramente formal, não havendo espaço a conteúdo axiológico
para o seu reconhecimento.
A despeito da amplitude conceitual e do o conceito de Ingo Sarlet (2001), Maria Celina
Bodin de Moraes, por influência kantiana do significado de pessoa, define dignidade da pessoa
humana da seguinte forma:
para que se extraiam as consequências jurídicas pertinentes, cumpre retornar por um
instante aos postulados filosóficos que a partir da construção kantiana, nortearam o
conceito de dignidade, como valor intrínseco às pessoas humanas. Considera-se, com
efeito, que, se a humanidade das pessoas reside no fato de serem elas racionais,
dotadas de livre arbítrio e de capacidade para interagir com outros e com a natureza –
sujeitos por isso do discurso e da ação – será ‘desumano’, isto é contrário à dignidade
humana tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de
objeto. O significado material da dignidade, desse modo entendida, pode ser
desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos
outros como sujeitos iguais a ele; ii) merecedores do mesmo respeito à integridade
psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, autodeterminação; iv) é parte
do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não a vir a ser marginalizado
(MORAES, 2007, p. 16-17).

Assim, algumas premissas elementares decorrem desse valor inerente à condição
humana: em relação ao homem em sua pessoalidade, individualidade e os direitos dele
decorrentes, os direitos da personalidade; quanto ao homem inserto em sociedade, ou seja,
enquanto cidadão; referente à questão econômica donde se depreende a necessidade de
promoção de meios à sobrevivência, resguardando o mínimo existencial.
Apenas para registrar, o conceito de mínimo existencial é variável, mas, como bem
assinala Barroso, há coisas que são indissociáveis: a renda mínima, a saúde básica, a educação
fundamental e o acesso à justiça:
a dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios
incorporados ao patrimônio da humanidade. O conteúdo jurídico do princípio. Vem
associado aos direitos fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos individuais,
políticos e sociais. Seu núcleo material elementar é composto do mínimo existencial,
locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física
e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda
quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que compõem
o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva de quem o
elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui: renda mínima, saúde
básica e educação fundamental. Há, ainda, um elemento instrumental, que é o acesso
à justiça, indispensável para a exigibilidade e efetivação dos Direitos (BARROSO,
2003, p. 335-336).

Depreende-se, assim, que o princípio da dignidade humana não detém conteúdo apenas
material, ao se referir ao mínimo necessário para a proteção da vida e para que a existência de
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todas as pessoas seja digna, incluindo o direito à participação social, mas aspecto formal,
enquanto guia interpretativo dos direitos fundamentais, da personalidade.
Esse metaprincípio, como fala Jorge Miranda (2008), exige condições mínimas a que o
homem seja considerado em si e perante os outros enquanto pessoa, ou seja, enquanto ser
dotado de direitos mínimos, que ultrapassam a perspectiva jusnaturalista – que defende direitos
inatos, decorrentes da natureza humana – ratificando o relevo da construção social de direitos
e do direito posto.
Não se está a dizer que o respeito à dignidade humana é uma benesse do Estado, mas
que decorre da própria soberania popular, materializada no Estado Democrático de Direito;
decorre da imposição constitucional de limites de intervenção estatal na vida do cidadão, de
concretização de políticas públicas à efetivação de direitos fundamentais e da personalidade,
bem como de previsão de procedimentos democráticos – como a judicialização.
No que tange à importância da interpretação dos Tribunais à evolução dos direitos da
personalidade, esse movimento de constitucionalização do direito civil foi essencial por
permitir “[...] seu poder de atuação no sentido de realizar a efetivação de valores existenciais e
de justiça social” (SZANIAWSKI, 2005, p. 56). Assinala Zanini que:
[...] constata-se que o direito civil, interpretado à luz dos ditames constitucionais,
caminha para uma melhor colocação do ser humano na sociedade, o qual passa a ser
a sua grande preocupação da ordem jurídica, deixando-se o patrimônio, tão festejado
pelo direito civil do século XIX, em segundo plano. O “ter” foi colocado a serviço de
uma plena realização do “ser”. Essa mudança já se vê no direito legislado, no entanto,
mais uma vez, caberá aos tribunais e à doutrina a escolha dos caminhos a serem
seguidos pelos direitos da personalidade no século XXI (ZANINI, 2011, p. 50).

Decerto que, a despeito de todo debate em torno das peculiaridades dos direitos da
personalidade, o reconhecimento de sua existência em essencialidade e da relação direta com a
dignidade humana, considerando o indivíduo em sua integralidade, impõe a proteção não só
pelo Estado – seja por instrumentos de tutela positiva ou negativa – mas também pela sociedade
– eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
José Serpa de Santa Maria pontua como a principal característica desses direitos o
caráter erga omnes, referindo-se à “obrigação universal passiva de respeito, atestando
lucidamente, uma natureza bem singular e “sui generis’” (SANTA MARIA, 1987, p. 32).
Silvio Romero Beltrão, justificando o dever de tutela dos direitos da personalidade,
afirma que:
a pessoa natural, em sua realidade e experiência, representa um valor a tutelar em suas
inúmeras formas de expressão, em seu interesse moral e material e no
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desenvolvimento de sua personalidade. Representa, de acordo com um
reconhecimento unânime, o fim último da norma jurídica (BELTRÃO, 2005, p. 19).

Ante a gama de direitos que integram o ser humano em toda sua complexidade, à tutela
ampla dos direitos da personalidade, evitando-se violação seja na seara civil, administrativa ou
penal, a elasticidade trazida pela cláusula aberta da dignidade da pessoa humana é
imprescindível. Para Sarmento:
[...] é certo que tutela da personalidade humana deve ser dotada de elasticidade,
incidindo sobre todas as situações em que apareça alguma ameaça à sua dignidade,
tipificada ou não pelo legislador. Todo e qualquer comportamento, comissivo ou
omissivo, que atente contra esta dignidade deve ser coibido pela ordem jurídica,
através de variados instrumentos, como a invalidação de negócios jurídicos, a
responsabilidade civil por reparação a danos morais e materiais, a imposição de
obrigações específicas de fazer ou não fazer, etc. (SARMENTO, 2006, p. 129).

Num contexto de imaturidade democrática brasileira de fatores múltiplos, de enxergar
no outro, na alteridade, o desenvolvimento de sua condição de humano; do relevo de reconhecer
nas diferenças, no respeito à igualdade e à liberdade do outro seu próprio direito e proteção, a
tomada de consciência pela sociedade ainda vem perpassando pelo Estado-juiz em diversos
julgados comprometidos com a dignidade humana e com a condição de pessoa do indivíduo,
como bem defende Otero (2011).
Ora, à concretização da dignidade humana, além da vida e da liberdade – é a condição
básica ao seu desenvolvimento – mister que haja “condições mínimas de existência, existência
digna conforme os ditames da justiça social” (SILVA, 1998, p. 93), de modo que a igualdade
entre as pessoas (MORAES, 2003, p. 60-61) também é requisito. Para Alexandre de Moraes, a
dignidade da pessoa humana seria:
[...] um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à
imagem, dentre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da
dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil
(MORAES, 2003, p. 62).

No mesmo sentido:
dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os
direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. ‘Concebido côo referência
constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais (observam Canotilho e
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Vital Moreira), o conceito de dignidade humana obriga a uma densificação valorativa
que tenha em conta seu amplo sentido normativo constitucional e não uma qualquer
idéia apriorística de homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana
à defesa dos direitos fundamentais tradicionais, esquecendo-a no caso dos direitos
sociais, ou invocá-la para construir teoria do núcleo da personalidade individual,
ignorando-a quando se trate de garantir bases da existência humana (SILVA, 2006, p.
105).

Relacionando a autonomia privada, elemento essencial ao exercício dos direitos da
personalidade, com o direito fundamental da liberdade, com o direito à escolha do projeto de
vida, em sua individualidade e no social, pondera Daniel Sarmento que:
cada pessoa é um fim em si mesmo, e em cada homem ou mulher, pulsa toda a
Humanidade! Por isso, as pessoas são titulares de direitos inalienáveis, que podem ser
exercidos inclusive contra os interesses da sociedade. Num sistema constitucional
antropocêntrico, fundado na dignidade da pessoa humana, não parece legítimo
resolver possíveis tensões entre a liberdade existencial da pessoa e os interesses da
coletividade sempre em favor dos segundos (SARMENTO, 2006, p. 65).

Como se pode ter dignidade, se não se tem liberdade, que caminha junto com a
igualdade? Como se pensar em direitos da personalidade sem a essência da pessoa – a dignidade
– ante o cenário de desigualdades sociais, níveis altos de miseráveis, de racismo estrutural e
violência doméstica de gênero cada vez mais alta?
Há que se assinalar que toda evolução e positivação de tais direitos não se revela ainda
suficiente a sua concretização ante o que chama de “foço entre ricos e pobres”, tomando como
base o estudo de E. Hobsbawm, em “A Era dos Extremos”, acentuado pelos conflitos bélicos,
étnicos e religiosos. No mesmo sentido, tem-se Boaventura de Souza Santos (1997).
Ou seja: há verdadeiro paradoxo entre a multiplicação simultânea de textos normativos,
tutelando os direitos humanos e fundamentais, e o recrudescimento das violações, fazendo-se
necessário “atitude concreta na busca de sua superação” (SARLET, 2012, p. 13), dentro de
perspectiva de que os referidos direitos detêm eficácia, variando tão somente quanto ao grau,
de modo que devem ser respeitados e muitas vezes precisam da jurisdição (MIRANDA, 2000,
p. 257).
Malgrado a ampliação de reconhecimento dos direitos humanos, fundamentais e da
personalidade, quanto a esse último, ainda é tênue e mister a criação de mecanismos suficientes
à efetivação, nos termos do que preceitua por exemplo os arts. 8º e 28, do Tribunal Internacional
dos Direitos do Homem (BEZERRA, 2006, p. 23), e de regras procedimentais próprias ante a
insuficiência da processualista, ainda arraigada pelo processo individual (MORAES, 2008, p.
18). Daí se falar em “revolução copernicana” (STRECK, 2004, p. 43), consistente na
transferência de práticas de efetivação desses direitos do Legislativo ao Judiciário.
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Com efeito, para Bobbio (1992, p. 24), “o problema fundamental em relação aos direitos
do homem, hoje não [é] tanto o de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se de um problema
não filosófico, mas político”.
Assinala Bezerra (2006, p. 17), citando Canotilho (2003, p. 793-814) que:
como mecanismos de proteção efetiva dos direitos fundamentais há quem aponte: a)
as cláusulas constitucionais de irrevisibilidade; b) as cláusulas de imediatidade
aplicativa como referência aos direitos, liberdades e garantias; c) as normas de
exequibilidade imediata dos tratados internacionais; d) a proteção através dos
standards de realização; d) a proteção através de normas-regras e de normasprincípio.

É dentro desse cenário que críticas à postura mais ativa do Poder Judiciário, sob o manto
dessa amplitude normativa, do alto grau de abstração dos princípios com amparo na abertura
axiológica introduzida pela Constituição Federal de 1988, por exemplo, com a indefinição
conceitual da dignidade da pessoa humana, ganham força e consideram a irracionalidade do
sistema jurídico brasileiro.
O grande desafio não só ao julgador a concretizar tal princípio, mas, sobretudo,
precipuamente, ao Executivo e ao Legislativo, que devem se empenhar na criação e efetivação
de políticas públicas, dando contornos reais ao mínimo de direitos essenciais à vida digna,
evitando-se o que Dieter Grimm (2006)22 chama de transferência intencional de
responsabilidade ao Poder Judiciário.
Inclusive, como visto no capítulo anterior, o Código de Processo Civil atual previu,
expressamente, a dignidade da pessoa humana como elemento a ser considerado pelo julgador
quando da aplicação da norma ao caso concreto.
Destaca-se que o problema não decorre de per si na amplitude do conceito de dignidade
e da existência de cláusulas gerais, eis que a partir delas permite-se soluções mais harmonizadas
ao caso concreto e mais justas; e, do ponto de vista sistêmico, caminhos são abertos à
“mutabilidade necessária ao direito, pois, à medida que se abrange variada gama de
interpretações plausíveis, admite-se o importante desapego ao momento político e ao
entendimento jurídico que inicialmente determinou a regra” (ZANINI, 2011, p. 83-84).
Permite-se a porosidade do sistema e a tutela da pessoa humana cujos direitos, por essência,
evoluem, fazendo-se imperar o Direito e não a lei.
É nesse contexto que alguns autores, como Daniel Mitidieiro, Alexandre Freitas Câmara
e Luís Guilherme Marinoni defendem técnicas de uniformização de julgados, evitando-se
22

Para o jurista alemão, a relação entre direito e política é muito tênue, pelo menos quando se cuida de direito
positivado, ao nível da legislação, sendo impossível a separação entre eles (GRIMM, 2006).
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“decisões lotéricas”, o ativismo judicial e o irracionalismo do sistema jurídico, como se a
responsabilidade decorresse do Estado-juiz.
Assim algumas indagações surgem: a padronização decisória, por meio dos precedentes
judiciais, não incorreria no mesmo problema da tipificação fechada dos direitos da
personalidade dada a singularidade de cada direito dessa natureza violado ou ameaçado de
lesão? O ativismo judicial, numa perspectiva positiva, de interpretação conforme os ditames
axiológicos da Constituição Federal, não seria mais recomendado por permitir análise
individualizada do caso posto? As variabilidades de manifestações dos direitos da
personalidade não seriam incompatíveis com standarts decisórios pré-estabelecidos?
Ora, em 2011, quando da edição de sua obra, Leonardo Zanini já identificava a
dificuldade prática dos Tribunais Superiores reconhecerem direito geral da personalidade, o que
se minimiza quando consta do rol, ratificando nossa origem no civil law:
[...] a personalidade humana tem um caráter dinâmico e multifacetado, visto que
recolhe a essencialidade do homem, mas também é individualizada. Com isso, nas
situações de conflito envolvendo direitos fundamentais ou direitos da personalidade,
não se pode tentar resolver o problema por meio exclusivamente de uma abstrata
comparação de bens e valores jurídicos tutelados, sendo fundamental a análise da
situação concreta (ZANINI, 2011, p. 256).

A despeito disso, não se pode negar o relevo da cláusula geral da dignidade da pessoa
humana que “permite ao operador do direito, em casos de interesse existencial da pessoa não
tutelado pelo método casuístico, a proteção ao caso concreto, o que flexibiliza o direito vigente,
fazendo com que não ocorra o envelhecimento precoce dos ordenamentos jurídicos” (ZANINI,
2011, p. 88). Ou seja: a dignidade da pessoa humana permite a constante atualização do sistema
de justiça e o primado da pessoa humana pelo simples fato de ser pessoa, sem entrementes, ser
permissivo a arbitrariedades.
Ora, embora o direito seja uno e decorra da dignidade do ser humano em sua
individualidade, não se pode negar seu caráter mutável que, numa sociedade complexa, guiada
pela velocidade da informação, da tecnologia, torna impossível ao direito legislado prever todas
as situações que o cercam, papel que caberá ao Poder Judiciário, casuisticamente, a partir de
princípios e de cláusulas gerais, decidir de modo mais justo.
Mister a relação de complementariedade entre a tipificação e a regra geral de tutela dos
direitos da personalidade, tal qual ocorre na Alemanha e no Brasil, com a compatibilização de
institutos que busquem decisões racionais, céleres e também mais justas.
É dentro desse contexto que se passará à análise dos impactos à efetivação dos direitos
da personalidade, em geral, a partir da análise de casos julgados pelo STF e STJ, onde o
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ativismo judicial, no cenário de judicialização da vida, sob viés qualitativo, revelou-se negativo
e positivo, bem como, apresentando o panorama atual das demandas repetitivas, num contexto
de judicialização sob o viés quantitativo, analisar o papel dos precedentes judiciais.

4.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E A EFETIVIDADE POR MEIO DO PROCESSO
CIVIL: DO ATIVISMO JUDICIAL AOS PRECEDENTES JUDICIAIS

Os direitos da personalidade, enquanto direitos essenciais à condição digna da pessoa,
detêm alcance amplo e que se encontra em constante aprimoramento, evolução, o que, numa
sociedade complexa, é bastante compreensível.
Assim, à tutela de tais direitos, os limites interpretativos impostos pelo direito legislado
– eis que não pode prever todas as situações da vida cotidiana – além de toda uma
processualística à alteração legislativa – cujo tempo é incompatível com a velocidade da
evolução da pessoa e da necessidade sua proteção – muitas vezes se revelaram insuficientes,
cabendo ao Poder Judiciário, casuisticamente, a partir de princípios e de cláusulas gerais,
decidir de modo mais justo.
Nesse cenário de busca constante pelo Estado-juiz, numa constituição dirigente, onde o
acesso à justiça é amplo, a judicialização da vida, seja quantitativo ou qualitativamente é uma
constante, como se abordará a partir de análise de casos envolvendo direitos da personalidade,
dando azo a interpretações judiciais várias – que podem ser ativistas – e à busca de seu controle
por meio da padronização decisória.

4.2.1 Expansão do acesso à justiça, jurisdição de massa no Brasil e protagonismo judicial:
conformação constitucional
Ao cuidar do acesso à justiça, impossível não vir à mente a obra clássica de Mauro
Cappelletti e Bryant Garth (1988), nominada de “Acesso à Justiça” em que apresentam estudo
quanto aos principais obstáculos à efetivação e propõem soluções a serem implementadas,
representando verdadeiro marco na forma de olhar o processo civil enquanto instrumento a
serviço da justiça.
Nessa obra, os autores assinalam a necessidade de se superar a visão individualista dos
estados liberais burgueses, fruto dos movimentos revolucionários do século XVIII, para os
quais o acesso à justiça se limitava ao direito formal de propor ação ou se manifestar nos autos
do processo, defendendo, ante a ampliação dos direitos e o reconhecimento de direitos sociais,
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como dos consumidores, dos trabalhadores, a criação de meios à concretização desses direitos,
o que, com aquela visão, revelar-se-ia insuficiente.
Foi dentro dessa perspectiva que os autores passaram a identificar quais os óbices reais
à efetivação do acesso à justiça, apontando a questão das custas judiciais – seria uma limitação
econômica –, a possibilidade das partes de compreenderem seus direitos para buscarem a tutela
jurisdicional e a insuficiência legal quanto à proteção dos direitos difusos. Como sugestão para
traspor tais obstáculos, a partir da subdivisão dos movimentos de acesso à justiça em “ondas”,
aos autores, na primeira, seria a assistência judiciária aos pobres na forma de lei; a segunda, a
tutela dos direitos difusos, por meios processuais específicos; a terceira, a ênfase na ampliação
do espectro do que é acesso à justiça, contemplando verdadeira reforma interna do Estado, que
vai “[...] do acesso à representação a uma concepção mais ampla de acesso à justiça”
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 67), com políticas públicas de incentivo aos meios
alternativos de solução dos conflitos, modificações no ordenamento processual, dentre outras.
No ordenamento jurídico pátrio, a Constituição Federal de 1988, como fruto do
movimento de democratização do país, previu em seu artigo 5º, XXXV, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça, resgatando o que dispunha o art. 141, §4º,
da Constituição de 1946, afastando qualquer dúvida de que se cuida de garantia constitucional
e que o exaurimento das vias administrativas é exceção (CARMONA, 2018, p. 153).
No direito internacional, também há a previsão tanto no art. 8º, 123, quanto no 25 da
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica,
formulando no aspecto positivo o direito a acessar o Poder Judiciário e não negativo, como no
Brasil, o que, para Carmona (2018, p. 159), seria uma “reação a períodos autoritários em que o
Estado, em maior ou menor medida, excluiu matérias que diziam respeito à apreciação do Poder
Judiciário, tornando-se, pois, imune ao controle deste”.
Dentro de uma visão axiológica de justiça, o acesso à justiça não se restringe, assim, ao
sistema processual, mas à ordem jurídica em que o ser humano é titular de dignidade, logo, de
direitos e garantias fundamentais. Para Cappelletti e Garth:
a expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico - o sistema pelo qual as
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do
Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve
Artigo 8º, 1 da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com
as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se
determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”
(CARMONA, 2018).
23
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produzir resultados que sejam individualmente e justo (CAPPELLETTI; GARTH,
1988, p. 8).

Ora, conquanto a ideia inicial tenha sido associar o acesso à justiça ao direito a ingressar
ao Poder Judiciário com o fito de ter a pretensão resistida apreciada, vem-se que tal conceito
evoluiu de modo a associar ao acesso à “ordem jurídica justa”, em que a criação de instrumentos
processuais efetivos se revela de suma importância, como defende Kazuo Watanabe (1988) e
destaca Marinoni (2000, p. 28):
ultrapassando a noção de que o acesso à justiça significa, a mera admissão ao
processo, ou somente a possibilidade de ingresso em juízo, para que haja um
verdadeiro acesso à justiça no espirito da expressa ordem jurídica justa, é
indispensável que o maior quantitativo de pessoas possível seja admitido a litigar e a
defender-se de forma adequada e muito mais, ultrapassando-se o acanhado limite do
acesso aos órgãos judiciais já existentes.

A importância de se compreender o alcance do acesso à justiça é imprescindível, eis que
tem sido reconhecido como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (FACHIN,
2019, p. 281) e é verdadeiro marco histórico na evolução da justiça privada à pública. Apesar
dos inúmeros avanços já alcançados na consolidação de um pleno acesso à justiça, um
instrumento essencial para a realização dos direitos humanos componentes da cidadania plena,
ainda existem muitos obstáculos à completa efetividade desse direito social básico.
Essa efetividade ocorreria apenas em contexto em que as partes tinham "completa"
igualdade de armas – “a garantia que a conclusão final depende apenas dos méritos legais
relativos das partes antagônicas, não relacionadas a diferenças estranhas à Lei e que, no entanto,
afetam a afirmação e reivindicação de direitos ” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15).
Alguns fatores se revelam como obstáculos ou mitigadores ao acesso à justiça, como
assinalado por Cappelletti e Garth (1988), e que no Brasil se repetem: o valor das custas
processuais e a condição financeira da parte, mesmo os que não são pobres na forma da lei; a
falta de conhecimento dos seus direitos, comprometendo a busca de proteção e a sua defesa
real; a ausência, como regra, de capacidade postulatória, exigindo a contratação de advogado
ou de defensor público, os quais ainda são em número insuficiente a atender a alta demanda, a
alta litigiosidade no país, em descompasso com o sistema de justiça ainda insuficiente, o que
compromete a celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional.
Igualmente, a duração do processo também é um fator que limita o acesso à justiça, eis
que a morosidade impacta diretamente nas despesas processuais a serem suportadas pelas
partes, que são desestimuladas a dar continuidade na demanda ou até “obrigadas” a aceitarem
acordo, normalmente, com grandes litigantes, que já lucraram com a demora.
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Assinale-se, também, que a alta recorribilidade no Brasil é mais um fator de
potencialização da morosidade processual, normalmente bastante utilizada pelos grandes
litigantes, já que como bem pondera Marinoni:
nosso sistema alimenta profunda desvalorização do juízo de primeiro grau ao não lhe
deferir nenhuma função decisória. As sentenças podem ser revistas in totum pelo
Tribunais Regionais Federais e pelo Tribunais de Justiça. Em regra, sequer eficácia
executiva imediata os julgados de primeiro grau possuem (art. 1012 do CPC)
(MARINONI, 2016, p. 168).

Ratificando a importância da duração razoável do processo, a Convenção Europeia para
a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, em seu art. 6º, parágrafo
primeiro, reconhece “que a justiça que não cumpre suas funções dentro de 'um período razoável'
é, por muita gente, uma justiça inacessível”, o que também se tem no art. 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal (MARINONI, 2016, p. 168).
Ora, o acesso à justiça, dentro da lógica do Estado Democrático de Direito, onde o
constitucionalismo contemporâneo é uma marca em quase todas as democracias no mundo e o
papel do Estado-juiz é distribuir a justiça a partir do texto legal e constitucional, implica ter o
cidadão a sua disposição mecanismos à busca da prestação jurisdicional, quando necessário,
bem como que essa prestação seja realizada por órgão imparcial, independente, e de maneira
eficiência e eficaz.
É romper com o chamado “ceticismo normativo”, fruto do realismo jurídico, segundo o
qual, não se nega o caráter normativo do direito – materializado em textos escritos, julgados, a
partir da interpretação –, mas não se limita a ele, passando a incluir elemento finalístico, qual
seja: acesso à justiça e à ordem jurídica justa. É considerar a democracia como valor e não como
processo.
Na atualidade, mesmo após o decurso de tantos anos da obra de Cappelletti e Garth
(1988), os problemas à efetivação ao acesso à justiça ainda perduram: observa-se que os
obstáculos à concretização do acesso são de ordem econômica – o cidadão não tem acesso à
informação e à assistência jurídica adequada – técnico –, falta de instrumentos à disposição para
a solução do conflito, que deve ser simplificado e ampliado o sistema multiportas – e o
organizacional – a complexidade das relações, o aumento de demandas e a insuficiência de
resposta do sistema jurídico.
Decerto que o contexto de desigualdade, de injustiça e a tomada de consciência pelas
sociedades contemporâneas fizeram impulsionar cada vez mais a busca pelo sistema de justiça,
sobretudo a partir do final da década de 1980, exigindo que o Poder Judiciário exercesse poder
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político, seja como meio de garantir direitos, seja controlando a legalidade e excessos dos
demais poderes ou na judicialização da política. Esse protagonismo judicial decorre:
por um lado, o novo modelo de desenvolvimento assenta nas regras de mercado e nos
contratos privados e, para que estes sejam cumpridos e os negócios tenham
estabilidade é necessário um judiciário eficaz, rápido e independente; por outro lado,
a precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um motivo de procura do
judiciário. Muita da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao
desmantelamento do Estado social (direito laboral, previdência social, educação,
saúde, etc.) (SANTOS, 2011, p. 13).

No Brasil, a redemocratização materializada na Constituição Federal de 1988 otimizou,
sobretudo após o chamado “período de ressaca”24, o cenário de judicialização, aproximando o
Estado-juiz de questões políticas, havendo a politização da justiça, bem como a “judicialização
da vida” – o que indica não só o aumento quantitativo na busca do Poder Judiciário à solução
de conflito, mas também qualitativo, ou seja, na provocação judicial para resolver lides dantes
limitadas à solução na esfera privada –, o que é objeto de bastante crítica, como assinalado
alhures e se manifesta nos números absurdos de processo no país.
Desde 2004, concretizando a lógica de novo modelo de gestão do Poder Judiciário,
introduzido pela EC nº 45/2004, mais conhecida como “Reforma do Judiciário”, o CNJ vem
divulgando o Relatório Justiça em Números, donde constam informações acerca das demandas
judiciais e da estrutura do Poder Judiciário, bem como indicadores de relevo à gestão com
qualidade (BRASIL, 2004).
Em sua atual 16ª edição, diferentemente dos anos anteriores, observa-se a redução do
estoque processual e da taxa de congestionamento, com queda histórica desde 2008, bem como
o aumento da produtividade média dos juízes em 13%, a maior nos últimos doze anos, mesmo
com a vacância de 77 magistrados no país. No mesmo relatório, constatou-se que o gargalo se
encontra nas execuções fiscais:
a execução fiscal continua se apresentando como responsável por grande parte do
acervo e da morosidade da justiça. O tempo médio de uma execução judicial ou de
um título executivo extrajudicial que não contenha a execução fiscal é de 3 anos e 3
meses. Na execução fiscal, o tempo é de 8 anos. Na taxa de congestionamento o
impacto é 26,5 pontos percentuais, reduzindo de 86,9% para 60,4% (BRASIL, 2020,
p. 258).

24

Refere-se ao período compreendido especialmente após os dez primeiros anos de sua vigência (período de
ressaca) e a partir da EC 45/2004 com a nova composição do STF, dantes não experimentadas no Brasil (MORAIS;
TRINDADE, 2011).
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No que tange à litigiosidade, embora desde 2018 venha caindo, o que decorre do
aumento crescente da baixa de processos, atingindo maior queda em 2019 – com
aproximadamente 1,5 processos a menos, ainda que tem número expressivo de demandas, que
indicam que cada brasileiro tem três demandas em curso, atualmente, finalizando o ano de 2019
com “77,1 milhões de processos em tramitação, que aguardavam alguma solução definitiva.
Desses, 14,2 milhões, ou seja, 18,5%, estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo
provisório” (BRASIL, 2020, p. 93) e, considerando só os processos de conhecimento e de
execução de título extrajudicial, “em média, a cada grupo de 100.000 habitantes, 12.211
ingressaram com uma ação judicial no ano de 2019” (BRASIL, 2020, p. 98), sendo 31%
beneficiários da assistência jurídica gratuita, em 2019.
Em relação ao tempo médio dos processos, computado entre a data de distribuição da
inicial e a baixa e o tempo de processo pendente, verificou-se aumento no último ano e mais
uma vez a execução se revela como fator negativo:
[...] outro dado de destaque é que as maiores faixas de duração processual estão
concentradas no tempo do processo pendente, em específico na fase de execução da
Justiça Federal (7 anos e 8 meses) e da Justiça Estadual (6 anos e 9 meses). Ao
desconsiderar os processos suspensos por repercussão geral ou recursos repetitivos, o
tempo médio do acervo reduz de 5 anos e 2 meses para 4 anos (BRASIL, 2020, p.
259).

Desse dado também se depreende que a suspensão por recurso repetitivo ou repercussão
geral vem impactando negativamente no tempo médio de duração do processo, o que vem na
contramão da tão defendida celeridade processual pelo legislador do Código de Processo Civil
atual.
Pode-se falar em segurança jurídica, quando o prazo de um ano à suspensão dos
processos afetados com tema em sede repercussão geral ou recurso repetitivo é exceção, como
visto alhures? É factível, em nome de “justiça procedimental” se criar óbices ao acesso à
“justiça material”? À reflexão.
Outra variável aferida e que merece destaque por demonstrar que ainda se tem muito a
evoluir quanto aos mecanismos de otimização à prestação jurisdicional e que soluções
legislativas não atacam o problema em sua raiz, tem-se a questão da recorribilidade, que pode
ser externa – para instância superior ou com competência revisora, e interna – recursos dirigidos
ao mesmo órgão prolator da decisão recorrida:
[...] nota-se que quanto maior a instância, maior o índice de recorribilidade, tanto
externa quanto interna. Os Tribunais Superiores acabam se ocupando,
predominantemente, de casos eminentemente recursais, os quais correspondem a
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87,5% de suas cargas de trabalho. Situação similar ocorre no 2º grau [...]. Os índices
de recorribilidade externa tendem a ser maiores entre o 2º grau e os tribunais
superiores, do que entre o 1º e 2º grau. Chegam aos Tribunais de 2º grau 8% das
decisões de 1º grau, e chegam aos tribunais superiores 25% das decisões de 2º grau
[...]. A recorribilidade dos juizados especiais para as turmas recursais é maior do que
da justiça comum para o 2º grau, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal.
Das decisões proferidas nos JEFs, 25% chegam às turmas recursais e das decisões
proferidas nas varas federais, 13% chegam aos TRFs. Na Justiça Estadual, a
recorribilidade externa é de 11% nos Juizados Especiais e de 5% nas varas estaduais
(BRASIL, 2020, p.120).

A partir desses números poder-se-ia chegar a equivocada conclusão de ser o Poder
Judiciário improdutivo. Entretanto, o que se pode aferir é que há confusão entre a grande
expansão da litigiosidade e o fenômeno das demandas repetitivas no Brasil, e isso não decorre
da produtividade baixa dos magistrados, mas da “cultura de litigiosidade” em uma sociedade
externamente desigual, onde a violação de direitos é uma constante e o “custo” da espera por
resolução judicial do conflito “compensa” aos grandes litigantes.
Apenas à guisa de exemplo, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (2019),
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a América Latina desponta como a
com maior desigualdade de renda e o Brasil ocupa o 7º lugar, que, somado ao fato de ser o país
com maior número de faculdades de Direito, atualmente com 1.280, do que todos os países, no
mundo, juntos (UPND, 2019).
Somado a isso tudo, como já assinalado, a Constituição Federal de 1988 materializou
esse modelo de Estado, sendo analítica e programática, com alta carga axiológica, onde o
metaprincípio da dignidade da pessoa humana é o cerne e princípios como o da igualdade e da
liberdade caminham juntos à concretização daquele.
Assim, por ser o constitucionalismo brasileiro comunitário ou societário e não liberal,
ou seja, ao Estado incumbe a promoção de direitos fundamentais, inclusive, sociais, por meio
de políticas públicas, e não somente de não intervenção nas liberdades e interesses individuais.
Logo, em postura omissiva ou ação insuficiente, a busca por solução judicial é a “última
trincheira”.
Nesse descompasso, a fragilidade do sistema de justiça é uma realidade: litigiosidade
excessiva e grandes litigantes, em que a paridade de armas é apenas formal e tende a ratificar
as desigualdades sociais que levaram à judicialização. Eis o círculo vicioso de injustiças.
A busca por caminhos à efetividade da justiça é imprescindível ao cenário de verdadeira
explosão de litigiosidade que, no Brasil, ultrapassa 100 milhões de processos em curso,
propondo a prevenção e o gerenciamento dos litígios repetitivos e das causas complexas
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geradoras da “pulverização” de demandas. Esses objetivos constam do Planejamento
Estratégico do CNJ, nos anos de 2015/2020, alçado à categoria de macrodesafio:
refere-se à redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, advindos dos
entes públicos, do sistema financeiro, das operadoras de telefonia, entre outros, por
meio da gestão de informação e do uso de sistemas eletrônicos. Visa reverter a cultura
da excessiva judicialização, com a proposição de inovações legislativas, a criação e a
aplicação de mecanismos para penalizar a litigância protelatória e o monitoramento
sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes (BRASIL, 2015).

Para tanto, mister a compreensão do sistema de justiça, a partir da origem dos conflitos,
com ênfase na distinção entre das demandas de Direito Público e de Direito Privado,
compreendendo as especificidades e diversidades das questões, sob as lentes de perspectiva
sistêmica.
Apenas para delimitar, entende-se como demandas repetitivas ou de massa aquelas que
decorrem de mesmo conflito ou de mesma tese jurídica que, acaso se tivesse um processo
coletivo e um comprometimento dos legitimados à propositura de ações coletivas,
comportariam menos problemas, ao que tudo indica, nesse talante.
Nas demandas de massa, segundo dados constantes do Banco Nacional de Demandas
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR) de 2008 até 2017, do CNJ, verifica-se que 51%
se refere a direito público, ou seja, o poder público – União Federal, Estados, Distrito Federal,
Municípios, suas autarquias e fundações – alcançando número superior aos demais 80 maiores
litigantes no país (CNJ, 2018).
Verifica-se, ainda, que o excesso de judicialização decorre de decisões administrativas
que restringem direitos individuais – nas execuções fiscais – e as relacionadas ao dever de
prestação de direitos fundamentais sociais, como as demandas previdenciárias contra o INSS,
que ocupa o topo no ranking, com maior número de demandas25. Depreende-se que essas
demandas poderiam ser resolvidas administrativamente, a partir do reconhecimento de direitos
com base constitucional, evitando-se o assoberbamento do Poder Judiciário, que poderia se
dedicar a outros conflitos.
Nessas demandas, a postura do juiz deve ser a de interpretar a norma processual à luz
do princípio da procedimentalização da isonomia, em que a natureza do conflito seja
considerada e não só interesse individual do processo. O perfil estrutural dessas demandas por

25

Como mecanismo de redução das demandas, mas também para que o Poder Judiciário não se substitua à
Administração Pública, de modo primário, foi a exigência à propositura de ações previdenciárias do prévio
requerimento administrativo, consoante decisão exarada nos autos do RE 631240, pelo STF, Ministro Relator Luis
Roberto Barroso, em 03/09/2014.
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objetivamente se referir às políticas públicas, ou seja, o conflito transcende os interesses
meramente intersubjetivos das partes, e as consequências das decisões judiciais ultrapassam os
limites do processo.
Essa tradição jurídica privatística, afeita à solução de demandas individuais, parte da
premissa de que cada conflito de interesse é autônomo e, logo, da ideia de solução
individualizada. Quando as demandas de direito público nasceram, essa tradição já
predominava e ainda arraiga no direito processual pátrio, mesmo com temperamentos.
Os conflitos estruturais caracterizados por sua dimensão coletiva, como os casos de
demandas decorrentes da (in)execução de políticas públicas, deve focar no objeto e não nos
sujeitos, objeto esse que é perene, sob pena de promover ainda mais demandas. Transfere-se ao
Poder Judiciário um papel que não é dele, inclusive, de ordenador de despesa que sequer
controla.
Como exemplo, tem-se a judicialização da saúde no país, marcada pela excessiva
demanda pulverizada e como consequências a todo o sistema de saúde, seja público ou privado,
como será pormenorizadamente visto oportunamente.
Ademais, conquanto todos os óbices ao acesso à justiça, há todo um contexto de
atratividade e acessibilidade à jurisdição – os juizados especiais são exemplos disso, onde as
demandas de massa aumentam cada vez mais, eis que não há sequer o dispêndio de esforço
financeiro para tanto, estimulando certa irresponsabilidade na judicialização –, de sistema
processual reprodutor de litigiosidade.
Como consectário de todas essas vicissitudes, a prestação jurisdicional é marcada pela
morosidade – esboça a perda da capacidade estatal de efetivar direitos –, desigualdade –
paradoxal à lógica de sociedade ideologicamente democrática – e insegurança jurídica –
impacta o investimento de riqueza no país.
É preciso racionalizar a repetição sem se olvidar das particularidades do conflito (é
estrutural) e da eficiência da prestação jurisdicional.
No que tange às demandas de Direito Privado, verifica-se que os litígios relativos ao
Direito do Consumidor, grandes empresas privadas ou agências reguladoras no polo passivo
predominam, versando normalmente sobre defeito ou vício do produto, publicidade enganosa
ou abusiva, discussão de contrato e cobrança indevida. Nesse cenário, verdadeiro paradoxo se
observa: a uma, que as agências reguladoras em sua natureza e essência existem à tutela da
qualidade do serviço prestado; a duas, que o Código de Defesa do Consumidor é marco legal
no estímulo às ações coletivas, uniformizando e ampliando o acesso à justiça, mas há limitações
processuais e instrumentais – como os efeitos da coisa julgada – e de direito material quanto às
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demandas de Direito Previdenciário e Tributário, justamente onde as demandas de massa estão
mais presentes.
Nas demandas envolvendo instituições bancárias, operadoras de telefonia e de plano de
saúde, o prolongamento do trâmite processual e a não eficácia da atividade judicial “compensa”
e iniquidades processuais são uma notante: de um lado os oligopólios; doutro, consumidores,
beneficiários da assistência judiciária gratuita e carentes de educação voltada aos direitos. Há
ainda a ausência de atuação estatal, por suas agências reguladoras, dando margem a abusos do
poder econômico por esses grandes litigantes, ratificando a frase de Eros Grau de que o mercado
não é “[...] organizado, naturalmente, em função do consumidor” (GRAU, 2006, p. 209).
Vê-se, dessa forma, que o sistema de justiça atual apenas espelha a desigualdade
estrutural da sociedade brasileira.
É por meio do acesso à justiça que o cidadão garante o reconhecimento e a efetivação
dos seus direitos, não podendo o Poder Judiciário, desde que presentes os requisitos no Direito,
negar, tendo muitas vezes que decidir de forma rápida, sem poder aguardar anos a fio que os
Tribunais Superiores fixem parâmetros, nortes para a prolação de decisão segura.
Daí a importância do juiz em educar sua capacidade de humanidade e não só o técnico,
na análise do caso concreto, eis que muitas vezes as decisões mais justas aos casos são
artesanais, não sendo os padrões decisórios suficientes, sendo a postura ativista, não
autocontida, o único caminho ao justo.
Mais uma vez impera a virtude aristotélica do equilíbrio no meio.
4.2.2 A padronização decisória por meio dos precedentes judiciais: um panorama em
números das demandas repetitivas e da judicialização da vida

Antes de adentrar na análise de alguns casos com afetação no STF e no STJ que detêm
os direitos da personalidade como cerne do debate, mister apresentar um panorama em números
das Demandas Repetitivas, que esboça a consequência da litigiosidade de massa – a
judicialização da vida no viés quantitativo – e a cultura do litígio, que ainda impera.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 235, de 2016,
estabeleceu a agregação de todos os dados referentes aos instrumentos geradores de precedentes
obrigatórios no mesmo banco, sejam eles vinculados à ocorrência de repetição de causas
(recursos especiais repetitivos e IRDR) ou não (recurso extraordinário com repercussão geral e
incidente de assunção de competência) (BRASIL, 2016).
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A partir daí, se pôde extrair dados do até então criado Banco Nacional de Demandas
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, permitindo a análise do funcionamento dos
instrumentos previstos na legislação para a formação de precedentes obrigatórios e seus reflexos
na massa de processos sobrestados. Assim, efetivo mecanismo à colaboração com as cúpulas
diretivas de Tribunais na construção de diagnósticos, definição de prioridades de ação e
organização de pautas de julgamento, foi implementado.
Pois bem. Segundo os dados colhidos no período de 2008 até 2017, no STF, dos 974
temas de repercussão geral apreciados, 315 tiveram tiverem a repercussão geral denegada em
sede de recurso extraordinário e 355 tiveram o mérito decidido, sendo julgados 670. No STJ,
dos 800 temas de recursos especiais repetitivos foram admitidos, dos quais 733 foram julgados,
sendo, entre os Tribunais Superiores, o que possui o maior percentual (91,6%) de temas
julgados (BRASIL, 2018, p. 8), o que não ocorre no STF:
no STF, o que se percebe é que o número de temas criados foi sistematicamente muito
superior à capacidade de decisão da Corte de 2007 a 2012. A partir de 2013, essa
dinâmica se inverteu com mais julgamentos de matérias de repercussão geral do que
criação de novos temas, com exceção somente ao ano de 2015, no qual o número de
temas criados voltou a sobejar as decisões (BRASIL, 2018, p. 11).

É possível afirmar que há predominância de questões envolvendo “Direito Público” nos
temas geradores de precedentes judiciais obrigatórios, tanto que o assunto “Direito
Administrativo e outras Matérias de Direito Público” aparece como o mais recorrente nos temas
de repercussão geral e IRDR e o segundo com mais ocorrências dentre os incidentes de
assunção de competência. Seguido por temas relacionados ao Direito Tributários (BRASIL,
2018, p. 18).
No IRDR e nos Recursos Especiais Repetitivos aparecem, ainda, matérias de Direito
Civil, com absoluto destaque para os assuntos “Obrigações”, “Responsabilidade Civil” e “Fatos
jurídicos” os quais, majoritariamente, versam sobre questões patrimoniais, sendo questões de
cunho pessoal não tão expressivos (BRASIL, 2018, p. 18).
Segundo tal relatório, tem-se 2.133.045 feitos sobrestados em todo país, em razão de se
vincular a temas de repercussão geral, recurso repetitivo, IRDR e incidente de assunção de
competência, correspondendo a 2,5% de todos processos no país, com base no Relatório Justiça
em Números de 2017. Dos 10 temas com maior número de processos sobrestados –
correspondem a 72% das ações paralisadas nos Tribunais - destaca-se o Tema 73126, do STJ,
Nesse tema “discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos
saldos das contas vinculadas ao FGTS”, em recurso proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto
e Meio Ambiente de Santa Catarina, em que sustentam que o parâmetro fixado pela Lei 8.177/91 não efetiva a
26
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em que 407.280 processos foram sobrestados e o Tema 26427, do STF, com 358.188, esse
último, ante acordo firmado, encontra-se em fase de execução. Conforme o Conselho Nacional
de Justiça:
outros resultados apontados no Relatório do CNJ quanto às demandas repetitivas e
que pode suscitar investigações futuras diz respeito à utilização do sistema de
julgamento de questões de repercussão geral e demandas repetitivas não somente para
a geração de precedentes judiciais obrigatórios, mas como mecanismo que oportuniza
a solução consensual de conflitos extremamente relevantes sob os pontos de vista
social ou econômico. Nesse sentido, basta citar a homologação de acordo entre
representantes dos bancos e de poupadores com relação às controvérsias representadas
pelos temas de repercussão geral 264, 265, 284 e 285, os quais, somados, possuem
442.338 processos (20,7% de todos os processos sobrestados) paralisados em todo o
Poder Judiciário brasileiro (BRASIL, 2018, p. 26).

Como visto, entre os 10 temas com o maior número de processos sobrestados a eles
vinculados em todo o Brasil, são dois temas de Recurso Especial repetitivo, entre os quais o
que possui o maior número de feitos (19,1% do total de processos sobrestados no Brasil) trata
da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de saldos de contas
do FGTS. Também se chama atenção nesse talante o IRDR nº 9, do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que cuida de questões relativas às tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão
(TUSD e TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica
(BRASIL, 2020).
Sem adentrar nas especificidades de cada tema, se observa que neles, embora se vise à
prestação de cunho econômico, como pano de fundo, há verbas de natureza alimentar (Tema
731 do STJ) e de impacto direto na qualidade de serviço público essencial ao consumidor,
integrante dos direitos da personalidade (BRASIL, 2019).
Em consulta no sítio oficial do CNJ, realizada na data de 11/10/2020, pode-se verificar
que há no STJ 2.977 processos sobrestados em razão de repercussão geral e 453.475 do TJSP,
o que, quanto a esse último indica a resistência em respeitar as decisões sedimentadas pelo STF.
Sem desmerecer o relevo de outros temas, entretanto, pela expressiva quantidade de
temas afetados, hábeis a gerar precedentes obrigatórios, apenas à guisa de exemplos a partir da

atualização monetária desde 1999, causando distanciamento progressivo dos saldos atualizados pelos índices
oficiais de inflação, sugerindo a substituição da TR pelo INPC ou IPCA. Foi afetado em 16/09/2016 e julgado em
11/04/2018 e, em 16/09/2019, o STF reconheceu relação com a ADI 5090/DF, determinando seu sobrestamento,
ante o deferimento de cautelar pugnada, até o julgamento da referida ação (BRASIL, 2019).
27
Refere-se a “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, com autuação em 15/06/2010 e sobrestamento em
18/12/2017, ante acordo homologado e retomada de andamento em 24/04/2019 (BRASIL, 2019).
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vivência prática e das reflexões a se propor quanto aos impactos à efetivação dos direitos da
personalidade, passar-se-á a análise de alguns.
Um tema que merece análise é o Tema 692, do STJ, que se refere à revisão da tese
inicialmente firmada pelo STF, na Controvérsia nº 799, em que fora acolhida a possibilidade
de devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência
Social – RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente
revogada (BRASIL, 2015).
Em síntese, a tese a que se discute a revisão fora firmada em primeira seção no
julgamento do REsp 1.401.560/MT, acórdão publicado no DJe de 13/10/2015, nos seguintes
termos: “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os
benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (BRASIL, 2015).
Na questão de ordem, o Ministro Relator Og Fernandes destacou a importância da
revisão do tema, eis que “a variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência
da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem como a
jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário”, mesmo que “não tendo sido com
repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade”. Assinalando que a tese
que obriga a devolução dos valores percebidos por força de liminar poderá ser “reafirmada,
restringida no seu âmbito de alcance ou mesmo cancelada” (BRASIL, 2015).
Ocorre que, conquanto se compreenda o relevo de se rever a matéria em comento,
sobretudo por envolver recursos públicos destinados a título precário a pretensos segurados ou
dependentes do RGPS e que, com a cassação ou não confirmação da decisão judicial, estariam
obrigados a devolver tais valores, há que se ponderar alguns aspectos: a percepção de tais
valores se dará de boa-fé, presumidamente, por pautada em decisão judicial; a tese fora
sedimentada pelo STF em 2015 e afetada em 2018, o que, de pronto, sem desmerecer o relevo
da uniformização, causa inquietação o curto espaço de tempo de revisitação do tema e o impacto
negativo na previsibilidade do sistema.
Ora, repise-se que houve a suspensão e a afetação do tema acima, com base na
controvérsia nº 51 do STJ, onde o colegiado determinou que fosse suspensa, em todo o país, a
tramitação dos processos28 que versem sobre o assunto submetido à revisão, em 03/12/2018.
Outro tema de revelo por envolver Direito do Consumidor, direito essencial à condição
de pessoa na sua individualidade e na sua convivência social, é o Tema 954, do STJ, que,
resumidamente, traz questões a serem submetidas a julgamento:
28

Conforme dados extraídos do portal do STJ, na data de 10/09/2020, encontram-se sobrestados mais de 8 mil
processos.
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a indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de
serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por
danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa;
- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos
da alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação
do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re
ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente em
caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou
indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa
advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do
usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do
Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em
dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência,
negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se limitada aos
pagamentos documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível
de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação
à parte ré de apresentação de documentos (BRASIL, 2016).

Esse tema foi afetado originariamente pela Segunda Seção, pelo Ministro Luís Felipe
Salomão, em 07/06/2016, e ao ser acolhida questão de ordem, foi reconhecida a competência
da Primeira Seção, na sessão de julgamento de 14/12/2016, que procedeu à nova afetação do
tema, nos termos do art. 1.036 do CPC, “ratificando a decisão de afetação anteriormente
proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, e da qual já resultou a suspensão de processos
análogos, em todo o território nacional” (BRASIL, 2016).
Ora, afetado desde 2016, sem decisão de mérito, com processos, normalmente, em curso
no Juizados Especiais, cujo princípio basilar é a celeridade processual, suspensos29, mais uma
vez, devendo-se analisar a razoabilidade do prazo e se a busca pela padronização decisória não
pode ser danosa à própria lógica da visão econômica do Direito.
Depreende-se dos temas acima, escolhidos não só em razão do impacto quantitativo –
números de processos a eles afeitos – como também por se referir a direitos fundamentais e da
personalidade que exigem do julgador cautela ao se extrair a ratio decidendi e a construção do
tema, bem como a preocupação com o amadurecimento do debate entre os membros, inclusive,
com a realização de audiência pública e oitiva de amici curae, por exemplo, democratizando a
construção de decisão judicial com força de lei, para maioria.
É dentro dessa perspectiva de preocupação com a qualidade dos julgamentos que geram
eficácia vinculante e erga omnes, que criam precedentes obrigatórios e mitigam o ativismo
judicial, que se irá analisar o exemplo em que a postura ativista do julgador criou precedente
29

Consoante consulta junto ao sistema de dados do STJ, em 30/07/2020, há atualmente 63.479 processos
sobrestados em razão da temática (BRASIL, 2020).
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positivo no sentido de promover a evolução do Direito, resguardando direitos da personalidade
de grupo vulnerável.
Adiante, também se analisará a questão da judicialização da saúde – seja pública, seja
privada – uma das faces da judicialização da vida sob o viés qualitativo – por ser tema caro ao
Estado Democrático de Direito, por se relacionar diretamente à vida digna e impactar em
diversos outros direitos da personalidade, ocupando lugar de destaque pelo aumento
significativo do fenômeno, que pode causar males significativos a toda uma estrutura de Estado.
Nessa análise, buscar-se-á demonstrar não só como “decisões lotéricas” causam
insegurança, bem como algumas decisões judiciais, em nome da preservação da vida humana,
intervêm desarrazoadamente em políticas públicas, sendo o uso da padronização decisória
instrumento de relevo à minimização.

4.2.3 Entre o ativismo judicial e os precedentes judiciais em contexto de direito da
personalidade: a (in)compatibilidade

A presença do Estado-juiz nas mais variadas searas da vida cotidiana, desde a política
até as relações privadas de afeto, por exemplo, somado ao fato da ampliação do espectro
interpretativo do julgador no pós-positivismo – ante o caráter normativo dos princípios e sua
abertura cognitiva e com a presença de conceitos jurídicos indeterminados – ao mesmo tempo
em que pode se revelar cenário ideal à tutela dos mais essenciais direitos da personalidade –
como à vida, à honra, à imagem, ao nome – pode impingir riscos ao Estado Democrático de
Direito, por dar azo ao ativismo judicial – que pode ser negativo ou até positivo – e a buscas a
sua contenção, como os precedentes judiciais, como se mostrará a seguir.

4.2.3.1 Ativismo iluminista ou positivo e sua relação com a formação dos precedentes judiciais:
uma análise casuística do direito da personalidade ao nome a partir da identidade de gênero e
do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar

A despeito das críticas comumente dispendidas ao ativismo judicial, há que se assinalar
que generalizações não produzem conclusões mais escorreitas.
Dentre as várias funções atribuídas ao ativismo, Luís Roberto Barroso (2018) destaca o
papel iluminista, que consiste no Poder Judiciário proteger direitos fundamentais, fazendo
imperar a razão iluminada, que predominou no século XIX, em contraposição ao império da
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lei, de modo a “empurrar a história”, “abrindo caminhos” a que o legislador o faça, permitindo
a evolução do Direito.
Como exemplo emblemático, tem-se o reconhecimento pelo STF da união entre pessoas
do mesmo sexo (ADPF 132 e ADI 142), além do direito de alteração do nome por procedimento
administrativo e independente de quaisquer procedimentos cirúrgicos, médicos quanto à
mudança de gênero, situações essas em que se observa o diálogo das fontes do direito interno e
internacional, em prol do respeito à dignidade da pessoa em sua individualidade e no exercício
da autonomia de vontade, tomando como base o teor do parecer exarado na Opinião Consultiva
nº 24/2017, que impactou internamente, de modo que o CNJ editou atos normativos nesse
talante (CIDH, 2017).
Na Opinião Consultiva nº 24/2017, realizada pelo Estado da Costa Rica à Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), buscou-se nortes interpretativos quanto ao
tratamento a ser dispendido a pessoas LGBTI quanto à proteção ao nome e à possibilidade de
alteração, além das uniões homo, ante o conjunto de normas nortes da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos. Em resposta, tomando como base a Lei Argentina contra Atos
Discriminatórios nº 23.592, firmou-se entendimento de que a identidade de gênero, a orientação
sexual e a expressão de gênero são categoriais protegidas, bem como o conceito de família é
amplo, devendo-se incluir as uniões entre pessoas do mesmo sexo, eis que assim se está a tutelar
a dignidade e a liberdade, direitos da personalidade. Assinalou-se, ainda, que os EstadosMembros da OEA devem criar ou otimizar os instrumentos à facilitação de acesso à justiça,
além da possibilidade de uso de procedimento administrativo, devendo-se a manifestação livre
da vontade ser o único requisito à mudança do nome, que se relaciona com o direito à imagem,
estendendo, inclusive, às crianças e adolescentes, mas com temperamentos próprios da
condição de ser em desenvolvimento (CIDH, 2017).
O nome, enquanto direito da personalidade, integra a essência do ser e o identifica no
seio familiar e social, de modo que detém do Estado proteção legal (art. 16, 17 e 18 do Código
Civil) e, pela função social que exerce, como regra, é imutável, sobretudo o prenome, por razão
da segurança nas relações jurídicas e da estabilidade social, porém essa imutabilidade não é
absoluta, consoante se depreende do art. 58 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73)
(BRASIL, 2002; BRASIL, 1973).
Embora seja possível a alteração do registro de nascimento, mister o atendimento dos
requisitos exigidos por lei (artigos 56, 57 e 109 da Lei de Registros Públicos e Provimento nº
73/2018, Conselho Nacional de Justiça- CNJ), dentre eles, o não prejuízo aos apelidos de
família, capacidade civil e que não tenha finalidades escusas. Acerca do tema, a CIDH destacou
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que “[...] no âmbito dos procedimentos de reconhecimento do direito à identidade de gênero,
não resulta razoável exigir que as pessoas cumpram requisitos que desvirtuem a natureza
puramente declarativa dos mesmos” 30(CIDH, 2018, p. 56) (tradução livre), sob pena de violar
a intimidade, afastando a exigência de certificados de boa conduta ou policiais, inclusive, com
o que não se concorda ante o risco à segurança jurídica das relações jurídicas.
A relação imbricada do nome com a dignidade da pessoa humana, expressamente
reconhecida em diversos trechos da OC 24/2017, também foi objeto de deliberação pelo STF
para quem “o direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana, princípio
alçado a fundamento da República Federativa do Brasil (CF, artigo 1º, inciso III)” (STF, RE
248.869) (BRASIL, 2004).
A rigor, o prenome - ou nome próprio ou nome individual - é a primeira e certamente a
mais importante palavra na composição do nome civil. Admitir que a pessoa conviva com um
prenome indesejado, que lhe expõe à situação constrangedora ou que não se autorreconhece em
razão da identidade de gênero, fere sua própria dignidade. Nesse sentido, Walter Ceneviva
preleciona:
[...] não se trata de questão de gosto ou de preferência do indivíduo, a quem enseja a
alteração. Deve ser claramente enunciada e, embora subjetiva, há de ser
compreensível objetivamente. A cautela do juiz se impõe. Acima da subjetiva reação
de cada pessoa ao desagrado pelo prenome, sobrepõe-se a lei geral da imutabilidade,
afirmada na cabeça do artigo. A exceção admitida no caput do art. 58 deve ser avaliada
com cuidado. É aceita tão-só para substituir quer dizer trocar, colocar outro no lugar,
sem manter o primitivo [...] (CENEVIVA, 2002, p. 137-138).

Fixados tais valores, considerando ser o nome a externalização da pessoa enquanto
indivíduo e ser social, sua alteração deve ser garantida, nas hipóteses legais com respaldo em
vetores constitucionais, resguardando o princípio da veracidade do registro público e da
segurança jurídica.
No julgamento do REsp 66.643/SP, sendo Relator o eminente Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, foram reportadas palavras de Sá Pereira, no sentido de que “soberana não
é a lei, mas a vida” (BRASIL, 1997). Daí a necessidade de o aplicador da lei ser sensível à
realidade que o cerca, buscando a “real individualização da pessoa perante a família e a
sociedade”. Ainda na mesma toada, em clarividente exemplo de ativismo, o CNJ se posicionou
quanto à modificação de assento de nascimento nos Enunciados de nº 42 e nº 43:

“[...] dentro del alcance de los procedimientos para reconocer el derecho a la identidad de género, no es razonable
exigir que las personas cumplan con los requisitos que distorsionan su naturaleza puramente declarativa” (CIDH,
2017).
30
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ENUNCIADO N.º 42: Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito enquanto
pessoa do sexo oposto, resultando numa incongruência entre a identidade determinada
pela anatomia de nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de transgenitalização é
dispensável para a retificação de nome no registro civil.
ENUNCIADO N.º 43: É possível a retificação do sexo jurídico sem a realização da
cirurgia de transgenitalização (BRASIL, 2014).

E por influência da OC 24/2017, o CNJ, antecipando-se ao legislador, editou
Provimento nº 73/2018, que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas
Naturais (RCPN), não se exigindo o uso da via judicial, podendo ser feita a alteração em sede
extrajudicial, mediante manifestação da vontade e apresentação de documentos de identificação
e certidões negativas (BRASIL, 2018). Ora, como bem assinala Josserand, o nome seria “uma
etiqueta sobre nós e que nos dá a chave de nossa personalidade” (apud SANTA MARIA, 1987,
p. 131), de modo que reconhecer o direito à alteração desse atributo a partir do
autorreconhecimento, sem óbices injustificáveis – como pareceres médicos ou cirurgias
médicas prévias – revela-se meio de concretizar a dignidade do ser humano enquanto pessoa.
É respeitar o outro enquanto outro diferente.
Observou-se o influxo do parecer da CIDH na OC 24/2017 também nas decisões
judiciais: por exemplo, em vários julgados do Supremo Tribunal Federal31 e do Superior
Tribunal de Justiça32, que antes mesmo do parecer em tela já reconhecia o direito à mudança
do nome com base da identidade autopercebida e independente de cirurgia de transgenitalização
ou de tratamentos hormonais, vêm citando a referida opinião consultiva, determinando a
efetivação dos direitos decorrentes da identidade de gênero de maneira rápida e acessível. Nesse
talante, em recente decisão do STJ destacou que:

31

Por exemplo: Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, em 2018, que buscava interpretação conforme da Lei
nº 6.015/1973 para garantir o direito de transexuais à substituição do prenome perante o registro civil independente
de cirurgia de transgenitalização (BRASIL, 2018).
No mesmo sentido: STF - RE 670422 – O Min. Toffoli (Relator), reajustou seu voto, para adequá-lo ao que o
Plenário decidiu na ADI 4.275. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: “i) O transgênero tem direito
fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se
exigindo, para tanto, nada. Tese: “I - O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome
e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade
do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa
(BRASIL, 2020).
32
Por exemplo: REsp 1.008.398/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe
18.11.2009; e REsp 737.993/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.11.2009,
DJe 18.12.2009 (BRASIL, 2009; BRASIL, 2009).
No mesmo sentido: REsp 1626739/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 09/05/2017, DJe 01/08/2017 (BRASIL, 2017).
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO
SEXO. TRANSEXUAL NÃO TRANSGENITALIZADO. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de se
autorizar a alteração do registro civil para mudança do sexo civil de masculino para
feminino no caso de transexual que não se submeteu a cirurgia de redesignação
genital. 2. Possibilidade de alteração do prenome na hipótese de exposição da pessoa
a situações ridículas (art. art. 59, p. u., da Lei dos Registros Públicos). 3. Ocorrência
de exposição ao ridículo quando se mantém a referência ao sexo masculino, embora
o prenome já tenha sido alterado para o feminino em razão da transexualidade. 4.
Possibilidade de alteração do sexo civil nessa hipótese. 5. Precedentes do STF e do
STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ. REsp 1561933/RJ, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 23/04/2018) (BRASIL, 2018).

A Resolução nº 23.562/2018, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a admitir o
uso do nome social, desde que não exponha o titular ao ridículo, tampouco atente contra o
pudor, mantendo, contudo, o nome civil no cadastro – usado apenas para fins administrativos e
para salvaguardar interesse público e direitos de terceiros (BRASIL, 2018).
Depreende-se dos exemplos supra que, embora não se reconheça o caráter vinculante da
jurisdição voluntária da CIDH, os nortes interpretativos dispendidos na OC 24/2017
influenciaram e ainda vêm influenciando no direito brasileiro sobremaneira, inclusive
permitindo que decisões judiciais e atos normativos do CNJ possam suprir a omissão legislativa
quanto a temas tão caros ao Estado Democrático de Direito, como os ora mencionados. Para
Schreiber:
o direito à identidade pessoal não encontra previsão expressa no Código Civil. A
codificação limitou-se a tratar de cinco direitos da personalidade: direito ao corpo,
direito ao nome, direito à honra, direito à imagem e direito à privacidade. Ainda assim,
é fácil perceber que o direito à identidade pessoal merece proteção em nosso
ordenamento jurídico, por força da cláusula geral de tutela da dignidade humana,
consagrada no art. 1º, III, da Constituição (SCHREIBER, 2013, p. 15).

Ora, a omissão legislativa não significa que outros direitos da personalidade não
existam, não mereçam tutela e resposta estatal em caso de violação efetiva ou ameaça à lesão,
incumbindo ao jurista demonstrar, para tanto, se há relação com a dignidade da pessoa humana.
Toda cautela é necessária a evitar a banalização do instituto.
Nesta toada, na mencionada consulta se reconheceu a identidade de gênero como
decorrente do direito à vida privada, à liberdade, ao exercício da autonomia, em poder se
autodeterminar e escolher as circunstâncias e opções que dão significado à sua existência
(parágrafo 93) e do livre desenvolvimento da personalidade (parágrafos 88 e 89); incluindo no
seu bojo o direito à vida e a dignidade humana (artigos 7º e 11 da Convenção Americana). Além
disso, sedimentou o entendimento de que sexo e gênero não se confundem e que o sexo
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biológico não é imutável e deve estar a serviço do desenvolvimento livre da personalidade e
não o contrário (parágrafo 95), detendo a identidade de gênero caráter instrumental ao resguardo
de tais direitos, razão pela qual o Estado não deve se omitir ou criar óbices a sua tutela efetiva
(CIDH, 2017). Nesse sentido:
O nome como atributo da personalidade é uma expressão da individualidade e tem
como finalidade afirmar a identidade de uma pessoa ante a sociedade e nas atuações
perante o Estado. Com isso se procura garantir que cada pessoa possua um sinal único
e singular frente aos demais, com o qual possa se identificar e se reconhecer como tal.
Se trata de um direito fundamental inerente a todas as pessoas pelo simples fato de
sua existência. Além disso, esta Corte indicou que o direito ao nome reconhecido no
artigo 18 da Convenção e também em diversos instrumentos internacionais, constitui
um elemento básico e indispensável da identidade de cada pessoa, sem o qual não
pode ser reconhecido pela sociedade nem registrado ante o Estado33 (CIDH, 2017, p.
48).

Destaque-se que a sutil cautela em se criar um glossário com termos principais usados
no contexto de identidade de gênero demonstra como a causa de grupo vulnerável é “cara” ao
direito internacional e que práticas de violência, desde das mais “banais” como uma piada de
mal gosto, até a violência física que desemboca em morte, devem ser combatidas. Soa no
mínimo irracional o comportamento preconceituoso e discriminatório pelo simples fato de não
ser considerado “normal”, como consta em diversos trechos da OC 24/2017 (CIDH, 2017).
As formas de discriminação contra pessoas LGBT se manifestam em muitos aspectos
na esfera pública e privada, sendo a forma mais extrema de discriminação a violência que pode
ser, segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH):
[...] física (assassinatos, espancamentos, sequestros, agressões sexuais) ou psicológica
(ameaças, coação ou privação arbitrária da liberdade, incluindo confinamento
psiquiátrico forçado). e tende a ser brutal por os tratarem como “desafiadores das
normas de gênero34 (CIDH, 2017, p. 22).

No mesmo sentido, o Relatório Especial das Nações Unidas sobre Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes ao dispor que a discriminação com
“base na orientação ou identidade de gênero pode, muitas vezes, contribuir para desumanizar a

No original: “El nombre como atributo de personalidad es una expresión de individualidad y su propósito es
afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en las acciones ante el Estado. Esto busca asegurar que cada
persona tenga un signo único y singular frente a los demás, con el cual pueda identificarse y reconocerse como tal.
Es un derecho fundamental inherente a todas las personas por el simple hecho de su existencia. Además, esta Corte
indicó que el derecho a un nombre reconocido en el Artículo 18 de la Convención y también en varios instrumentos
internacionales, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede
ser reconocido por la sociedad o registrado en el Estado” (CIDH, 2017).
34
“[...] puede ser físico (asesinatos, palizas, secuestros, agresiones sexuales) o psicológico (amenazas, coerción o
privación arbitraria de libertad, incluido el confinamiento psiquiátrico forzado) y tiende a ser brutal por tratarlos
como "normas de género desafiantes” (CIDH, 2017).
33
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vítima, o que geralmente é uma condição necessária para que a tortura e os maus-tratos
ocorram”35 (CIDH, 2017, p. 22) (tradução livre), tal o Comitê das Nações Unidas sobre tortura.
Na OC 24, ao reconhecer o direito à identidade de gênero e, em particular, sobre o dever
de se facilitar os procedimentos para processar pedidos de mudança de nome em razão da
identidade de gênero, além da possibilidade de efeitos patrimoniais próprios do matrimonia à
união de pessoas do mesmo sexo, a CIDH manifestou aos Estados-Membros visão prospectiva,
antidiscriminatória e inclusiva, pautada na ideia de que todos os seres humanos são iguais em
suas diferenças e que o discurso baseado em “estereótipos de heteronormatividade e
cisnormatividade com diferentes graus de radicalização, acabam gerando homofobia,
lesbofobia e transfobia que conduzem aos crimes de ódio”36 (CIDH, 2017, p. 27) (tradução
livre).
Ao ser instada a se manifestar quanto à proteção do vínculo entre casais do mesmo sexo
e os mecanismos por meio dos quais o Estado poderia proteger as famílias em suas diversidades,
a CIDH, acertadamente tal qual já se vinha entendendo no Brasil, ante a importância social que
detém – promover a união de sociedades, comunidades e povos inteiros – não pode deter
definição estanque, tampouco proteger modelo único, limitado ao matrimônio (CIDH, 2017).
Como forma de ratificar seu entendimento, a CIDH não só citou mais uma vez o Caso
de AtalaRifo e Meninas vs. Chile (CIDH, 2017, p. 58), como também o que consta da
Convenção Americana (art. 17.2), do Tribunal Europeu, do Sistema das Nações Unidas e os
Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos em
relação à orientação sexual e à identidade de gênero (Princípio n° 13), pontuando que os
mesmos direitos e obrigações que decorrem dos vínculos de casais heterossexuais devem se
estender aos homossexuais (CIDH, 2017) e que:
o vínculo afetivo que a Convenção protege é impossível de quantificar ou codificar,
razão pela qual, desde sua jurisprudência mais antiga, esta Corte entendeu o conceito
de família de maneira flexível e ampla. A riqueza e diversidade da região se viram
refletidas nos casos submetidos à competência contenciosa da Corte, o que explica as
diversas configurações familiares que podem ser protegidas, incluindo as famílias
poligâmicas37 (CIDH, 2017, p.72).

“La discriminación basada en la orientación o identidad de género a menudo puede contribuir a deshumanizar a
la víctima, que generalmente es una condición necesaria para que ocurran torturas y malos tratos” (CIDH, 2017).
36
“Los estereotipos de heteronormatividad y cisnormatividad con diferentes grados de radicalización, terminan
generando homofobia, lesbofobia y transfobia que conducen a crímenes de odio” (CIDH, 2017).
37
“El vínculo afectivo que protege la Convención es imposible de cuantificar o codificar, razón por la cual, desde
su jurisprudencia más antigua, este Tribunal ha entendido el concepto de familia de manera flexible y amplia. La
riqueza y diversidad de la región se reflejó en los casos sometidos a la jurisdicción contenciosa de la Corte, lo que
explica las diferentes configuraciones familiares que pueden protegerse, incluidas las familias polígamas”(CIDH,
2017).
35
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Como consectário de tal entendimento, reconheceu-se o dever do Estado, seja por
obrigações positivas, seja negativas, de garantir a liberdade de expressão e de adequar o “seu
direito para fazer efetivos os direitos e liberdades reconhecidos na Convenção”38 (CIDH, 2017,
p. 75), utilizando-se das experiências positivas noutros países quanto ao reconhecimento da
união entre pessoas do mesmo sexo e consectários patrimoniais, tais como: Cidade do México
(desde 2009 reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo); Uruguai (desde 2007
regulamento por lei concubinária e em 2013 o casamento homossexual), Argentina (em 2002
reconheceu a união homo e, em 2010, o casamento) e o Brasil (em 05 de maio de 2011, na ADI
4277, o STF reconheceu aos casais de mesmo sexo os mesmos direitos aos casais
heterossexuais, e o CNJ, por meio da Resolução nº175/2013, proibiu a não declaração de
matrimônio e união de fatos entre casais homossexuais, com fulcro no princípio da não
discriminação), dentre outros (CIDH, 2017).
Assim, afastando algumas perspectivas filosóficas e religiosas no sentido da necessidade
de procriação para ser entidade familiar, por exemplo, e afirmando não poder, sob pena de
discriminação, serem utilizadas como parâmetro de convencionalidade (CIDH, 2017, p. 79), a
CIDH entendeu que não haveria fundamento ao não reconhecimento, concluindo que:
como já foi apontado, o Tribunal entende que do princípio da dignidade humana
deriva a plena autonomia do indivíduo para escolher com quem quer manter um
vínculo permanente e marital, seja natural (união de fato), ou solene (matrimônio).
Esta escolha, livre e autônoma, forma parte da dignidade de cada pessoa e é intrínseca
aos aspectos mais íntimos e relevantes de sua identidade e projeto de vida (artigos 7.1
e 11.2). Além disso, a Corte considera que, desde que exista uma vontade de se
relacionar de maneira permanente e formar uma família, existe um vínculo que merece
igualdade de direitos e proteção independentemente da orientação sexual de seus
contraentes (artigos 11.2 e 17). Ao afirmar isso, o Tribunal não está diminuindo o
valor da instituição do matrimônio, mas, pelo contrário, o considera necessário
reconhecer igual dignidade a pessoas que pertencem a um grupo humano que foi
historicamente oprimido e discriminado (supra, par. 33)39 (CIDH, 2017, p. 80).

Como dito, nessa seara, no Brasil já se reconhecia a união homoafetiva e os efeitos
patrimoniais dela decorrentes, havendo, decerto, após a OC 24/201740, o fortalecimento da ideia

“Su derecho a hacer cumplir los derechos y libertades reconocidos en la Convención” (CIDH, 2017).
“Por otro lado, como ya se ha señalado, la Corte entiende que el principio de la dignidad humana deriva la plena
autonomía del individuo para elegir con quién quiere mantener un vínculo matrimonial permanente, ya sea natural
(unión de facto) o solemne (matrimonio). Esta elección libre y autónoma es parte de la dignidad de cada persona
y es intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes de su identidad y proyecto de vida (artículos 7.1 y 11.2).
Además, el Tribunal considera que, mientras exista el deseo de tener una relación permanente y formar una familia,
existe un vínculo que merece igualdad de derechos y protección independientemente de la orientación sexual de
sus partes contratantes (artículos 11.2 y 17). Al afirmar esto, la Corte no está disminuyendo el valor de la institución
del matrimonio, sino que, por el contrario, considera necesario reconocer la igualdad de dignidad de las personas
que pertenecen a un grupo humano que históricamente ha sido oprimido y discriminado (CIDH, 2017).
38
39
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de que não é o matrimônio a única entidade familiar digna de proteção estatal e o respeito pela
sociedade, vigendo, numa perspectiva de “sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º,
Constituição Federal) o princípio da pluralidade de famílias (CIDH, 2017).
O modelo de família nuclear e estabilizada, com papéis bem definidos de acordo com o
sexo do seu ente, característica da sociedade industrial, cede espaço, na sociedade moderna do
Estado de Bem-Estar Social, à pluralidade de entidades familiares, onde o poliamor, a
multiparentalidade e família anaparental, por exemplos, passam a ser realidade que o Direito
precisa se amoldar. Ou seja: com a “destradicionalização da família”, com conflitos familiares
noutros horizontes, a atuação do Estado-juiz precisa ser distinta.
Ora, há que se registrar que a complexidade paradoxal das relações intersubjetivas urge
para a intervenção interdisciplinar, que busquem compreender a dinâmica e a origem do conflito
à sua solução a contendo. Entretanto, ante a não atuação legislativa nesse tocante, por ser
“questão moral polêmica”, a intenção judicial se revelou como a “última trincheira”.
Nesse talante, destaca-se o julgamento da ADPF 132 (recebida como ADI nº 142) em
que o STF, nos dias 4 e 5 de maio de 2011, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, que detém efeito erga omnes, reconheceu a união entre pessoas do mesmo
sexo, ampliando o conceito tradicional de família e permitindo a ampliação da tutela jurídica
na seara patrimonial, como personalíssima.
Luís Roberto Barroso que, à época parecerista dessas ações, ponderando quanto à
existência de milhões de pessoas do mesmo sexo vivendo e convivendo em unidade familiar,
tendo projeto de vida em comum e o afeto como nortes, e da imprescindibilidade de proteção
estatal, apontou que o Direito não poderia se quedar indiferente. Destacou que dois
fundamentos filosóficos assentaram tais demandas, quais sejam: que o “homossexualismo é um
fato da vida” e que “[...] não viola qualquer norma jurídica, nem é capaz, por si só, de afetar a
vida de terceiros”, a priori (BARROSO, 2018, p. 424), bem como que o Estado e o Direito não
podem chancelar ou praticar a discriminação e o preconceito, mas “[...] em uma sociedade
democrática, é o de assegurar o desenvolvimento da personalidade de todos os indivíduos [...]
provendo apoio e segurança para os grupos vulneráveis” (BARROSO, 2018, p. 424). Quanto
aos fundamentos jurídicos, pontuou que há princípios constitucionais à tutela das uniões
homoafetivas como união estável e que ainda quando não fosse uma consequência “imediata
do texto constitucional, a equiparação de regimes jurídicos decorreria de uma regra de
hermenêutica: na lacuna da lei, deve-se integrar a ordem jurídica” (BARROSO, 2018, p. 424425), com a analogia.
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Como preceitos fundamentais violados, consignou-se os princípios da dignidade da
pessoa humana, da igualdade e da segurança jurídica e da liberdade, mais especificamente, ao
direito à autonomia privada.
Nesse caso, a igualdade indica rejeição à discriminação, ao racismo (art. 3º, CF/88) e ao
tratamento desigual injustificado (art. 5º, caput, CF/88), como por exemplo, calcado na
orientação das pessoas. Barroso (2018, p. 431-433) ponderou que o STF já reconhecia a
aplicação direta desse princípio para afastar práticas discriminatórias, porque o comando
constitucional não se dirige apenas ao legislador, cabendo ao intérprete impor correções,
fazendo valer a lógica da sociedade pluralista, incompatível com o não reconhecimento de
uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Em relação à liberdade, que é “[...] pressuposto ao desenvolvimento da personalidade”
(BARROSO, 2018, p. 434), o reforço de tutela estatal para além do aspecto formal de escolha
de projeto de vida lícito, exige condições objetivas à concretização. O direito de livremente
escolher a forma de estabelecer uniões de afeto e de companheirismo, sem ser na
clandestinidade é, no mínimo, possibilitar que as pessoas possam ser livres em suas escolhas.
E o reconhecimento pelo STF foi no mínimo razoável e se defender o contrário seria uma forma
“de perfeccionismo ou autoritarismo moral, próprio dos regimes totalitários, que não se limitam
a organizar e promover a convivência pacífica, tendo a pretensão de moldar indivíduos
adequados” (BARROSO, 2018, p. 435).
Desses dois princípios, não é difícil imaginar que a dignidade da pessoa humana também
é sobremaneira inobservada, eis que ao não se reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar é se negar que a escolha feita – produto do exercício da autonomia da
vontade do casal, de suas liberdades individuais – é legal e legítima, é se impingir sofrimento
indevido por imposição da vontade estatal injustificadamente, é negar a identidade de gênero
como se o modelo estatal de família fosse superior. Ao tratar desse princípio ao caso em análise,
Barroso assinala com acerto que:
é impossível deixar de reconhecer que a questão aqui tratada envolve uma reflexão
acerca da dignidade humana. Entre as múltiplas possibilidades de sentido da ideia de
dignidade, duas delas são reconhecidas pelo conhecimento convencional: i) ninguém
pode ser tratado como meio, devendo cada indivíduo ser considerado sempre como
um fim em si mesmo; e ii) todos os projetos pessoais e coletivos de vida, quando
razoáveis, são dignos de igual respeito e consideração, são merecedores de igual
‘reconhecimento’. A não atribuição de reconhecimento à união entre pessoas do
mesmo sexo viola simultaneamente essas duas dimensões nucleares da dignidade
humana (BARROSO, 2018, p. 436).
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Ora, vê-se que a pluralidade de entidades familiares, na qual a união homoafetiva é uma
realidade, passa a ser traço característico da sociedade contemporânea e a declaração pelo
Estado de tal fato decorre do respeito aos direitos da personalidade, como ao da identidade de
gênero, em que a pessoa pode se manifestar como se autopercebe e criar seus laços de afeto a
partir dela, sem ser “julgado” por isso:
o enfoque da proteção desloca-se da família em si mesma para cada um dos seus
integrantes, reconhecendo-se que a instituição familiar não pode ser protegida como
algo superior aos desígnios dos seus membros, mas consiste, ao contrário, em
instrumento da realização da felicidade de cada um deles. Tem-se aí um novo aspecto
funcional: ‘a realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência e
solidariedade, é a função básica da família de nossa época’ (SCHREIBER, 2013, p.
226).

A partir da década de 1960 a família passa por ressignificações e o Direito tem que
tutelar, protegendo a unidade familiar e, logo, seus entes, que o Código Civil não o fez, deixando
aos Tribunais o fazerem, como o fez o STF na ADPF 132 e ADI 4277 (BARROSO, 2018).
A postura do STF em assim compreender o problema foi de vanguarda e de respeito à
pessoa em sua dignidade, permitindo que as relações jurídicas estabelecidas saíssem do limbo
da insegurança jurídica. Nesse sentido:
o princípio da segurança jurídica envolve a tutela de valores como a previsibilidade
das condutas, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança,
indispensáveis à paz de espírito, e, por exemplo, à paz social. A importância da
segurança jurídica é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, justificando, até
mesmo que, em certas circunstâncias, sejam preservados os efeitos de atos
inconstitucionais ou se lhes conceda alguma sobrevida, a despeito da gravidade que
ostentam. Não é preciso sequer chegar perto desses extremos para constatar que a
exclusão das relações homoafetivas do regime jurídico da união estável, sem que
exista um regime especifico similar, é inequivocadamente geradora de insegurança
jurídica [...]. A uniões entre pessoas do mesmo sexo são licitas e continuaram a existir,
ainda que persistam as dúvidas a respeito do seu enquadramento jurídico. Esse quadro
de incerteza – alimentado por manifestações díspares do Poder Público, inclusive
decisões judiciais conflitantes – afeta o princípio da segurança jurídica, tanto do ponto
de vista das relações entre os parceiros quanto das relações com terceiros. Vale dizer:
criam-se problemas para as pessoas diretamente envolvidas e para sociedade
(BARROSO, 2018, p. 437).

A sociedade evoluiu e a insuficiência de proteção legal – o que é compreensível, já o
legislador não é capaz de prever todas das hipóteses possíveis dignas de proteção futura –
encontra na aplicação do Direito ao caso concreto pelo julgador, comprometido com a ordem
jurídica, onde os valores constitucionais são nortes de observância obrigatória, meio de garantir
essa evolução.
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Imagine-se as relações patrimoniais, como partilha, herança, sociedade empresarial no
contexto de união homoafetiva, sem parâmetro legal, mas que continuam existindo no mundo
fático. A busca à solução judicial dos conflitos deles decorrentes além de assoberbar ainda mais
o Poder Judiciário, também iria otimizar cenário de decisões judiciais lotéricas, promovendo
insegurança jurídica que, como dito no outro capítulo, vem na contramão do viés econômico
do Direito.
Como dito, não só a partir desse julgado, mas também da OC nº 24/2017 passou-se a
observar, inclusive, em sede de repercussão geral, cujo efeito do julgado, nos termos do art.
927, CPC, cria precedente vinculativo não só a todo o Poder Judiciário, como a Administração
Pública, ratificando a ideia de antes mesmo da sedimentação da padronização decisória com o
CPC/2015, institutos como decisões em controle concentrado de constitucionalidade já
impunham tal visão.
Depreende-se assim que, a partir de posturas mais evolutivas do Estado-juiz, no plano
interno ou internacional, a despeito das críticas, vêm promovendo a tutela dos direitos
essenciais da pessoa sem os quais todos os demais direitos seriam inócuos.
A título de exemplo, em vários julgados se depreende o alargamento de direito à união
de pessoas do mesmo sexo, tais como, no STF, tem-se o Tema 1072 “possibilidade de concessão
de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja companheira
engravidou após procedimento de inseminação artificial” (STF, RE 1211446) (BRASIL, 2019).
Tem-se exemplo em que a escolha do modelo de família, a partir do exercício da
vontade, não pode ser óbice ao reconhecimento de direitos da personalidade, como à
convivência familiar e ao pleno desenvolvimento do petiz, no contexto de filiação decorrente
de adoção. Ao contrário: o Direito deve transcender às amarras da lei e buscar nos princípios e
na interpretação teleológica a solução mais justa ao caso posto.
Outro significativo caso é o da “Tese: regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de
casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002” (BARROSO,
2018), em que se discutiu se o tratamento sucessório dispendido ao cônjuge se estenderia aos
companheiros, ante previsão legal distinta. No julgamento, assinalou-se a inexistência de
hierarquia entre as entidades familiares, rompendo com a visão tradicional matrimonializada de
família que muitos anos perdurou na sociedade, bem como que a Corte noutras oportunidades
já havia reconhecido outras formas de configuração familiar, não havendo, assim, lastro
constitucional para se manter tratamento sucessório distinto, consoante ementa abaixo:
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direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação
do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva.
Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e
companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família
legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas
mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência
de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição
de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre
pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável
heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não
é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é,
a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização
entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo,
o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e
discriminar a companheira (ou o companheiro) (STF - RE 646721 - Órgão julgador:
Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Julgamento: 10/05/2017, Publicação: 11/09/2017)
(BRASIL, 2017).

Mais uma vez, o STF “empurrou a história para frente”, ampliando o espectro de
proteção de direitos patrimoniais que têm como pano de fundo direitos da personalidade, já que
a função social da família transcende à representação perante a sociedade, significando o
respeito à individualidade das pessoas em comunhão de laços de afeto e respeito.
Ao reconhecer na família papel essencial à sociedade, Gustavo Tepedino destaca que:
[...] alcançada pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, dá conteúdo à
proteção da família atribuída ao Estado pelo artigo 226 do mesmo Texto Maior: é a
pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da
proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas do direito
positivo, em particular, aquelas que disciplinam o Direito de Família, regulando as
relações mais íntimas e intensas do indivíduo social (TEPEDINO, 1999, p. 394).

E completa Maria Berenice Dias, uma das defensoras da variabilidade de entidades
familiar no Direito pátrio, tomando o afeto como elemento caracterizador essencial:
[...] não pode arvorar-se de qualidades mágicas, como se tivesse o condão de fazer
desaparecer fatos que existem. É chegada a hora de pôr um fim a essa verdadeira
alquimia e enlaçar as relações afetivas – todas elas, tenham a conformação que tiverem
– no conceito de entidade familiar. A Justiça precisa perder o hábito de fingir que não
vê situações que estão diante de seus olhos. A enorme dificuldade de visualizar
relações afetivas decorre de puro preconceito. Ainda que tenha havido uma sensível
mudança na concepção da família, não basta a inserção do afeto como elemento
constitutivo dos vínculos familiares. Além do afeto, é impositivo invocar também a
ética, que merece ser prestigiada como elemento estruturante da família. Ao
confrontar-se com situações em que o afeto é o traço diferenciador das relações
interpessoais, não é possível premiar comportamentos que afrontam o dever de
lealdade. A omissão em extrair consequências jurídicas por determinada situação não
corresponder ao vigente modelo de moralidade não pode chancelar enriquecimento
injustificado (DIAS, 2005, p. 3).
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Não só o STF, mas também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo,
na estudada OC 24, em verdadeira interpretação evolutiva, sistêmica (com uso do meios
complementares de interpretação, nos termos do que preceitua a Convenção de Viena de 1969)
e harmoniosa, com o olhar volvido a princípios como “pro persona”, ao reconhecer o direito à
identidade de gênero e a possibilidade de efeitos patrimoniais próprios do matrimônio à união
de pessoas do mesmo sexo (BARROSO, 2018). Verdadeira visão prospectiva,
antidiscriminatória e inclusiva, pautada na ideia de que todos os seres humanos são iguais em
suas diferenças, que, felizmente, o Estado Brasileiro, pelo menos o Poder Judiciário, como
visto, vem encampando e criando, precedentes obrigatórios.
A despeito de toda evolução no reconhecimento dos direitos humanos, fundamentais e
da personalidade das pessoas, que integram o grupo vulnerável trans, os dados estatísticos ainda
apontam cenário de exclusão e de violação de tais direitos, que impacta diretamente na
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que muito ainda se tem
que evoluir.
O Grupo Gay da Bahia (GGB) desenvolve o Relatório Anual de Mortes Violentas de
LGBT no Brasil – e os dados divulgados em abril apontaram que 329 pessoas, entre lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, tiveram morte violenta no Brasil em 2019 por conta da
orientação sexual ou identidade de gênero. Foram 297 homicídios (90,3%) e 32 suicídios
(9,7%). Dados mostram queda em relação a 2018: em 2018, foram 420, enquanto o recorde se
deu em 2017, com 445 notificações, o que associam à decisão do STF pode ter contribuído para
a queda de aproximadamente 20%, por operar pela chamada “pedagogia do medo” (GGB,
2018).
Em 13 de junho de 2019, o STF decidiu pela criminalização da homofobia e da
transfobia, com a aplicação da Lei do Racismo (7.716/1989), determinou que discriminações e
ofensas às pessoas LGBTI podem ser enquadradas no artigo 20 da referida norma, com punição
de um a três anos de prisão. O crime é inafiançável e imprescritível (Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, de relatoria do ministro Celso de Mello e do Mandado
de Injunção (MI) 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin) (STF, 2019).
Segundo Maria Berenice Dias, “apesar ter sido um passo gigantesco”, a decisão por si
só não basta”. Muito da violência contra a população LGBT vem por parte das autoridades
policiais, que ainda precisam de uma capacitação para saber acolher e respeitar essas pessoas.
Muitos têm medo de serem revitimizados quando comparecerem a uma delegacia de polícia
para alguma denúncia (IBDFAM, 2020).
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O avanço propiciado pelo STF é tão significativo quanto frágil, segundo Maria Berenice
Dias, “orientações jurisprudenciais podem eventualmente ser alteradas, já que a composição
dos tribunais muda” (IBDFAM, 2020), ressalvando a importância de uma legislação que
assegure a devida proteção dessa comunidade vulnerável, e afirma:
talvez o mais importante projeto de lei em tramitação seja o PLS 134/2018, que cria
o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, apresentado por iniciativa popular e
acompanhado de 100 mil assinaturas. É indispensável uma mobilização não só dos
movimentos sociais, mas de toda a população. Enquanto se tem alguém com o direito
atingido, todos estamos com o direito atingido. Por isso, os direitos da população
LGBTI neste país importam a todos (IBDFAM, 2020).

Assim, percebe-se que interpretações paradigmáticas, evolutivas e com o olhar voltado
à proteção do ser humano pela simples condição de ser pessoa e titular de direito à vida digna,
como a exposta na Opinião Consultiva nº 24/2017, no Provimento nº 73/2018, Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e nas decisões do STF (por exemplo, ADI 4277 e ADPF 132)
precisam ser reproduzidas e cumpridas não só pelo Estado, mas por toda sociedade, que ainda
carrega os resquícios de visão machista, sexista, discriminatória e preconceituosa.
Decerto que essa postura “iluminista” que, por vezes vem sendo adotada pelos Tribunais
brasileiros, é objeto de bastante crítica quanto à legitimidade dentro da lógica da separação dos
poderes. Entretanto, em situações excepcionais, como no caso acima analisado, há permissivo
constitucional para tanto, por força do caráter superior dos direitos fundamentais, de, por vezes,
poder-se-ia vislumbrar tensão entre democracia e direitos fundamentais.
É essencial ao agir atual do magistrado ter prudência política, com virtudes prudenciais.
Não deixar de decidir, mas muitas vezes transferir a decisão final a quem de dever.
Lógico que o cenário ideal seria um diálogo institucional, como alternativa para a
legitimação do controle de constitucionalidade, como defendido por Daniel Sarmento,
evitando-se as tão comuns “corrupções sistêmicas”, parafraseando Marcelo Neves. Para Souza
e Sarmento:
no contexto plural em que vivemos, a comunidade política só se legítima plenamente
quando assegura o igual direito de cada indivíduo de viver de acordo com os seus
próprios projetos e escolhas existenciais; quando proporciona os meios materiais
básicos para isso; quando respeita e valoriza as identidades particulares de cada um
dos seus membros. É papel das constituições democráticas garantir esses elementos,
que são vitais para a generalização entre os cidadãos do sentimento de pertencimento
à comunidade política (SOUZA; SARMENTO, 2012, p. 238).

Percebe-se um ativismo judicial positivo, exercido a partir de interpretação conforme o
texto constitucional, que vem promovendo a evolução do Direito e permitindo que passos
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significativos à efetivação de direitos da personalidade a esse grupo vulnerável sejam dados,
numa sociedade marcada pelo preconceito e pela discriminação, inclusive, estrutural,
incompatíveis com o objetivo de busca de sociedade justa, livre e solidária, erigidos pela
Constituição Federal de 1988.

4.2.3.2 O ativismo axiológico ou negativo e sua relação com os precedentes judiciais: uma
análise da judicialização da saúde
Examinar-se-á o direito à saúde e o problema da judicialização, não só pelo relevo
quantitativo – número alto de demandas -, mas pelo qualitativo – já que se trata de um dos mais
elementares direitos fundamentais e da personalidade, dos quais tantos outros dependem.
Eis aqui exemplo em que o uso da doutrina da efetividade das normas constitucionais,
tendo a abertura conceitual da dignidade da pessoa humana como argumento essencial, além de
causar diversidade de decisões em casos semelhantes, também potencializou o ativismo judicial
em sua feição negativa, ou seja, despido de legitimidade democrática onde os juízes
ultrapassaram o dever constitucional de dar concretude ao direito à saúde, seja pública, seja
privada.
A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 197, expressamente, com o fito de
resguardar o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, previu tratamento prioritário, posto
integrar o mínimo existencial, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida.
Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o
da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, sobretudo pelo Poder
Público, sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e a ausência de
solidariedade entre os entes.
Registre-se que, como se não bastasse à proteção constitucional, o direito social à saúde
encontra sustentáculo também na Lei nº 8080/90, que, em seu art. 2º, atribui ao Estado, isto é,
a todos os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de
providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.
Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas
finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e os serviços
públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população.
Entretanto, os recursos são escassos e o caráter universal do direito à saúde deve ser
analisado não como direito absoluto, bem como se deve atentar que o tal direito perpassa a
discussão de ordem jurídica, exigindo visão interdisciplinar, aspectos técnicos da medicina,

203

devendo o julgador analisar os vários aspectos envoltos e dentro de uma perspectiva
consequencialista, sob pena de incorrer em injusta social e insegurança jurídica (GERBRAN
NETO; SCHULZE, 2015). Deve-se buscar a equidade no acesso.
Nesse complexo cenário, em que de um lado se tem o direito fundamental à saúde, com
assentamento em valores nucleares da sociedade, donde se poderia imaginar sua natureza
absoluta e irrestrita, doutro externalidades, limitações orçamentárias e políticas públicas
ineficazes, a busca ao Poder Judiciário a fazer valer esse direito é uma constante no Brasil
(BARROSO, 2013, p. 410), instalando-se verdadeiro caos onde a participação popular à
compreensão e elaboração social se revela essencial (DALLARI, 1988).
Em obra clássica, Cass Sustein e Stephen Holmes (1999) assinalam que os direitos
custam e a ausência de recursos dos Estados para custeá-los inviabiliza sua efetivação. Foi com
base nessa visão, bastante utilitarista, que a Suprema Corte da África do Sul, no caso
Soobramoney, ante pedido do Sr. Thiagraj Soobramoney, desempregado de 41 anos e portador
de diversas doenças em estágio terminal, pelo custeio estatal para a realização de hemodiálise,
indeferiu-o sob o fundamento de que com a escassez de recursos, incluir o paciente na política
pública de saúde pré-estabelecida ensejaria a exclusão de outros pacientes, inclusive, com mais
chances de sobrevivência, devendo essas decisões dramáticas serem tomadas pelos demais
poderes, responsáveis pelas políticas clássicas, e não pelo Poder Judiciário.
No Brasil, decisão dessa natureza se vislumbrada, por força do neoconstitucionalismo,
que impera e respalda a efetivação de direitos fundamentais no embasamento axiológico fluido,
que é a dignidade da pessoa humana, encontra ainda resistência por parte dos julgadores. Tanto
é verdade que vários são os exemplos de milhões de demandas de saúde, cujos pedidos são
deferidos em nome do direito à vida digna, o que inclui o direito à saúde, numa acepção ampla.
Pois bem, a partir dessas ponderações, a Constituição Federal, reconhecendo o direito à
vida como fundamental e também essencial, personalíssimo à dignidade, de viver enquanto
indivíduo e enquanto agente social, que o direito à saúde se insere.
Seguindo a visão de Adriano de Cupis (2005), para quem os direitos da personalidade
se distinguem dos demais por sua essencialidade, sendo o direito à vida espécie, reconhecida
como “essencialíssimo”, eis que condição à existência da pessoa e titularidade de direitos em
geral.
Com precisão Oscar Prux (2016) assina que o direito à vida detém esse caráter
essencialíssimo, porém destaca que é o direito à vida digna, isto é, dotada de condições mínimas
ao exercício de outros direitos, como o direito à saúde que, para ele, transcenderia a boas
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condições de físicas, mas abarcaria amplo espectros à concretização de bem-estar, consoante
definição da OMS em seu art. 3º.
Esse movimento de judicialização das políticas públicas afeitas à saúde datam do final
da década de 1990 e início dos anos 2000, ápice do cansaço da população em sofrer com os
descasos do Poder Público na garantia do direito à saúde, enxergando no Judiciário sua última
“trincheira”.
Caso emblemático julgado pelo STF e muito mencionado pelos doutrinadores, é o RE
271286, julgado no ano 2000, de relatoria Ministro Celso de Mello, onde se discutia direito a
tratamento de saúde aos portadores do vírus HVI e a sua hipossuficiência (BRASIL, 2000):
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificarse como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMÁLA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se
em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima,
o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
[...] (STF - RE: 271286 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
02/08/2000, Data de Publicação: DJ 23/08/2000 P - 00052) (negritos acrescidos)
(BRASIL, 2000).

Como assinala Clênio Jair Shulze (2015), foi a partir desse histórico julgamento, que a
postura do Poder Judiciário em demandas de saúde não mais poderia ser de omissão, passandose viver a conhecida realidade de avolumamento sem precedentes no país. O Ministro Luís
Roberto Barroso, um dos grandes expoentes no país desse fenômeno de atuação do Poder
Judiciário em políticas públicas ante a omissão ou a insuficiente atuação dos demais poderes,
que não se confunde com ativismo judicial, por ser esse um modo de interpretar a Constituição,
ampliando ou restringindo seu alcance, obtempera que:
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a judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do
modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade
política. Em todos os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe
cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional admite que dela se deduza
uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria.
Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de
interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se
instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre
a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam
atendidas de maneira efetiva (BARROSO, 2009, p. 17-32).

Por ser tema sensível à democracia e por envolver caso complexo, preocupado com essa
situação, o Ministro Gilmar Mendes, em 2009, na condição de presidente do STF e do Conselho
Nacional de Justiça, convocou a Audiência Pública de nº 04 e, após, a oitiva de mais de 50
(cinquenta) atores dos diversos campos da judicialização da saúde, entre advogados, defensores
públicos, promotores e procuradores de justiça, juízes, professores, médicos, técnicos de
saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), passou a fazer uma série de
recomendações aos juízes de todo o país (BARROSO, 2018). Quando de sua abertura, o
Ministro destacou que visava:
[...] ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria do
Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões técnicas, científicas,
administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de
saúde: Sistema Único de Saúde – SUS. ouvir o depoimento de pessoas com
experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde, objetivando
esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e
jurídicas relativas às ações de prestação de saúde, tais como: 1) Responsabilidade dos
entes da federação em matéria de direito à saúde; 2) Obrigação do Estado de fornecer
prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do SUS ou sem
que o pedido tenha sido feito previamente à Administração Pública; 3) Obrigação do
Estado de custear prestações de saúde não abrangidas pelas políticas públicas
existentes; 4) Obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos ou tratamentos
experimentais não registrados na ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos
Clínicos do SUS; 5) Obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não
previsto nas listas do SUS; 6) Fraudes ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009).

O relevo de tal audiência constou do sítio oficial do STF, com notícia datada de que
assinalou que:
Os esclarecimentos prestados pela sociedade a esta Audiência Pública serão de grande
importância no julgamento dos processos de competência da Presidência que versam
sobre o direito à saúde. Hoje, tramitam no Tribunal os Agravos Regimentais nas
Suspensões de Liminares nºs 47 e 64, nas Suspensões de Tutela Antecipada nºs 36,
185, 211 e 278, e nas Suspensões de Segurança nºs 2361, 2944, 3345 e
3355, processos de relatoria da Presidência (STF, 2009).
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Observou-se uma diversidade de participação, tendo as falas sido proferidas por 17
representantes da área jurídica – membros do Ministério Público, da Advocacia Pública,
professores universitários, Ministros do STF e magistrados; 11 representantes da sociedade
civil, tais como membros de instituições de pesquisa e usuários do Sistema Único de Saúde e;
6 gestores públicos e 8 representantes da área médica e do Ministério da Saúde.
Resumidamente, os debates giraram em torno da problemática da alocação de recursos em sua
finitude, a interligação entre os três poderes e a dispensação de medicamentos (MACHADO,
2014, p. 564):
a audiência pública representou uma etapa importante do debate, pois, como
ressaltado na fala final do ministro Gilmar Mendes, a participação de diferentes
grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre
uma função de integração extremamente relevante no Estado de direito, garantindo
novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do STF no âmbito de sua tarefa
precípua de guarda da Constituição e consignando, ademais, a importância de se
abrirem espaços de consenso e de se construírem soluções compartilhadas, inclusive
pela via administrativa. O ministro destaca como temas recorrentes: a necessidade de
regulamentação da Emenda Constitucional 29, a participação democrática da
sociedade na formulação dos orçamentos de saúde e a normatização e a definição de
marcos legais precisos para as políticas públicas de saúde (MACHADO, 2014, p.
564).

Essa audiência foi verdadeiro o marco delimitador para todas as ações que seriam
propostas em matéria de direito à saúde, eis que deixou claro que em demandas dessa natureza
mister que os juízes detenham conhecimento técnico – o que não estão acostumados a lidar ou
carecem de qualificação – além da necessidade de montar uma estrutura de trabalho voltada a
tais especificidades.
Como resultado dessa solenidade, foi formado um grupo de trabalho, instituído por meio
da Portaria nº 650, de 20 de novembro de 2009, o qual teve como objetivo principal elaborar
estudos e propor medidas concretas e normativas referentes às demandas judiciais envolvendo
a assistência à saúde (art. 1º), além da criação, pelo CNJ, da Recomendação nº 31, de 30 de
março de 2010, orientando aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais
Federais para, em síntese, buscarem: a criação de um apoio técnico composto por médicos e
farmacêuticos, por meio de convênio, para auxiliarem os juízes no seu convencimento; pelas
corregedorias, para que os magistrados fossem orientados a instruírem as ações com relatórios
médicos pormenorizados, contendo a descrição da doença, inclusive CID e demais informações
que se entendessem necessárias, além de evitarem autorizar o fornecimento de medicamentos
ainda não registrados pela ANVISA ou em fase experimental, salvo exceções autorizadas por
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lei; por fim, procedessem, sempre que possível, a oitiva dos gestores, antes da apreciação de
medidas de urgência (MACHADO, 2014).
Em sequência, o CNJ, em 6 de abril de 2010, publicou a Resolução nº 107, que instituiu
o Fórum Nacional do Judiciário, para monitoramento e resolução das demandas de assistência
à saúde, com o fim de reduzir a judicialização da saúde, sem criar óbices ao exercício da
cidadania. A partir desse Fórum da Saúde, os Estados começaram a criar os seus Comitês,
ganhando, em 2016, a regulamentação pelo CNJ (Resolução n.º 238), em que os vários atores
envolvidos com a temática dialogam para tentar equalizar o direito à saúde com a escassez dos
recursos (MACHADO, 2014).
Da Audiência Pública nº 4 também se restou o legado de se produzir enunciados
orientativos das Jornadas Nacionais de Saúde, a criação dos Núcleos de Apoio Técnico dos
Judiciário (NATJus) e a plataforma digital e-Nat, instrumentos técnicos essenciais à tomada de
decisão baseada em medicina de evidência41, tão defendida por Renato Luis Dresch (2017) para
quem “para que o julgador decida de forma segura, é necessário criar instrumentos de apoio
técnico para facilitar o acesso a informações sobre a Medicina Baseada em Evidência”
(DRESCH, 2017, p. 117).
Entretanto, embora todo avanço que decorreu dessa solenidade pública, não se pode
olvidar que o problema da inefetividade do direito à saúde é uma realidade e, por conseguinte,
a judicialização também, como bem ponderado por Élida Graziane Pinto:
não obstante a aprendizagem institucional promovida desde então, o cenário de
ineficácia do direito fundamental à saúde e de fragilidade da sua garantia ordinária no
ciclo da política pública somente se agravou. Em 2019, a saturação da via judicial
chegou a um ponto de inflexão dramático, porque a equalização legítima da tensão
entre demandas individuais e soluções universais segue sem resposta desde seu
diagnóstico enunciado abertamente pelo STF em 2009. Todavia, não é demasiado
lembrar que, desde 2009, o Supremo Tribunal Federal afirmava a necessidade de
deslocar o problema do déficit de eficácia do direito fundamental à saúde para a seara
da macrojustiça orçamentária atinente à consecução da política pública [...] (PINTO,
2019).

De fato, a fixação de nortes técnicos e jurisprudenciais para subsidiar os magistrados do
país à tomada de decisão mais escorreita significou avanço, porém o problema ainda é intenso.
Segundo relatório analítico do CNJ, nominado de “Judicialização da Saúde no Brasil”,
de 2008 a 2017 as demandas de saúde tiveram aumento significativo de 130%, num contexto
de total das demais demandas em 50% de crescimento. No que tange às decisões liminares, a

41

A Medicina Baseada em Evidência (MBE) foi adotada pelo Brasil como o meio de inclusão dos procedimentos
e fármacos no atendimento da saúde pública, conforme se verifica no art. 19- Q, § 2º, I da Lei nº 8080/90.
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pesquisa mostra que, antes de 2008, o percentual não ultrapassou o valor de 2,7%, entretanto,
em 2015, as liminares atingiram um percentual de 17,46%, em 2016, 15,86% e em 2017,
14,47%. Quanto ao deferimento de medicamentos, tem-se o patamar de 74, 05% do total das
decisões, já os exames chegam a 52,28%, seguidos de 54,19% para órteses e próteses, 40,51%
para leitos e 40,37% para insumos. Ademais, em 2017, o Tribunal de Contas da União (TCU),
por sua Auditoria operacional, realizada no Ministério da Saúde, destacou esse problema da
judicialização excessiva, apontando aumento nos gastos públicos com cumprimento de decisões
judiciais em 14 vezes, nos oito anos que a precederam, e que entre 2010 a 2015, os gastos se
aproximaram de R$ 3 bilhões por ano (PINTO, 2019).
Porém, como se não bastasse o conhecido problema da judicialização da saúde pública,
a variabilidade de decisões judiciais para casos similares gera desconfiança no sistema de
justiça, o que pode ser minimizado com a fixação de teses, qual se depreende da afetação de
pelo menos três recursos extraordinários com repercussão geral (RE 566.471, RE 657.718 e RE
855.178), cujos Temas são 6, 500 e 793, respectivamente, os quais foram julgados em 2019,
suplantando o entendimento firmado em 2009, na STA 175, e nas teses fixadas no EDcl no
Recurso Especial nº 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 12/09/2018
(PINTO, 2019).
Apenas para situar, em 2009, na STA 175, o relator Ministro Gilmar Mendes, dentre
outros, fixou o entendimento de que só os medicamentos autorizados pela ANVISA e não o
tratamento experimental (sem que haja comprovação científica da eficácia) podem ser
autorizados judicialmente (PINTO, 2019).
Ocorreu que, por não deter tal decisão eficácia erga omnes, em demandas dessa
natureza, o STJ, no mencionado recurso especial, sedimentou o entendimento (Tema 106) e,
processos ajuizados após 4/05/2018, passou a exigir a comprovação da incapacidade financeira
a custeio de medicamento, desde que registrado pela ANVISA, bem como a prova, por laudo
expedido por médico que assiste o paciente, de que o fármaco/tratamento é imprescindível e da
ineficácia do fornecido pelo SUS (PINTO, 2019):
Tese firmada: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
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Modulação de efeitos: "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art.
927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento" (trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018) (TJRJ,
2018).

Em sequência, 2019, o STF julgou os Temas 500 (com repercussão geral reconhecida
em 18/11/2011) e 793 (com repercussão geral reconhecida em 06/03/2015), fixando as
seguintes teses:
Tese do Tema 500: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente,
a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de
registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para
doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas
agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com
registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (Min.
Relator Marco Aurélio) (BRASIL, 2019).
Tese do Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Min.
Relator Luiz Fux) (BRASIL, 2019).

Pois bem. Depreende-se dos julgados acima que a Suprema Corte, embora tenha
admitido o custeio e o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, estabeleceu
alguns critérios, quais sejam: (i) salvo casos de medicamentos órfãos para doenças ultrarraras
ou raras, que haja pedido de registro do remédio no Brasil; (ii) o registro seja em agências de
regulação no exterior de renome; (iii) inexista substituto terapêutico no Brasil. Assim, vê-se
que suplantou os entendimentos anteriores, em nada se referindo à incapacidade financeira e à
modulação de efeitos– como o STJ previu no Tema 106, o que, neste último caso, leva-se a crer
que a aplicação da decisão do STF é imediata, o que pode levar à insegurança jurídica. Entendese que manter a modulação fixada pelo STJ, bem como a exigência da capacidade financeira
fosse o melhor caminho à segurança jurídica (BRASIL, 2019).
Outro aspecto interessante foi, a despeito de reconhecer o caráter solidário da obrigação
dos entes federados em matéria de saúde, assinalou-se a necessidade de direcionamento de
acordo com a complexidade (Tema 793), o que ratifica a obrigação da União quando se cuidar
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de medicamentos sem registro na Anvisa (Tema 500). Decerto que alguns debates acerca desse
aspecto ainda surgem, tais como, se há litisconsorte ou não (BRASIL, 2019).
Em relação ao Tema 6 - “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a
portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, com
repercussão reconhecida em 03/12/2007, após vasta participação de vários setores da sociedade
civil e de representantes de vários estados da federação, após voto do relator Ministro Marco
Aurélio42, na Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020, o Ministro Gilmar Mendes requereu
vistas. Dessa forma, enquanto não se julga o tema, aos vários julgadores desse país, caberá, a
partir do convencimento construído, decidir, dando azo a interpretações várias, inclusive,
ativistas negativas, axiológicas, fruto do “decido de acordo com a minha consciência”, tão
criticada por Lênio Streck (2016) (BRASIL, 2017).
Outro aspecto que merece reflexão a partir desses julgados é o tempo que os processos
afetados levam para ser julgados, vindo na contramão da tão defendida e esperada duração
razoável do processo tanto que o Código de Processo Civil previu em seu art. 1.035, parágrafo
9º, que a suspensão dos processos afetados por repercussão geral não ultrapassasse um ano.
Lógico que a matéria tratada exige e assim se observou a ampliação cognitiva com a oitiva dos

42

Registre-se que o voto do relator, que fixava a seguinte tese (tema 6 da repercussão geral), dava-se no seguintes
termos: "O reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não
incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter
Excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da impossibilidade
de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária,
respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil"; do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, que fixava tese no seguinte sentido: “Na hipótese de pleito judicial de medicamentos não
previstos em listas oficiais e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT’s), independentemente de
seu alto custo, a tutela judicial será excepcional e exigirá previamente - inclusive da análise da tutela de urgência
-, o cumprimento dos seguintes requisitos, para determinar o fornecimento ou ressarcimento pela União: (a)
comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) existência de laudo médico
comprovando a necessidade do medicamento, elaborado pelo perito de confiança do magistrado e fundamentado
na medicina baseada em evidências; (c) certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento
pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (d) atestado emitido pelo
CONITEC, que afirme a eficácia segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da
doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias. Atendidas essas exigências, não será
necessária a análise do binômio custo-efetividade, por não se tratar de incorporação genérica do medicamento"; e
do voto do Ministro Roberto Barroso, que fixava a seguinte tese: “O Estado não pode ser obrigado por decisão
judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses
excepcionais, em que preenchidos cinco requisitos: (i) a incapacidade financeira de arcar com o custo
correspondente; (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa
dos órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (iv) a comprovação
de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e (v) a propositura da demanda
necessariamente em face da União, que é a entidade estatal competente para a incorporação de novos
medicamentos ao sistema. Ademais, deve-se observar um parâmetro procedimental: a realização de diálogo
interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde tanto para
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, quanto, no caso de deferimento judicial do
fármaco, para determinar que os órgãos competentes avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do
SUS” (BRASIL, 2016).
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“amigos da corte”, de vários atores, mas limites temporais precisam ser observados sob pena
de se manter o problema anterior cuja padronização decisória veio como “salvadora da pátria”:
a morosidade.
Ademais, a busca incessante e constante por novas técnicas científicas de
cura/tratamentos as mais variadas doenças, julgamentos paradigmáticos das Cortes de Vértice
detêm alcance limitado. Por mais difícil que seja o Direito, nessa matéria, acompanhar a ciência
e as demandas judiciais que surgiram, o mínimo de parâmetro aos julgadores deve-se ter, sendo,
por exemplo, as notas técnicas à disposição do juiz um norte.
Além desse conhecido problema do excesso de demanda em torno da busca da
concretização do direito fundamental à saúde que estampa o sistema deficitário, a insuficiência
de políticas públicas efetivas – seja na gestão, seja na criação-, as desigualdades regionais e a
hipossuficiência da maioria da população, migração do Sistema Único de Saúde (SUS) à
prestação privada, por meio dos planos de saúde, é uma realidade que também vem sendo
acometida pela judicialização.
Em matéria de Direito Privado, de competência da Segunda Seção do STJ, pode-se
observar que tomando o tema “Plano de Saúde” aparece como o sexto de maior incidência e
entre os períodos de 28/02/2015 a 28/02/2020, segundo o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
no Resp. 1.866.783-SP, “36.194 novos processos neste Tribunal sobre as mais diferentes
controvérsias surgidas em relações jurídicas entre planos de saúde e seus beneficiários”, o que
demonstra o revelo de uniformização da norma infraconstitucional pelo STJ para criar
balizamentos, inclusive, ao órgão regulador dos planos de saúde no país (BRASIL, 2020).
Assim, o Ministro Relator decidiu afetar os seguintes temas ao rito dos recursos
repetitivos e à lógica do incidente de assunção de competência: 610, 919, 952, 989, 990, 1.016,
1.032, 1.034, 1.045 e 1.047, além do IAC nº 5, destacando que assim se poderá de logo, evitar
“o ajuizamento de diversas ações judiciais, tendo em vista ser o fato notório que a ausência de
critérios objetivos para a identificação de qual é a posição dos tribunais com relação a
determinado tema incita a litigiosidade processual” (BRASIL, 2020).
Apenas para situar, o referido recurso especial tem como discussão jurídica o (não)
“cabimento de reparação a título de dano moral em razão da negativa indevida ou injustificada
de cobertura de procedimento por operadora de plano de saúde, a que esteja, por
reconhecimento judicial, legalmente ou contratualmente obrigada”, tendo o Min. Relator
constatado que, de 2014 a 2018, foram 717.263 novas ações referentes a plano de saúde e que,
em 2018, 134.644 foram judicializadas (BRASIL, 2020).
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Observa-se que o excesso de judicialização da saúde não mais se limita à saúde pública,
atingindo os planos de saúde que, atualmente, contam com 47 milhões de usuários no país43,
causando desequilíbrio nesse setor, o que preocupa. A preocupação decorre do simples fato de
que, se toda essa gama de segurados em razão da insustentabilidade do setor provocada, dentre
outros, pelo número exorbitante de liminares concedidas quando, muitas vezes não há cobertura
contratual, migrarem à saúde pública, com todos os problemas já conhecidos, o caos se instalará
(BRASIL, 2020).
A demanda que já é alta e desproporcional à capacidade do SUS de atender, será ainda
maior.
Ao tratar sobre o tema, Oscar Ivan Prux (2020), assinalando que, embora o fornecimento
de saúde detenha na Constituição Federal sustentáculo a que seja prestado tanto pelo Estado –
saúde pública que é pautada pelo princípio da universalidade e da solidariedade – quanto pela
iniciativa privada – saúde privada ou suplementar – esses dois sistemas, na prática, não se
complementam adequadamente. A omissão, as falhas de um sistema acabam por comprometer
o outro, encontrando na judicialização da saúde campo fértil ao agravamento do problema.
Como assinala o autor:
[...] a proteção do direito à vida é a principal razão de toda ordem estatal e a saúde é
indispensável para que essa possa se desenvolver com o devido patamar de qualidade.
E tais desideratos (aliados ao equilíbrio e à harmonia nas relações de consumo – art.
4º do CDC) somente podem ser atendidos nesses contratos, se o setor estiver
competentemente estruturado, mantiver sustentabilidade e funcionar de forma eficaz
para atender as partes contratantes e também a função social das contratações (PRUX,
2020, p. 193-194).

Decerto que a judicialização decorre da insatisfação do serviço prestado44, em que se
visa concretizar direito fundamental à saúde sem o qual outros direitos acabam por ser
comprometidos, não se devendo atribuir ao consumidor a “culpa” desses males. Ora, se há
intervenção judicial é porque não houve, a priori, respeito à norma jurídica ou interpretações
distintas a partir dela – normalmente se entendendo que basta ter contrato válido que há o dever
de cobertura ilimitado, como se se tratasse de saúde pública, desconsiderando as normativas
próprias como a Lei nº 9656/98 e as várias diretrizes da ANS, o que, indiscutivelmente, gera
insegurança jurídica e uma enxurrada de recursos às Cortes de Vértice, como demonstrado
(ANS, 2020).
43

Dados e indicadores do setor. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/numeros-do-setor/5469planos-de-saude-ans-divulga-numeros-de-fevereiro. Acesso em: 7 out. 2020 (ANS, 2020).
44
No setor privado, vê-se que os planos de saúde lideram o ranking de atendimentos (23,8%) no Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, segundo Prux (2020, p. 195).
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O cenário atual da prestação do serviço de saúde privada é preocupante com violações
gritantes aos direitos da personalidade do consumidor, considerado aqui para além de ser dotado
de personalidade ou capacidade, pessoa em sua “dimensão concreta existencial” (PRUX, 2020,
p. 201), titular de vida digna, logo, com saúde, numa acepção ampla.
Ademais, a atuação do Poder Judiciário deve, nessas demandas, atentar-se aos efeitos
das decisões judiciais, zelando pelo equilíbrio econômico, eis que o custo delas impacta em
toda coletividade em prol de interesse do autor da ação que teve acesso à justiça.
As operadoras dos planos de saúde são empresas e atuam no mercado econômico, tendo
na busca do lucro umas das suas razões de existir, de modo que é intuitivo que os custos da
judicialização são transferidos a toda coletividade de consumidores do serviço ou simplesmente
fecham as portas. Mas é preciso que esse mutualismo seja sustentável e não que torne viável ao
consumidor e às operadoras. Eis a busca pelo equilíbrio econômico em que os valores
constitucionais da ordem econômica (art.173) e qualidade de vida pela saúde (arts. 197 e segs.)
possam ser compatibilizados (PRUX, 2020).
Ora, por imperativo do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há, no Brasil,
vácuo do poder, de modo que, nessas demandas de saúde, sobretudo, cujo bem maior almejado
é a vida, o magistrado tem que decidir de modo técnico, racional, sem ser solipsista, populista.
A finalidade do sistema de justiça é a pacificação social; é a “entrega da saúde”
perseguida, em demandas dessa natureza, porém não se pode a todo custo, violando outros
direitos fundamentais, como o direito a saúde de parcela da sociedade que por motivos vários,
inclusive não acesso à justiça na sua fase pré-processual, judicializar.
Nessa senda, a importância das técnicas de padronização decisória, como os precedentes
judiciais, que, a partir da “ampliação cognitiva” (Luhmman) com vários segmentos da
sociedade e de respeito ao passado decisório se construa teses, como no “romance em cadeia”
(DWORKIN, 1999), que nortearam todo o sistema jurídico, bem como de aberturas a que o
Direitos possa continuar sendo construído pelas partes na justiça de piso, sem engessamentos.
Assim, dentro desse contexto, é preciso profundo repensar do papel do Direito, o
conceito de justiça, a função do processo e da decisão judicial nesse contexto.
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5 O “SISTEMA DE JUSTIÇA” À PROCURA DE RACIONALIDADE ÉTICA:
CAMINHOS POSSÍVEIS

Na obra “Para uma revolução democrática da justiça”, Boaventura de Souza Santos
assinala a decepção da sociedade atual dos indivíduos serem “herdeiros das promessas da
modernidade e, muito embora as promessas tenham sido auspiciosas e grandiloquentes
(igualdade, liberdade, fraternidade), temos acumulado um espólio de dívidas”, em que a
promessa por igualdade, num contexto de alta degradação ecológica e desigualdades sociais,
revela-se verdadeira “fantasia jurídica” (SANTOS, 2011, p. 6).
Nesse cenário, o autor português aponta dois caminhos possíveis: ou aceitação da
realidade ou transgressão radical que no campo do Direito e da Justiça, defendendo a
necessidade de revolução mais ampla, que promova a democratização do Estado e da sociedade
para se chegar à revolução do direito e da justiça:
a revolução democrática do direito e da justiça só faz verdadeiramente sentido no
âmbito de uma revolução mais ampla que inclua a democratização do Estado e da
sociedade. Centrando-me no sistema jurídico e judicial estatal, começo por chamar a
atenção para o fato de o direito, para ser exercido democraticamente, ter de assentar
numa cultura democrática, tanto mais preciosa quanto mais difíceis são as condições
em que ela se constrói. Tais condições são, efetivamente, muito difíceis,
especialmente em face da distância que separa os direitos das práticas sociais que
impunemente os violam. A frustração sistemática das expectativas democráticas pode
levar à desistência da democracia e, com isso, à desistência da crença no papel do
direito na construção da democracia (SANTOS, 2011, p. 8).

Depreende-se que a discussão em torno de sistema de justiça pautado em valores
democráticos exige que se perpasse sobre alguns conceitos basilares sobre o que é justiça,
Direito e qual o papel desse, bem como do sistema de justiça e do julgador.
Sem descurar da variabilidade de conceitos acerca da Justiça e do Direito e sem intenção
de esgotar o tema, mas tão somente trazer algumas reflexões doutrinárias necessárias a
inferências críticas, partindo de conceito denotativo, passando pela perspectiva de Hans Kelsen,
John Ralws, Habermas, até desembocar na de Miguel Reale, por suas significativas
contribuições ao tema.
O conceito de justiça para Nicola Abbagnano seria:
(gr. ôiKouoaúvri; lat. Justitia; in. Justice, fr. Justice, ai. Gerechtigkeit; it. Giusti-zià).
Em geral, a ordem das relações humanas ou a conduta de quem se ajusta a essa ordem.
Podem-se distinguir dois significados principais: le J. como conformidade da conduta
a uma norma; 2- J. como eficiência de uma norma (ou de um sistema de normas),
entenden-do-se por eficiência de uma norma certa capacidade de possibilitar as
relações entre-os homens (ABBAGNANO, 1998, p. 593).
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Segundo Eduardo Carlos Bianca Bittar, partindo da perspectiva do purismo
metodológico de Hans Kelsen, do positivismo jurídico fruto do positivismo científico do século
XIX, que é instrumental ao conceito de justiça por ele buscado, pontua alguns aspectos da teoria
kelseniana de justiça.
De largada, Bittar (2000, p. 546) assinala que a relação imbricada entre a visão sistêmica
de Direito e a Justiça, embora assinale que a ciência jurídica não detém espaço aos juízes de
Justiça, mas só de Direito, destaca que:
[...] Para Kelsen, a Teoria do Direito possui dois juízos de valor: 1. valores de Direito,
cujo parâmetro objetivo é a norma jurídica (lícito/ ilícito); 2. valores de justiça (justo/
injusto), cujo parâmetro subjetivo repousa e m dados variáveis e indedutíveis (Justiça
democrática, autoritária, nacionalista, demagógica [...] 12 Abordando-se os valores,
pode-se dizer que a norma jurídica é a única segurança para a teoria do Direito; é ela
o centro das investigações positivistas do Direito. Mas, ela não é a simples expressão
da vontade do legislador,13 porque são muitas as possíveis vontades do legislador, o
que torna a pesquisa da norma um dado fluído. A norma está sempre sujeita à
interpretação, e é isto que permite que diversos sentidos jurídicos convivam num só
ordenamento (BITTAR, 2000, p. 546).

Assim, o Direito se limitaria ao conjunto ordenado de normas jurídicas coercitivas, que
impõem o dever-se, cuja validade decorre da observância das regras de procedimentos
estabelecidas pelo próprio sistema jurídico, que é um fim em si mesmo e é autossuficiente, de
modo que qualquer abertura a fatores extrajurídicos comprometeria sua completude e rigidez.
Claramente Kelsen reconhece outros elementos externos ao Direito, mas que não devem
ser considerados na Ciência do Direito que deve ser pura, sob pena de perder a cientificidade.
Sua preocupação é com as estruturas normativas – existência, validade e eficácia da norma – e
não se é justa ou injusta, com o conteúdo. Daí a separação do político e do jurídico. Assim, “[...]
com esta delimitação já se percebe que a(s) doutrina(s) da(s) Justiça(s) não é(são) objeto de
conhecimento do jurista, que deve estar afeito a compreender a mecânica das normas jurídicas”
(BITTAR, 2000, p. 552).
Para Kelsen, a discussão em torno da Justiça é ocupação da Ética e não da Teoria do
Direito. Mas qual o conceito de Justiça para Kelsen, afinal? O autor, partindo das Escrituras
Sagradas, passando pelas teorias platônicas e aristotélicas, até desembocar nas teorias
jusnaturalistas, chega à conclusão de que não é possível se falar em conceito absoluto, falando
na obra “Ilusão da Justiça”, assinala que a Justiça no Direito Positivo é relativa, realizável pelo
homem e imperfeita:
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A especulação sobre a justiça nas obras da juventude de Platão está visivelmente sob
a influência da dialética socrática. Ela não vai além de tentativas formalistas de
definição e, em seu resultado, não ultrapassa análises conceituais inteiramente
insuficientes. Trata-se, em grande parte, de tautologia sem conteúdo, como, por
exemplo, a convicção exposta na Apologia de Sócrates de que é ruim cometer injustiça
e desobedecer a quem é melhor do que nós (KELSEN, 2000, p. 273).

E a insuficiência da perspectiva de Plantão quanto ao que é justo, por associar ao
descumprimento da lei e definido pelo governante, segundo Kelsen também se encontra
presente em outros filósofos como Aristóteles e Ulpiano, por exemplo, como pondera Bittar:
enfim, quer-se dizer que as escolas e teorias sobre o justo e o injusto são muitas.63
Podem-se, pelo menos, alistar as seguintes teorias que partem de um pressuposto para
encerrarem suas conclusões, a saber: 1. O dar a cada u m o seu (suum cuique tribuere);
2. a regra de ouro (Não faças aos outros o que não queres que façam a ti); 3. o
imperativo categórico (Age sempre de tal modo que a máxima do teu agir possa por
ti ser querida como lei universal); 4. o evitar o mal e o fazer o bem (bonum faciendum
et male vitandum); 5. o costume como valor de Justiça social; 6. o meio-termo
aristotélico (mesótes); 7. a retribuição; 8. a equivalência na prestação; 9. o amor ao
próximo; 10. o contrato social, a democracia liberal; 11. a Justiça e a felicidade; 12. o
jusnaturalismo da natureza, da razão [...] (BITTAR, 2000, p. 558-559).

E continua:
já nos estudos preambulares da obra Kelsen declara sua opinião de que a Justiça não
pode ser concebida de forma absoluta, e que, portanto, não pode ser entendido como
lugar estanque, comum a todos os homens, de conteúdo inefável, tratando-se, pelo
contrário, de algo extremamente mutável, variável. Para Kelsen, é este relativismo
que deve induzir à tolerância, e a tolerância à aceitação. Sua teoria da Justiça se
resume a isto (BITTAR, 2000, p. 554).

Assim, não se chega a um conceito de Justiça, assinalando a pluralidade de definições e
a inexistência de predominância de um sobre outro, podendo, decerto, afirmar que “a Justiça
deve ser um valor inconstante, relativo, dissolúvel e mutável; é nisto que se resume a concepção
kelseniana sobre o fenômeno” (BITTAR, 2000, p. 559).
Outro autor, cuja definição de justiça merece ser trazida à colação pela contribuição ao
tema, é John Rawls, filosofo norte-americano, que, em sua obra “Uma Teoria da Justiça”
(1971) afirma que “a Justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é
dos sistemas de pensamento” (RAWLS, 1993, p. 29). Rawls, em resposta ao utilitarismo e
considerando as desigualdades sociais, defende a necessidade de se aplicar a “justiça
distributiva”, buscando conciliar as ideias de igualdade e liberdade em ambiente democrático.
Assim, buscando responder a algumas indagações, tais como, qual o redesenho da
sociedade ideal para redistribuição de bens/riqueza e qual forma de distribuição, cria
experimento mental chamado de posição original, em que todos estariam sob o “véu da
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ignorância” – despida de preconceitos, não se sabe nada quanto ao futuro, se rico, se pobre, se
homem, se mulher – de modo que a escolha de critérios discriminatórios dificilmente ocorreria,
daí se escolheria sociedade justa. Nessa senda, extrai seus dois princípios da justiça: o da
liberdade básica – refere-se ao mínimo de liberdades individuais, como de se expressar, de ir e
vir, de voto – e o da diferença – desigualdades sociais e econômicas que são desejáveis e devem
existir desde que atendam aos requisitos de que todos os cargos e posições na sociedade estejam
à disposição de todos em condições de igualdade de oportunidades e se houver diferenças entre
elas que se maximalize os benefícios estão em situação desfavorável, os que têm o mínimo
(RAWLS, 1993).
Defende um sistema cooperativo por permitir “[...] uma vida melhor da que teria
qualquer um dos membros se cada um defendesse de seus próprios esforços” (RAWLS, 2008,
p. 4), fixando freios e contrapesos quando de conflitos por distribuição diferentes de benefícios.
Para tanto, entende como necessário criar uma posição original, um ponto de partida igual para
que os consensos básicos sejam equitativos delimitando o conceito de justiça como equidade.
A ideia de justiça para Rawls tem como escopo a justiça social em que regras
previamente conhecidas e fixadas são pressupostos básicos, tal qual o é a estrutura básica da
sociedade, onde vantagens e conflitos de interesses são conflitantes. A necessidade de reformar
a estrutura social, do topo à base, de se pensar as injustiças sociais a partir do “véu da
ignorância”, onde direitos como o acesso à educação, à moradia, a condições de acesso a
oportunidades iguais seria inconteste (RAWLS, 1993).
Na obra “Justiça e Democracia” (2000), saindo da perspectiva mais normativa de justiça
que norteou sua teoria e partindo para viés também descritivo-explicativo, Rawls reconhece
que em sua teoria da justiça não fez distinção do conceito a partir da filosofia moral e da
filosofia política, e passa a fazer demonstrando seu “esforço para resolver uma dificuldade
interna” daquela teoria, qual seja: “[...] o fato de que sua análise da estabilidade de uma
sociedade democrática, na terceira parte, não está de acordo com a teoria tomada como um
todo”, o que se justiça pela pluralidade de doutrinas abrangentes todas aceitáveis, embora
algumas incompatíveis entre si e apenas uma seja mais razoável, dentro da lógica democrática
(RAWLS, 2000, p. 8-10). De fato, como bem pondera o autor, a sua teoria da justiça pressupõe
a ideia de sociedade bem governada e organizada se concretize, o que é irreal, daí sugere que a
justiça como equidade seja compreendida como “uma concepção política da justiça” (RAWLS,
2000, p. 10). Embora reconheça que a relação entre justiça e democracia, com acerto pondera
que os conceitos não se confundem, numa perspectiva da “justiça substantiva” e não meramente
“procedimental”, eis que dada lei pode atender fielmente ao procedimento previsto na
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Constituição, ser legítima, mas não ser justa. Dessa forma, deve ser da justiça, numa acepção
substancial, o papel de estabelecer os limites à legitimidade democrática, fixando igualdade
política substantiva e razoável. Esse modelo é nominado por ele como “novo liberalismo”
político, seguindo seu viés contratualista (RAWLS, 1993).
Essa visão substancialista da justiça, contrapõe-se ao defendido por Habermas, outro
autor bastante estudado no Brasil.
Em crítica à visão de justiça rawlsiana, sob o fundamento da incapacidade dos cidadãos
em determinada sociedade, limitados por seu egoísmo racional, em agir em prol do bem-estar
coletivo, Habermas (1997) propõe conceito mais amplo de justiça, partindo da sua ideia de
racionalidade comunicativa.
De fato, numa sociedade pluralista, mister se considerar que as “[...] condições da vida
moderna, precisam contar com uma variedade de formas de planos de vida coexistentes e que
encontram a mesma justificativa [...]” (HABERMAS, 1997, p. 87 apud FARIAS, 2017), de
modo que a “teoria da justiça” de Rawls exige que as instituições fundamentais estejam
alinhadas às premissas por ele fixadas, o que limita o caráter plural da sociedade.
É o Habermas fala do “uso público da razão” de forma limitada, sendo o “consenso
sobreposto” ilusório por decorrer de princípios ancorados no “véu da ignorância”, dependente
de cidadãos racionais – que ajam em prol do bem coletivo, mesmo se isso se opuser aos
interesses individuais – numa sociedade justa, ideal, construída com base na ética e não no
Direito (HABERMAS, 1997, p. 84 apud FARIAS, 2017).
Percebe-se que a visão de Rawls (1993) de justiça se associa à ideia de justiça
distributiva a partir do atendimento dos princípios da liberdade e da diferença, hipoteticamente
construídos, buscando afastar a perspectiva utilitarista.
Entretanto, em Habermas, observa-se que seu conceito de justiça é retirado de contexto
concreto e não abstrato, em que a igualdade, a equidade, a troca de papel entre os sujeitos e a
reciprocidade formam um procedimento calcado na imparcialidade imprescindível à
legitimação decorrente do diálogo entre os envolvidos que orientará suas ações.
O ambiente em que os envolvidos aceitam a norma não por moralismos, mas por
decorrer desse discurso ético, discurso prático, é um ambiente justo.
Defende uma teoria de justiça universal, porém menos liberal e compromissada com a
variabilidade das concepções de pessoa humana, de sociedade, de política, atendendo aos
anseios de sociedade pluralista.
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Assim, tem-se uma concepção de justiça procedimental como referencial teórico, em
que a racionalidade prática decorre do discurso em ambiente de envolvidos comprometidos
moralmente com a construção de consensos.
Eis o revelo da educação voltada à cidadania e comprometida com as promessas
democráticas.
Segundo Marilena Chaui, para Aristóteles, a justiça seria verdadeira “criação de um
sistema de equivalências entre os membros da cidade no tocante ao partilhável (economia) e ao
participável (política)” (CHAUI, 1986, p. 20). Aquela seria a justiça geométrica ou distributiva;
essa, a aritmética ou comutativa em que a distinção entre o legislador – que universaliza
abstratamente o Direito – e o juiz – concretiza ou ressocializa essa universalização. A justiça
partilhável depende da participável, na medida em que essa que irá definir parâmetros, valores
à distribuição de riquezas. Mas, assim, Aristóteles incorre em indagação sem resposta: se a lei
depende do Estado, qual a origem dele que irá definir o que é justo? Roberto Lyra Filho busca
na dialética de como a sociedade está constituída a resposta (CHAUI, 1986).
Assim, Chaui conclui que o “[...] Direito encontra-se cindindo entre a abstração da lei e
a realidade, ou, em outras palavras, entre a impossibilidade de conciliar o legal e o justo,
resultando daí uma contradição fundamental: a injustiça da legalidade e a justiça da
“ilegalidade”, coexistência antinômica do Direito e do antiDireito” (CHAUI, 1986, p. 20),
ratificando o aparente dilema do positivismo e do jusnaturalismo, assinalado por Roberto Lyra
Filho e a impossibilidade de solução por aquele que vê no Direito “técnica de organizar a força
do poder”; nem no jusnaturalismo sob a perspectiva “valor-padrão extra-social” (CHAIU, 1986,
p. 21).
Como visto, a amplitude do tema “justiça”, a variabilidade de teorias acerca e as
interrelações, para alguns, com o regime político adotado, demonstra que qualquer definição
pode ser insuficiente.
Para Miguel Reale, volvido por sua visão positivista do sistema jurídico e não numa
lógica de desordem, de reforma do sistema de dentro para fora por meio de movimentos sociais,
como Roberto Lyra Filho (1982), a justiça seria um valor próprio do Direito e pode não ser
compreendida como mera “[...] relação extrínseca ou formal, aritmética ou geométrica, dos atos
humanos, mas como a unidade concreta desses atos, de modo a constituírem um bem
intersubjetivo ou, melhor, o bem comum” (REALE, 2002, p. 273).
Numa visão mais realista e relacionando o conceito de justo com o de Direito que
depende da formatação do Estado em que se insere, destacando que no Estado de Bem-Estar
Social houve evolução no sentido de edificação não só dos direitos de liberdades – bandeira do
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liberalismo – mas de direitos fundamentais sociais, econômicos e políticos, tendo a
Constituição papel essencial a fixar balizas mínimas à promoção de vida digna, pondera Cleber
Sanfelici Otero que:
o Direito, por refletir normativamente as mudanças sociais e também promovê-las,
tornou-se, desde então, importante instrumento para proporcionar a integração social
e diminuir as injustiças sociais. A redução na desproporção entre a riqueza e a pobreza
permanece, no entanto, como um desafio a ser enfrentado, justamente no que diz
respeito a conferir e a garantir meios para todas as pessoas viverem com dignidade. A
inclusão social dos mais pobres é, portanto, um tema jurídico, também (OTERO,
2011, p. 18).

A polissemia da palavra justiça, como visto, não indica que se limite ao plano abstrato,
ideológico, exemplo disto tem-se a forma com que a Constituição de 1988 cuida de alguns
elementos que otimizam a participação popular na tomada de decisões importantes, como as
audiências públicas, bem como o dever de respeitar os direitos fundamentais, do relevo da
ordem econômica, não só ao crescimento econômico, mas ao desenvolvimento, donde se infere
uma função social à atividade econômica do país. Uma ideia de justiça associada à justiça
social.
O juiz é convidado pelo próprio legislador que, ao deixar o “sistema aberto” por meio
da técnica de cláusulas abertas, por exemplo, permite-lhe que participe mais ativamente do
processo, construindo o direito. É mudança paradigmática de legislador que tudo regulamentava
– dominou até a metade do século XX – para o legislador que cria cláusulas abertas, conceitos
jurídicos indeterminados. Conforme Schreiber:
em essência, ‘o direito é um modo de resolver casos concretos’. O distanciamento da
realidade faz mal ao jurista. Seu objeto de atenção está em permanente mutação. Com
impressionante celeridade, os problemas sociais se transformam e as leis, como
respostas que são a esses problemas, se alteram. Com uma única norma, o legislador
pode fazer desmoronar todo um edifício de conceitos jurídicos, tomando obsoletas
páginas e mais páginas de classificações (SCHREIBER, 2013, p. 220).

A despeito da variabilidade conceitual e da dificuldade prática de definição estanque de
justiça, pode-se aventurar em afirmar que a justiça se relaciona com o bem comum, com os
anseios sociais, num processo de construção constante de valoração; é perceptível em dado de
realidade quando não respeitada, num sistema binário em que ser justo é o que não é injusto.
Ora, a plurivocidade do termo “justiça” decorre exatamente pela possibilidade de
abordagens distintas acerca do que é justo, e, logo, do Direito, o que, contudo, não pode ser
justificativa para a atuação antinormativa, como destaca Dworkin:
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significa alguma coisa afirmar que os juízes devem aplicar a lei, em vez de ignorá-la,
que o cidadão deve obedecer à lei, a não ser em casos muito raros, e que os
funcionários públicos são regidos por suas normas. Parece estúpido negar tudo isso
simplesmente porque às vezes divergimos sobre o verdadeiro conteúdo do direito
(DWORKIN, 1999, p. 54).

Daí que o papel do julgador ao aplicar o Direito no caso concreto é que vai esboçar, pelo
menos no plano ideal, o valor de justo compartilhado socialmente, de modo que a ideia de
Justiça acaba por, inevitavelmente, ser associada ao Poder Judiciário enquanto “tradutor” do
que é certo ou errado, justo ou injusto, dando azo a interpretações várias e, por conseguinte, a
críticas em torno da legitimidade democrática.
A partir da visão kelseniana do ato de interpretar, sem descurar da existência de várias
outras posições acerca do controverso tema, seria, num sistema fechado e escalonado de
normas, em que a eficácia é consectário lógico da validade:
se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objecto a
interpretar, o resultado de um a interpretação jurídica somente pode ser a fixação da
moldura que representa o Direito a interpretar e, consequentemente, o conhecimento
de várias possibilidades que dentro desta moldura existem (KELSEN, 1976, p. 467).

Para Bittar, comentando tal visão, sustenta que se a norma jurídica detém vários sentidos
possíveis, procurando a Ciência do Direito tão somente descrevê-los e faculta a escolha ao
julgador, à melhor solução ao caso concreto, concedendo-lhe liberdade dentro da moldura
normativa, sendo todas legítimas por serem legais (BITTAR, 2000, p. 549).
Ora, a despeito do purismo metodológico de Kelsen, segundo o qual à condição
científica do Direito mister não se admitir inferências de ordem não jurídica, depreende-se que
se o próprio sistema jurídico trouxer em seu bojo carga valorativa, a margem interpretativa se
amplia e os riscos a que o filosofo buscava afastar foram introduzidos pela própria norma. Nesse
talante:
[...] a interpretação do juiz, ato prudencial, por natureza, para Kelsen, se transforma
no ato de criação de um a norma individual. Qualquer avanço no sentido da equidade,
dos princípios jurídicos, da analogia, só é admitido desde que autorizados por normas
jurídicas (BITTAR, 2000, p. 561).
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Como exemplo de previsão normativa expressa de uso de critério de “justo” pelo juiz a
decidir, tem-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem45 e o Código de Processo Civil46
brasileiro em vigor (BITTAR, 2000).
Um dos defensores do pós-positivismo, bastante estudado no Brasil, é Ronald Dworkin
(1986) para quem o juiz deve se preocupar com a integridade do direito e se utilizar dos
princípios à solução dos casos difíceis, sem incorrer na arbitrariedade, mas podendo agir de
modo discricionário. Compreendo, assim, a lei para além do texto, exercendo o juiz a função
criativa.
Nesse mesmo sentido, defendendo que o ato de decidir não deve se limitar a aplicar a
regra de Direito, afirma Jacques Derrida que:
para ser justa, a decisão de um juiz deve não apenas seguir uma regra de direito ou
uma lei geral, como deve assimila-la, aprova-la, confirmar-lhe o valor, por um acto
de interpretação reinstaurador, como se no limite a lei não existisse antes, como se o
próprio juiz a inventasse em cada caso (DERRIDA, 2003, p. 38).

Rawls, também reconhecendo a ampliação do espectro normativo à atuação do julgador,
defende que “espera-se que os juízes possam convocar, ou mesmo convoquem, os valores
políticos da concepção pública, sempre que a constituição, explícita ou implicitamente, lhos
aponte” (1997, p. 229 apud MATOS, 2007, p. 98).
Partindo do conceito de justiça para John Rawls e do papel do juiz para Ronald Dworkin,
com acerto José Igreja Matos assinala que “irrompe, portanto, a concepção do julgador como
um verdadeiro arquiteto social, entendendo a lei para além do seu texto” (MATOS, 2007, p.
98). Defende Matos mudança de postura do juiz e que se tenha “um olhar axiológico sob o ato
de julgar”.
Como visto ao longo deste trabalho, atualmente, no Brasil, tem-se vários exemplos em
o Poder Judiciário é instado a se manifestar ante a violação a direitos fundamentais por omissão
do próprio poder público, sendo o argumento da força normativa da constituição com a abertura
conceitual da dignidade humana, usado como legitimador, e o da separação dos poderes, o
basilar utilizado à contestação para tal intervenção. Nessa toada, Nalini leciona que:
O Judiciário é o poder naturalmente encarregado de cumprir essa missão de
concretizar, densificar e realizar praticamente as mensagens normativas da
Constituição [...]. Além de todos os direitos fundamentais assegurados na
Constituição dependerem do Judiciário para sua efetiva concretização, a exata
O art. 10 dispõe que toda pessoa tem direito que “a sua causa seja equitativamente julgada” (BITTAR, 2000).
O art. 8º prevê que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (BITTAR, 2000).
45
46
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compreensão do papel dos princípios fará com que o juiz possa implementar todas as
mensagens normativas da Carta (NALINI, 2015, p. 334-335).

Decerto que o papel precípuo dos poderes é concretizar os preceitos fundamentais da
Constituição Federal de 1988, daí a legitimação do Poder Judiciário para intervir na política,
sem ser política, contudo, não pode tal exercício ser ilimitado e irresponsável:
parafraseando a alegoria construída por Dworkin, a prática das políticas públicas deve
ser como um ‘romance em cadeia’, escrito em vários capítulos, em épocas diferentes
(2004, p.275 e ss.), de modo a compor uma história linear, ainda que com mudanças
de personagens e de enredos, tudo com criatividade capaz de acompanhar às novas
realidades, mas sem romper com a integridade do Direito (Ó, 2019, p. 183-184).

O contexto de desigualdade, de injustiça e a tomada de consciência pelas sociedades
contemporâneas fez impulsionar cada vez mais a busca pelo sistema de justiça, sobretudo a
partir do final da década de 1980, exigindo que o Poder Judiciário exercesse poder político seja
como meio de garantir direitos, seja controlando a legalidade e excessos dos demais poderes,
seja na judicialização da política. Esse protagonismo judicial decorre:
por um lado, o novo modelo de desenvolvimento assenta nas regras de mercado e nos
contratos privados e, para que estes sejam cumpridos e os negócios tenham
estabilidade é necessário um judiciário eficaz, rápido e independente; por outro lado,
a precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um motivo de procura do
judiciário. Muita da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao
desmantelamento do Estado social (direito laboral, previdência social, educação,
saúde, etc.) (SANTOS, 2011, p. 13).

No Brasil, a redemocratização materializada na Constituição Federal de 1988 otimiza o
cenário de judicialização, aproximando o Estado-juiz de questões políticas, havendo a
politização da justiça, o que é objeto de bastante crítica.
É preciso se reverter a cultura excessiva da judicialização, sem, contudo, comprometer
a “justiça da decisão”, sem alargar os danos sociais47 indevidamente suportados (AZEVEDO,
2004, p. 382).
Ora, se o Direito é produto de luta, tal qual defendia Rudolf Ihering, como se lutar com
tantas amarras de cunho endógenos e exógenos? Como se falar em sistema de justiça em que a
ideia de justo não se associa ao respeito à condição de pessoa humana dotada de dignidade, mas
de meros instrumentos legais como se Direito e Lei se confundissem?
47

O elevado custo médio de um processo no Brasil e de gastos anuais do Poder Judiciário que corresponde a 1,5
PIB nacional, inclusive, com aumento de 2,6% em 2019, em comparação com 2018 (BRASIL, 2020, p. 74) que
somado ao número de beneficiários da assistência jurídica gratuita, é exemplo do custo social suportado em razão
do ajuizamento de ações.
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Nessa senda, sem a intenção de exaurir o tema, ante a sua complexidade, que precisa de
aprofundamentos futuros, a partir dos problemas apresentados, decorrentes seja do ativismo
judicial, seja dos precedentes obrigatórios, destacar-se-á algumas singelas sugestões.
Nesse talante, surge a seguinte indagação: qual o papel do sistema de justiça? Segundo
Boaventura de Souza:
[...] a tarefa fundamental do sistema judicial é garantir a certeza e a previsibilidade
das relações jurídicas, clarificar e proteger os direitos de propriedade, exigir o
cumprimento das obrigações contratuais, etc. O sistema judicial é responsável por
prestar um serviço equitativo, ágil e transparente. Consequentemente deve-se
reformar tendo em vista atingir o consenso global. A reforma judicial passa a ser um
componente essencial do novo modelo de desenvolvimento e a base de uma boa
administração (SANTOS, 2011, p. 19).

Embora se constate que o sistema judicial – e não de justiça – estejam voltados a essas
preocupações típicas do viés econômico do Direito, como a celeridade, previsibilidade, não se
pode olvidar que a exclusão social, as vulnerabilidades estão sendo cada vez mais
potencializadas e o papel do Direito é resguardar direitos, afastar violações e reduzir as mazelas
sociais.
Não se pode negar a positividade do Direito, mas se precisa ser protagonista da própria
realidade, pensar como ele se manifesta e o que representa; a positividade tem que carregar
conteúdo ético e permitir a luta, a mudança quando necessária e legítima ao processo
emancipatório do humano enquanto pessoa.
A teoria crítica dos direitos humanos, nomeada de teoria da (re)invenção dos Direitos
Humanos, obra do espanhol Joaquín Herrera Flores, visa rever e trazer reflexão crítica em torno
da visão abstrata dos direitos humanos, defendendo carga materialista. Isto é: tais direitos
humanos existem e decorrem do modo de existir do humano e não como valor abstrato, que
permitem o empoderamento da pessoa para transformar a realidade (FLORES, 2019, p. 186).
Somente considerando que todos os humanos existem a partir de suas ações livres no
mundo e que necessitam satisfazer necessidades materiais e imateriais concretas é que será
possível construir as bases para a uma ideia de ser humano generalizado – a humanidade – e
dotado de capacidades abstratas para lutar por sua particular concepção da dignidade humana
(FLORES, 2009, p. 147).
Para o autor, num mundo plural e onde a mudança, a construção e a reconstrução são
uma constante, a liberdade de agir e de transformar é o que faz do ser humano, humano. A
humanidade decorre não de abstrações, de conjunto normativo que atribua direitos, mas da
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capacidade de transformar a realidade. Mas nessa perspectiva de mutabilidade constante é que
surge o desafio de definição dos direitos humanos e de suas finalidades. Os direitos humanos
deteriam dupla função: satisfação das necessidades humanas e de ter liberdade quer individual
– autonomia – quer social – agir político.
O perceber da importância do nós, do coletivo, do quanto o eu é insuficiente e precisa
do outro para significar e ressignificar. A indignação, nesse momento, se torna vetor de
materialização para uma Justiça criativa e não-violenta, a qual acolhe o outro na sua diferença
e produz condições para tornar a sua vida mais digna48 (FLORES, 2009).
Ora, uma perspectiva petrificada do Direito que ter por função precípua regular o agir
do homem em sociedade, já será fadada ao insucesso, simplesmente porque à complexidade do
humano soluções estanques podem servir hoje, mas amanhã já caducarão.
Daí porque existe a necessidade de buscar as bases para compreender essa realidade em
seu movimento, ao invés de estudar apenas uma fotografia ideal da realidade, isto é, um
esquema petrificado do real, por mais que seja coerente e racional.
Assim, de logo, a postura do magistrado, nesse cenário, não pode se pautar numa lógica
individualista do processo, mas calcada numa cognição profunda – a realização de audiências
públicas, a oitiva dos amigos da corte são exemplos –, pela flexibilização instrumental, pela
cooperação, pelo diálogo interinstitucional e pela objetivação do processo decisório.
José Igreja Matos, autor português, reconhecendo que em Portugal se tem verdadeiro
“modelo incoerente” de juiz com ranços do modelo liberal e do social, assinala que é preciso
se superar a
[...] dicotomia entre um paradigma autoritário que o Estado de Direito, porque assente
na dignidade da pessoa humana e na legitimação dos tribunais, assente nas modernas
sociedades democráticas numa justiça próxima, de convencimento e de cidadania, esta
processualista aponta para um modelo misto que pretende conciliar antagonismos
(MATOS, 2007, p. 92-93).

Defende assim que o modelo de juiz liberal, em que o olhar é voltado à eficiência da
gestão no viés quantitativo, de agilização, criado para atender às demandas de massa, não deve,
como ocorreu em Portugal, estender-se a todas demandas indiscriminadamente, sem cuidar das
“especificidades respectivas, a qualquer tipo de processo, designadamente à denominada
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O conceito de vida digna, segundo o RDH2011, das Nações Unidas, o desenvolvimento humano é o
“alargamento das liberdades e capacidades que as pessoas possuem para viverem vidas que valorizam e que tem
motivos para valorizar”. Trata-se de viver uma vida com significado para além da satisfação das necessidades mais
básicas” (ONU, 2011 apud MATOS, 2007).
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litigância nuclear, aquela sobre a qual se centra a cidadania dos direitos e sobre a qual se edifica
a representação social dos tribunais” (MATOS, 2007, p. 86).
Com essa crítica, Matos pondera que, diferentemente do que pensa Juan Montero Aroca
(2001) – é contra poderes instrutórios ao julgador, porque implicaria em aumento dos poderes
estatais na sociedade e, logo, em questionamentos quanto à posição de terceiro do juiz, cabendo
às partes “lutarem” com as “armas” oferecidas pelo ordenamento jurídico – “o julgador,
bacteriologicamente puro, é um especialista científico, desligado das contingências do social”
(MATOS, 2007, p. 88). O que, de fato, como já pontuado noutras oportunidades, com o pósguerra e a emergência do Estado Social, a jurisdição assume outro papel e, logo, o juiz também:
afere-se agora a realidade concreta que é a do homem desigual, percebe- se que não
há uma resposta mas sim várias, assume-se a complexidade, aposta-se na interdisciplinaridade e caminha-se para a utopia da verdade material porque o direito não
pode ser a norma para o abstracto, mas antes uma norma para o concreto da vida
(MATOS, 2007, p. 88).

Assim, vê-se que a atuação do juiz como declarador da lei, como ser “autômato” não
mais se revela suficiente a atender aos anseios sociais, ao cumprimento da função do Direito na
sociedade.
Longe do ato de interpretar encontrar na lei sua resposta, a variabilidade de fontes à
solução mais justa passa a ser uma notante, inclusive, com o reconhecimento pelo próprio
legislador, com a inclusão dos conceitos jurídicos indeterminados, das cláusulas abertas, como
dito antes. A porosidade do sistema jurídico otimiza o cumprimento da função social da norma
jurídica.
No que tange às contradições de terceiro imparcial, ao se referir ao juiz, Antoine
Garapon assinala que “a posição de um terceiro desencarnado é tão ilusória como a de um juiz
sem referências” de tal modo que “as relações entre justiça e democracia tomam corpo nesta
contradição maior: necessidade de um terceiro, impossibilidade de um terceiro” (GARAPON,
1998, p. 260).
Na prática, no modelo liberal de processo há dificuldade axiológica e o que se observa
é resguardar uma independência judicial de fato para concretizar de direito; é desconsiderar os
contornos atuais do papel que o juiz passa a deter a partir da insuficiência da lógica positivista.
Ante o cenário de “déficit de eficiência”, de “crise representativa”, de “separação de poderes
na aparência” o Estado-Juiz é instado a decidir e, por força do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, tem que decidir. A lógica da força normativa da Constituição passa a exigir do juiz
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um compromisso público com a efetivação de seu texto, o que, pode desembocar no tão real e
criticado ativismo judicial.
Assim, como assinalado por Matos (2007, p. 100), deve-se desmistificar a ideia dos
liberais de que poderes ativos instrutórios do juiz se justifica em governos autoritários,
inclusive, houve a expansão na Alemanha em 2001 e na Itália em 2006 e no Brasil em 2015 do
modelo colaborativo, ativo do juiz em busca do equilíbrio entre as partes, atuando de ofício,
por exemplo, na produção de prova49.
Esse modelo de juiz colaborante, embora importante, para Matos (2007, p. 102), detém
fragilidades quanto à “litigância nuclear”50 ante a dificuldade prática de igualdade material entre
juiz e partes e na postura real do princípio da cooperação, bem como a “verdadeira guerra” que
se impõe entre as partes, afastando a lógica da solidariedade. Estar-se diante de lógica de
decisão “soma-zero” ou do tudo ou nada, parafraseando Boaventura de Souza Santos.
Decerto, contudo, que há limites reais à figura do juiz dinâmico e não se pode ter a ilusão
que no modelo cooperativo as partes estarão de mãos dadas caminhando tranquilamente em
busca de decisão justa. E o juiz, nesse cenário, deve se posicionar à frente das partes, ditando a
marcha do processo (MATOS, 2007, p. 103) e atrás um pouco para afastar os obstáculos do
percurso, “[...] não desistindo da verdade judicial mas mantendo o recuo bastante que
salvaguarde a sua autoridade de decisor último”. É a “justa distância” de Ripper, mencionado
por Matos.
Depreende-se que a dinâmica de atuação do juiz não é fácil: ao mesmo tempo em que
se busca um julgador distante das partes, as desigualdades sociais se relevam latentes no
processo, exigindo equilíbrio e postura ativa do juiz à efetivação à ordem jurídica justa. Isto é:
o juiz como autoridade reguladora e garantidor, ao mesmo tendo, da liberdade de “controle”
pelas partes no processo.
É dentro dessa perspectiva que o papel do juiz como construtor do Direito no caminho
percorrido em busca da verdade que sabe não ser absoluta e com o envolvimento do “auditório”
e não ser indiferente à realidade posta aos seus olhos.

A título de exemplo, o art. 5º, Lei 9099/95 preceitua que “O Juiz dirigirá o processo com liberdade para
determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum
ou técnica”. E o art. 373,§1º, CPC, autoriza essa postura colaborativa do juiz, prevendo que: “Nos casos previstos
em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir
o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (BRASIL, 1995; BRASIL, 2015).
50
O autor distingue os “litígios nucleares” dos “falsos litígios” ou litígios de massa onde o papel do juiz no processo
civil é de mero gestor, ante a litigiosidade quase nula, voltando sua atuação à solução célere, a aspectos
quantitativos e não à justiça propriamente dita.
49
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Ora, embora não se possa permitir parcialidade de juiz, mesmo que movido por
intenções tidas por justas, ele não pode ser parceiro indiferente (modelo social), tampouco
apático (modelo liberal), mas corresponsável na busca de construção de decisão justa ao litígio
que lhe é posto, em que o processo é considerado uma garantia, um instrumento à disposição
de concretização de valores constitucionais.
O processo deve ser enxergado como ponte entre o cidadão e o poder jurisdicional, como
meio de concretização dos valores constitucionais, fazendo valer a “vontade de constituição”
que encontra nas cláusulas abertas, nos conceitos jurídicos indeterminados campo fértil,
exigindo-se mudança de postura ou postura mais responsável pelos julgadores e atores do
sistema de justiça. O que, no contexto de efetivação dos direitos da personalidade, é essencial,
embora promova inseguranças jurídicas a serem mitigadas, sob pena de injustiça:
tratar dos direitos da personalidade de modo regulamentar, com normas casuísticas,
fechadas, é extremamente perigoso. Isso por três razões principais. Primeiro, porque
são direitos de índole constitucional, cuja proteção não pode ser indevidamente
limitada pelo legislador ordinário. Segundo, porque as situações fáticas em que se
configura a ameaça aos direitos da personalidade são amplíssimas e têm se expandido
continuamente em face das novas tecnologias. Terceiro, não é incomum que a
proteção dos direitos da personalidade colida com a tutela de outros direitos de ordem
constitucional. Nesses casos, as normas fechadas estabelecidas pelo legislador
ordinário perdem sentido, exigindo que o intérprete proceda à necessária ponderação
entre os interesses conflitantes (SCHREIBER, 2013, p. 222).
eis o momento especial que vive a comunidade jurídica. Diante das transformações
que levaram ao reconhecimento de que o direito consiste em um sistema aberto, o
grande desafio está, hoje, em atribuir segurança e uniformidade à solução dos casos
concretos. Quando o legislador transfere ao juiz e aos advogados a construção da
solução do caso concreto, é preciso que essa construção siga alguns parâmetros
uniformes, evitando-se soluções opostas para casos semelhantes. É preciso, ainda, que
essas diretrizes sejam buscadas nos princípios constitucionais, entendidos como
normas que exprimem os valores fundamentais da sociedade brasileira. Essa é a
missão das novas gerações de juristas: estabelecer as linhas mestras para que o sistema
jurídico aberto não se reduza ao ‘achismo’ judicial ou a uma ‘justiça de cada um’. E
aqui a contribuição do estudante pode ser tão decisiva quanto a dos seus professores
(SCHREIBER, 2013, p. 223).

Ao defender a necessidade de tomada de consciência da “responsabilidade política” pelo
juiz atual, por força do papel a ele atribuído pela Constituição, afirma Bustamante et al. que:
o grande desafio para o legislador do novo CPC e para a comunidade jurídica, em
geral é se criar uma cultura jurídica cada vez mais argumentativa e democrática,
tornando-a o mais coerente possível com a responsabilidade política que a
Constituição atribuiu aos juízes. Nesse sentido, Ronald Dworkin fala de uma
“doutrina da responsabilidade política” dos juízes que pode ser enunciada nos
seguintes termos: ‘Juízes, como todos os oficiais políticos, estão sujeitos à doutrina
da responsabilidade política. Essa doutrina enuncia, em sua forma mais geral, que os
oficiais políticos devem tomar apenas as decisões políticas que eles possam justificar
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segundo uma teoria política que justifique também as outras decisões que eles se
propõem a tomar (BRASIL, 2015, p. 133, grifo nosso).

Assim, mister que não só a jurisdição constitucional, mas a jurisdição como um todo,
superando o positivismo jurídico e uso de hermenêutica crítica do Direito onde se reconheça o
“texto jurídico-constitucional produzido democraticamente” (STRECK, 2010, p. 104), passe a
ser um dos instrumentos à tutela efetiva dos direitos fundamentais, da personalidade, sem,
contudo, desaguar em arbitrariedades.
Nesta senda, como destaca André del Negri, a ideia-vontade-lei passa por uma vontade
“processualmente demarcada pelos princípios constitucionalmente fundamentais do dizer e
contradizer em espaços amplos e isonomicamente abertos a discussões desenvolvidas pelos
interlocutores” (NEGRI, 2011, p. 71), de modo que o processo passa a ser permeado por valores
constitucionais e deter a função de otimizar a efetivação de direitos não reconhecidos
voluntariamente.
Assim, o papel do julgador longe de “aplicador” da lei por meio da subsunção, é de
garantir que, por meio de processo cooperativo, construa-se o Direito do caso concreto,
promovendo a Justiça buscada.
Como visto, a função precípua do Direito é promover a pacificação social, é de entregar
o bem da vida a partir de atuação cautelosa, individualizada do caso posto, pelo julgador que
ao decidir profere decisão justa.
Como analisando dantes, às vezes a realidade se antecipa ao Direito; o social se antecipa
ao legal, é preciso ler o simbólico. Daí a postura ativista do julgador gera desconforto
epistemológico, insegurança, mas se a pergunta é forte, a resposta deve ser forte. Se a união
homoafetiva é dado da realidade, o simbólico deve criar uma regra de bem viver que o STF no
julgamento da ADI 4277 reconheceu, criou precedente e estabilizou as relações. Não se pode
negligenciar essa realidade.
Daí, conquanto os riscos inerentes à subjetividade do ato de julgar, potencializados por
conceitos jurídicos indeterminados, a mecanização desse ato em nome da celeridade, da
previsibilidade e da confiança no sistema jurídico também não é o caminho mais justo. O grande
desafio que se impõe ao sistema de justiça é que possa ser instrumento de concretização da
justiça em tempo razoável à complexidade da demanda e não justiça apressada.
Assim, perquire-se: a sociedade busca um retorno da rigidez da lei com a do sistema de
precedentes ante a insegurança trazida pela dispersão de entendimentos judiciais decorrentes
da presença conceitos jurídicos indeterminados, de cláusulas abertas? Seria retrocesso ou fruto
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de evolução do Direito? É possível se compatibilizar a humanização da justiça com a segurança
jurídica chegando-se ao que nominamos de “dignidade do sistema de justiça”?
Tomando como base a dignidade da pessoa humana, que detém relevo não só no plano
do direito material, mas também ao processual, como se depreende do CPC, já assinalado
alhures, ao mesmo tempo em que permite a fluidez e a carga axiológica do Direito a atender à
condição de humana das pessoas, ampliando o espectro interpretativo dos operadores do
Direito, também dando azo a arbitrariedades contrárias ao Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido:
a dignidade humana não consiste em um conceito de aplicação matemática. A própria
percepção do que é ou não é essencial ao ser humano varia conforme a cultura e a
história de cada povo, e também de acordo com as concepções de vida de cada
indivíduo. Tamanha fluidez não agrada aos juristas, sempre ansiosos por um porto
seguro que permita distinguir o certo do errado, o lícito do ilícito, o legítimo do
ilegítimo, dando alguma segurança e previsibilidade às soluções dos conflitos que
possam surgir na vida social. Daí a necessidade tão sentida nos meios jurídicos de,
sem rejeitar o caráter aberto da dignidade humana, indicar os principais atributos que
a compõem. Daí o ressurgimento dos direitos da personalidade na experiência jurídica
contemporânea (SCHREIBER, 2013, p. 8-9).

Assim, caberá ao intérprete, ao advogado, à doutrina proceder às correções dos
equívocos do legislador, buscando ajustar conforme o “espírito” do texto constitucional e
garantir a efetividade dos direitos da personalidade em constante ampliação e mudança de
alcance ante a complexidade das sociedades contemporâneas. Ratifica-se a ideia de que o
Direito não se limita à lei e que algumas técnicas legislativas criadas à racionalização – num
viés de eficiência quantitativa do sistema, de redução de estoque processual e de “justiça rápida”
– não se compatibilizam, tal qual a formatação atual, com tal ideia.
Trazendo à lógica da sistematização dos precedentes judiciais, no Brasil, nos moldes do
que hoje se prevê legalmente, ao julgador de piso, quando diante de discordância de precedente
obrigatório restaria constar da fundamentação de sua decisão e aplicá-lo mesmo assim, cabendo
às Cortes de Vértice eventualmente reverem sua posição, se assim o quiserem.
As dificuldades práticas, a complexidade trazida pelo dever de aplicação obrigatória dos
precedentes, com o diploma processual atual, materialização em torno esforço argumentativo
exigido do juiz, faz com que sua superação e distinção sejam ilusórios na prática, mitigando ou
quase obstando a evolução do Direito, da criatividade do julgador.
A despeito de toda celeuma envolvendo o tema, sobretudo quanto à eventual violação à
independência do julgador em decidir de acordo com seu convencimento, há defesa ferrenha de
que a unidade da visão institucional impõe o dever de observância aos que os Tribunais
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Superiores sedimentam como o entendimento mais escorreito, inclusive, detendo respaldo
constitucional para tanto.
Nesse sentido, a teoria de Neil MacCormick (2009) segundo a qual um sistema que
obedece aos precedentes, ao invés de ameaçar a independência juiz, promove a coerência,
estabilidade e integridade sistêmicos, colocando-o em posição de integrante efetivo da
instituição judiciária. Ao juiz incumbiria a reconstrução racional das instituições jurídicas e não
a solução de casos particulares (BUSTAMANTE, 2013).
A despeito disso, observa-se que não há ainda uma cultura de respeito aos precedentes
no Brasil, o que ratifica a ideia de que reformas e não rupturas no sistema de justiça são
suficientes (PINTO, 2015).
Não se entende que a solução criada “de cima para baixo”, pelo legislador, pelas Cortes
de Vértice seja a mais escorreita. Exemplo disso, destaca-se algumas manifestações de
ministros do STJ, no “1º Curso Nacional sobre Precedentes Judiciais”, iniciado em 06/11/2019,
promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em que se
destacou a falta de cultura dos próprios magistrados em seguir os precedentes e necessidade de
racionalização do trabalho:
É preciso, diante do novo CPC, que todos nós do Judiciário, em todas as instâncias,
assimilemos essa cultura de formação de precedentes qualificados e trabalhemos para
a sua efetiva implementação. (Ministro Assusete Magalhães)
O novo CPC trouxe instrumentos de gestão que nos permitem racionalizar o trabalho,
descongestionar o Poder Judiciário, dar mais celeridade aos julgamentos e promover
mais segurança jurídica e isonomia. A comissão trabalha para que as demandas
repetitivas sejam devidamente identificadas e processadas. O apoio tem sido grande
em todas as gestões. (Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão
Gestora de Precedentes do STJ) (STJ, 2019).

Esse cenário acima relatado de resistência dos magistrados de piso e dos Tribunais em
seguir os padrões decisórios, também foi constatado por pesquisa realizada pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) donde se afere que, conquanto 90% dos juízes entrevistados
entendam a importância dos precedentes por imprimir celeridade e segurança jurídica – pelo
menos em tese – mais de 50% afirmam que não o seguem:
entre os magistrados de 1º grau, quase 52% entendem que o juiz não deve se pautar
por jurisprudências (Questão 54) e que “o sistema de súmulas e precedentes
vinculantes afeta a independência do(a) magistrado(a) em sua interpretação das leis e
em sua aplicação” (Questão 55). Os juízes de 2º grau apresentam um padrão de
resposta muito semelhante. Ainda no âmbito dessa Questão, importa observar que o
juiz estadual de 1º grau parece ser bem mais sensível à natureza limitante das súmulas
e precedentes do que o juiz federal, pois, entre esses, apenas 34,5% consideram que
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tais expedientes afetam a independência do juiz. Apesar de se dividirem quanto aos
efeitos da jurisprudência sobre sua autonomia decisória, a esmagadora maioria de
juizes concorda pouco ou muito que “o sistema de súmulas e precedentes vinculantes
garante maior velocidade e segurança jurídica à atividade jurisdicional e, portanto,
maior racionalização do Judiciário” (Questão 56) (AMB, 2018, p. 76).

Como destaque a não observância dos precedentes tem-se o Tribunal de Justiça de São
Paulo que figura como o que mais tem recursos à apreciação no STJ e no STF, tendo o Ministro
Rogerio Schietti Cruz, em recente manifestação, ressaltando que dos 8.451 habeas corpus
recebidos no STJ, no mês de julho, 4.472 são oriundos daquele Tribunal, afirmando que não é
possível que “cada estado interprete o Código Penal e de Processo Penal à sua maneira. Não é
possível que tenhamos tantos códigos penais quanto temos de estados. A geografia não pode
determinar o Direito” (VITAL, 2020).
Entrementes a conhecida resistência ainda em se seguir os precedentes judiciais, numa
análise sistêmica, pode-se afirmar que há fundamento no ideal democrático procedimental aos
precedentes judiciais pelo menos nas três primeiras hipóteses do art. 927, CPC. Ora, se as leis
decorrem de atividade típica do Poder Legislativo – eleito pelo voto popular – são a
materialização da democracia em sua acepção legal, no mínimo. Se os precedentes encontram
autorização do legislador ordinário e se as hipóteses de vinculação a todo sistema de justiça
decorrem, pelo menos nas hipóteses dos incisos I até III, art. 927, CPC, do texto constitucional,
não se vislumbra inconstitucionalidade, devendo todos os juízes a eles observarem, ainda que
não concordem.
Entretanto, não se pode olvidar, como já pontuadas algumas críticas tecidas alhures, que
essa técnica de padronização decisória precisa de aprimoramento e adaptações a nossa realidade
que, marcada por desigualdades em todas as searas, detém na Constituição o centro irradiador
de direitos e deveres a toda sociedade, permitindo, por meios de cláusulas abertas, por exemplo,
que o Direito seja instrumento de concretização da Justiça. Nesse sentido:
[...] não resta dúvida de que a técnica das cláusulas gerais será decisiva para a
construção de um sistema jurídico comprometido com a realidade social concreta e
contemporânea, dada a sua atuação como uma ponte entre o sistema e a realidade
social, entre o sistema e os valores da sociedade, constituindo um dos instrumentos
que auxiliam a abertura e a mobilidade do sistema, necessárias à consecução da função
primordial do direito, que é a busca da Justiça (ZANINI, 2011, p. 85).

Em sentido contrário, tal qual Thomas Bustamante (2012) para quem o
neoconstitucionalismo foi muito ruim ao Brasil, Eduardo Vera-Cruz Pinto assinala que:
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os processos de legalização das Revoluções, pela via da aprovação de Constituições,
engessou as dinâmicas de mudança social e econômica, em prol da justiça, no enredo
das interpretações normativas institucionalizadas em burocracias processuais
judiciárias ou nas querelas centrais que geram conflitos políticos e sociais está bem
patente na crise de representação política pelos partidos que ocupam a área do
governos das democracias constitucionais (PINTO, 2017, p. 14).

Isso impõe que se repense os meios de construção e superação dos precedentes,
permitindo-se uma ampliação cognitiva, por meio de audiências públicas, por exemplo, bem
como que ao juiz se permita proceder, de modo justificado e excepcional, decerto, ao controle
de jurisdicionalidade do precedente, promovendo a evolução do Direito e não seu
engessamento.
Ao tratar sobre o tema, Gabriela Oliveira de Freitas (2020) critica o modelo de
precedentes adotado no Brasil, inclusive, ponderando que sequer se pode falar desse instituto,
de origem no sistema common law, no ordenamento pátrio, eis que a própria acepção denotativa
do termo indica o que precede algo e o formato adotado no país decorreu de opção do legislador,
preferindo nominar de “técnicas de padrão decisório”. A estudiosa fala em imposição pelo
legislador de cultura típica do “direito jurisprudencial” que não se atentou aos requisitos
mínimos à sua existência, bem como, tal qual Lênio Streck (2019), aponta que decorreu da
intenção em combater o solipsismo do juiz, acabando por transferir tal papel às Cortes de
Vértice, como se do status do julgador decorresse a qualidade da decisão os quais sequer são
magistrados de carreira.
Aventa, ainda, que o respeito à isonomia não deve estar presente só quando da aplicação
do precedente por semelhança do caso paradigma e o a ser julgado, mas quando da construção
do próprio precedente, o que no modelo brasileiro deixa a desejar por impropriedades na
identificação da ratio decidendi, como de fato já foi demonstrado, bem como da ausência de
democraticidade na construção do precedente.
No mesmo sentido, defendendo a necessidade de legitimação discursiva dos precedentes
judiciais, Dierle Nunes destaca que:
esse caráter argumentativo e racional da prática do precedente judicial já vinha sendo
reclamado pela melhor doutrina nacional, que pugnava por uma construção discursiva
e democrática da jurisprudência e por uma aplicação fundamentada do precedente
judicial [...] (NUNES, 2011, p. 66-69 apud BRASIL, 2015, p.138).

Assinala também, com acerto, que se verifica verdadeira “dogmatização das decisões
judiciais”, usando a visão de Popper quanto ao dogma da verdade decorrente da repetição, e de
“overruling à brasileira”, eis que a previsão legal quanto à possibilidade de superação do
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precedente foi discreta, sem dispor o procedimento para tanto, o que indica que o instituto foi
criado para não ser superado.
Ante todo esse cenário de impropriedades técnicas que afetam a própria legitimidade do
instituto, Gabriela Oliveira de Freitas (2020) obtempera, com acerto, que mister o uso do
controle difuso de jurisdicionalidade como meio de controle judicial de afastamento do
precedente não somente nas hipóteses previstas em lei, mas por exemplo questionar sua
compatibilidade com a lógica democrática, sua violação à isonemia51, ao devido processo
constitucional.
Ora, não se poderia pensar num ativismo positivo no sentido de suprir o não
acompanhamento das leis às constantes mudanças sociais e poder, no caso concreto, permitir
que os direitos fundamentais, da personalidade possam ser efetivados, afastando o juízo de piso
a aplicação do precedente, em sede de controle difuso?
É um caminho doutrinário de relevo e que merece aprimoramento, já que as “amarras”
legais do CPC, numa interpretação literal, não autorizam, embora, ante a porosidade do sistema
jurídico e na perspectiva autopoiética de Luhmman se pode, em nome da dignidade da pessoa
humana se admitir. É certo, contudo, que a complexidade do fenômeno dos sistemas jurídicos
e sociais nem sempre permite elaboração e criação de fato justas do Direito, na perspectiva de
autorreprodução normativa da Teoria dos Sistemas de Luhmann; nem sempre permite “soluções
satisfatórias para os problemas históricos existentes na sociedade e, principalmente, para as
ocorrências surgidas devido às rápidas mudanças na realidade social em nossos dias” (OTERO,
2011, p. 92-93). A abertura cognitiva entre os sistemas, sem, contudo, promover “corrupções
sistêmicas”, como ponderado por Marcelo Neves.
Assim, quando se fala em racionalidade do sistema de justiça não se estar a limitar ao
viés econômico do Direito, segundo a qual seria sinônimo de eficiência sob a ótica quantitativa,
de redução do número de processos, de trâmite processual mais célere, mas sob o olhar também
qualitativo, de se resguardar a decisão mais escorreita ao caso posto, mais acertada a partir de
processo coparticipativo, em que às partes é resguardada a oitiva, à construção de provas, enfim,
à criação do Direito naquele caso.
É preciso visão técnica da realidade social sem desnaturar da razão de ser do sistema de
justiça.

51

Conceito usado por Rosemiro Pereira Leal (2014) defensor da teoria neoinstitucionalista do processo, para quem
a cidadania é uma instituição e a ideia de isonomia transcende a bifurcação comum da igualdade na lei e perante a
lei, acrescendo a igualdade de construir o processo, dentro da lógica democrática.
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Ora, não se está a desconsiderar a importância da padronização decisória no contexto
atual de demanda excessiva, mas que os entendimentos sedimentados materializem valores
sociais compartilhados e não dos ministros. Eis o risco, tanto do ativismo judicial, quanto dos
precedentes à brasileira que, como bem pontuado Lênio Streck (2019), em nome da
racionalidade do sistema, não se respeitou questões hermenêuticas, de construção do Direito a
partir do debate, mas decorrente de imposição do legislador, que elegeu o que seria
“precedente”, independente da lógica dos países do common law do respeito à tradição,
transferindo às Cortes de Vértice o papel de dizer o que é lei a todo o sistema jurídico, como se
a qualidade da decisão decorresse do status institucional ocupado.
Por serem os precedentes judiciais, pelo menos nas hipóteses dos incisos I a III do art.
927, CPC obrigatórios não só ao Poder Judiciário, mas a toda Administração, de modo que a
lei deixa de ser o único paradigma obrigatório a vincular as decisões judiciais, tudo em nome
da integridade e coerência do sistema jurídico e na redução dos riscos decorrentes do ativismo
judicial irresponsável, mister que sua construção e eventual superação ocorra de modo
responsável, não mecânico.
A título de sugestão, por promover a ampliação do diálogo e otimizar decisões pautadas
no debate, na construção coletiva de julgadores e não em decisões monocráticas, o Relatório
Analítico acerca da força normativa dos precedentes, elaborado pela UFMG, sob a coordenação
e presidência de Thomas da Rosa de Bustamante, encomendado pelo CNJ, destacou que:
por outro lado, como os recursos representativos se destacam por dar ensejo a uma
decisão que transcende o caso concreto e produzirá efeitos normativos para toda a
sociedade, a forma de julgamento desses recursos deve ser a mais inclusiva e
democrática possível. A participação de amici curiae e do próprio Ministério Público
ainda nos parece insuficiente. De um lado, os tribunais têm adotado critérios
restritivos para admitir a assistência de terceiros no processo, na qualidade de amici
curiae. De outro lado, em nossa opinião, o Ministério Público deveria emitir parecer
detalhado e criterioso sobre o mérito do recurso em todos os processos julgados
segundo a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, dever-se-ia atribuir
legitimidade recursal, inclusive para interpor embargos de declaração, de modo a
institucionalizar do ponto de vista processual a obrigação do tribunal de responder a
todos os argumentos de todos os interessados na definição do tema geral dos
representativos (BRASIL, 2015, p. 145, grifo nosso).

Ora, “há que se fortalecer o aspecto discursivo do direito e o princípio do acesso à
justiça” (CNJ, 2015, p. 135), eis que a mesma indeterminação constante da lei, haverá no
precedente judicial, exigindo-se do intérprete análise cuidadosa, por meio da equidade, da
fundamentação adequada sendo insuficiente o formalismo defendido pela Escola Exegética.
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Com o mesmo desiderato, tem-se as audiências públicas que, no Brasil, pode-se atribuir
ao ministro Gilmar Mendes a idealização do instituto, sob influência teórica direta do direito
alemão, mais especificamente de Peter Haberle e Jürgen Habermas, afirmando que:
a propósito, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de
informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se
refere às audiências públicas e às ‘intervenções de eventuais interessados’,
assegurando-se novas formas de participação das potências públicas pluralistas
enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição [...]. Ao ter acesso a essa
pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal Federal passa a
contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações políticojurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados
pelos “amigos da Corte” (BRASIL, 2008).

Ou seja, cuida-se de reunião pública, de discussão ampla e transparente, onde se busca
a participação popular na tomada de decisões pela autoridade responsável, mas não o consenso.
É ambiente de promoção do exercício da cidadania, verdadeiro instrumento legal de legitimação
popular na tomada de decisão de interesse público, detendo, contudo, caráter consultivo.
No âmbito jurisdicional, o instituto da audiência pública está previsto na Lei nº 9.868
de 1999 – que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o STF - e na Lei nº 9.882
de 1999, que trata do processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), nos termos do §1º do art. 102 da Constituição Federal, bem como no
regimento internos do STF (BRASIL, 1999).
Reconhecendo a função democrática do instituto e, logo, da importância de concretizar
valores constitucionais no processo civil, o Código Processo Civil atual, na perspectiva de
democratização do processo, previu expressamente o amici curae, aproximando o processo
coletivo e o individual, o controle difuso do concentrado de constitucionalidade. Essa
aproximação, também se observa nas hipóteses de criação de precedentes judiciais onde as
audiencias públicas têm permissivo constitucional a serem realizadas.
Como visto nos casos de reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo
e na judicialização da saúde a ampliação ao diálogo com os diversos setores da sociedade se
revelou importante, a uma por se tratar de temas sensíveis a toda sociedade; a duas que o custo
social da decisão tomada seria alto, de modo que a inserção de elemento democrático para tanto
legitima a atuação do Estado-juiz.
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A ampliação cognitiva de que falava Luhmman também é reconhecida por Boaventura
de Souza Santos, promovendo mudança de cultura jurídica em que a Justiça e a sociedade se
aproximam, assinalando que:
numa sociedade infodemocrática, a administração da justiça será tanto mais
legitimada pelos cidadãos quanto mais conhecida e reconhecida for por eles. Os
tribunais e a comunicação social são essenciais para o aprofundamento da democracia
pelo que é fundamental estabelecer formas de coabitação no mesmo espaço social. Tal
aproximação poderá fomentar programas de cunho pedagógico, debates sobre temas
jurídicos importantes para a sociedade e diálogos entre os órgãos de justiça e os vários
atores sociais (SANTOS, 2011, p. 83).

Porém, tudo isso se inviabiliza quando não se tem uma educação voltada à cidadania,
eis que “sem direitos de cidadania efetivos a democracia é uma ditadura mal disfarçada”
(SANTOS, 2011, p. 84). É preciso se enxergar educação como meio de exercício da liberdade.
Conquanto se reconheça a importância da democracia deliberativa, da participação
popular nas decisões mais sensíveis, nos moldes da visão de Habermas, não se pode esquecer
o elemento essencial à sua teoria, a “racionalidade”, que, na realidade brasileira, marcada por
desigualdade social, por crise econômica e política, por educação “bancária” – tão criticada e
combatida por Paulo Freire – revela-se, no mínimo, difícil. Nesse talante, destaca Reis Friedi
que:
não podemos afirmar que no Brasil há uma autêntica maturidade democrática, posto
que até o presente momento não conseguimos estabelecer um regime político
democrático, sob o seu aspecto material. A verdade é que o ciclo histórico, inaugurado
com o advento da chamada Nova República se extenuou por completo, no exato
momento em que todas as principais forças políticas de oposição aos quase 30 anos
de regime militar (1964/1985) experimentaram o exercício direto do poder político
sem, no entanto, lograr implantar seus projetos políticos (FRIEDI, 2018).

Acerca das dificuldades práticas da implementação do modelo de Habermas, por exigir
autonomia cívica e privada hábeis a promover uma racionalidade vocacionada à autoridade
democrática e deliberativa, Mouffe (2015, p. 14) defende o fomento da multiplicação das
instituições, tal qual pensado por Dahl (2005) em sua obra “Poliarquia: participação e
oposição”, onde pressupõe cidadãos politicamente iguais e em oportunidades plenas.
No plano normativo, do dever-ser, depreende-se que os direitos políticos constantes da
Constituição Federal (arts.14 e segs, por exemplo) e em legislação extravagante contemplam o
critério de “politicamente iguais”. No entanto, no plano do ser, da realidade fática, infelizmente,
o que se vê é uma sociedade desigual, excludente, racista, sexista, com analfabetos funcionais,
enfim, cidadania de papel, parafraseando Gilberto Dimenstein.
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Cattoni de Oliveira afirma que:
segundo o modelo republicano, a cidadania não é apenas determinada pelo modelo
das liberdades negativas que podem ser reivindicadas pelos cidadãos enquanto
sujeitos de direito privado. Os direitos políticos são, antes de tudo, liberdades
positivas, pois garantem não a liberdade de coerção externa, mas a possibilidade de
participação política comum, pela qual os cidadãos, na construção de uma identidade
ético-política comum, reconhecem-se como coassociados livres e iguais (OLIVEIRA,
2007, p. 33).

Daí, surgem algumas indagações: como otimizar o instituto com as desigualdades
sociais? É possível se vislumbrar efetiva participação popular, exercício da cidadania nesse
cenário?
Assim, entrementes possa parecer discurso “romântico”, acredita-se no poder
transformador da educação “libertadora”, denunciadora da “bancária”, tal bem idealizada por
Paulo Freire que, segundo o autor, relaciona-se diretamente com a falta de experiência
democrática em círculo desumanizante.
Para Freire:
[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou
de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos,
meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente [...]. O
antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária” [grifos do autor], que serve
à dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo
exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição
educador-educando, a segunda realiza a superação (FREIRE, 2005, p. 78).

É necessário à legitimação democrática de institutos como da audiência pública o
envolvimento da sociedade para que “suas vozes sejam ouvidas” pelo Estado-juiz e que seu
som entoe libertação, ou seja, de participação popular e diálogo institucional. Nesse sentido,
importante os ensinamentos de Botelho:
o papel das Cortes Constitucionais não pode desenvolver-se fechado à práxis
argumentativa, sob pena de se tornar o mais autocrático dos poderes, na medida em
que as exigências de fundamentação das decisões judiciais não as tornam mais
democráticas, quando não há, concomitantemente, a sua abertura à sociedade de
intérpretes. Somente a abertura da Corte à práxis argumentativa, fundamentada em
uma ética discursiva, é capaz de torná-la sujeita ao controle da coletividade
(BOTELHO, 2009, p. 3).
a democracia representativa, portanto, melhor conseguirá combater o poder
monocrático se distribuir este poder por outros setores da vida social. Enquanto a
democracia direta possibilita o combate à centralização trazendo para dentro do
próprio poder, através, por exemplo, da ágora de Atenas ou do plebiscito, referendo e
iniciativa popular, toda a multiplicidade e diversidade comunitária, fazendo, portanto,
que tanto o poder seja exercido de baixo (do povo) para cima, como de forma plural,
já que presentes na discussão e tomada de decisão todos os interesses e não apenas os
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da elite, a democracia representativa precisa criar novos espaços para que esta
pluralidade possa aparecer, tendo em vista que no poder centralizado apenas os
representantes podem atuar e, portanto, apenas alguns poucos interesses, normalmente
os interesses particulares deles próprios, são ouvidos. A audiência pública
jurisdicional, não se pode negar, é exemplo da proliferação dos centros de poder, da
pluralização democrática ou, ainda, dito de outro modo, da expansão da democracia
representativa para os outros segmentos sociais em que atua o indivíduo, isto é, para
aqueles locais em que o sujeito é considerado não como cidadão, no sentido
eminentemente político, mas como empregado, estudante, vizinho, consumidor e, no
caso da audiência pública em apreço, como jurisdicionado, enfim, nas suas outras
possíveis facetas (SUPTITZ; LOPES, 2008, p. 643).

À práxis argumentativa mister de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e do
poder que detém à construção da democracia, e que ambientes pluralísticos sejam criados ou,
ao menos, otimizados, como as audiências públicas jurisdicionais.
Deve-se buscar uma educação para a democracia, logo, para direitos do homem, seja na
fundamentalidade de sua existência digna, seja no respeito da sua individualidade enquanto
pessoa. Como afirma Luigi Ferrajoli:
perante essa realidade, não existe outra resposta que não o próprio Direito, assim como
não há alternativa possível que não a razão jurídica. Esse é o único caminho para se
responder à complexidade social e salvaguardar o futuro do Direito e, também, o
futuro da democracia, haja vista fazer verdadeira democracia significar levar a sério
os direitos humanos (FERRAJOLI, 1992, p. 120).

Discursos com pouca aplicação prática devem ser combatidos e substituídos com a
efetivação de direitos com amparo constitucional, imprescindível ao exercício da cidadania
enquanto direito de participar da vida social e da tomada de decisão. Cidadania para além do
restrito conceito legal.
Não mais se fala em “luta” pelo acesso à justiça, como bem narrado por Mauro
Cappelletti e Garth (1988), mas em busca por um sistema de justiça justo, o que não pode
desprezar uma reforma processual que otimize a duração processual, mas perpassa por processo
de consciência da sociedade à cidadania, associando-a com a Justiça, bem como revolução no
ensino jurídico e da formação profissional com comprometimento social (SANTOS, 2011, p.
55).
Acerca do relevo de se repensar o papel do ensino jurídico no país, eis que detém relação
imbricada com o futuro da Justiça, como assinala Eduardo Vera-Cruz Pinto:
a justiça não tem futuro se cair na parcialidade de concretizar apenas uma ideologia
de base acadêmica e pouca expressão política, com pretensões críticas e reformistas
do sistema judicial, que resiste a adaptar-se à nova realidade social, passando ao lado
da centralidade da pessoa humana na luta pela igualdade jurídica, forjando e mantendo
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identidades conflituantes a partir da cor da pele, da pertença religiosa, da orientação
sexual, etc. (PINTO, 2015, p. 29).

Ora, numa sociedade marcadamente desigual e com desrespeito a direitos mais
basilares, onde o Poder Judiciário acaba sendo a última trincheira à busca de reconhecimento
de direitos fundamentais, sobretudo sociais, como saúde, que integram o mínimo de vida digna
e do ser humano ser tratado como pessoa, que somado ao constitucionalismo democrático, a
facilitação do acesso à justiça e o número exorbitante de faculdades de Direitos no país
desemboca na litigiosidade excessiva. Nesse talante:
[...] Não há uma comunidade de pessoas sem pessoas dignas, com direitos e deveres
iguais, que façam a comunidade. Sem uma ideologia que prepara a pessoa para ter
capacidade de resposta e empenho na organização colectiva e na cidadania não há
sentido de comunidade. Nesse combate uma política pública de justiça que coloque
os tribunais na linha da frente da concretização das leis que efectivam maior igualdade
entre as pessoas e justiça social é imprescindível. Só os Tribunais podem concretizar
os direitos reconhecidos às pessoas (PINTO, 2015, p. 37).

Nesse cenário, mister se estimular o ensino jurídico crítico, voltado à concretização das
funções sociais do Direito, como a pacificação social, despindo-o do tecnicismo irracional, que
o enxerga como sinônimo de lei e como aprendizagem por meio do “decoreba”, sobretudo na
era digital, onde a velocidade das informações é tamanha que o tempo à reflexão é olvidado.
Um ensino comprometido com a cidadania, com a democracia e com a Constituição Federal.
Um ensino onde a cultura do diálogo seja estimulada, dando azo ao sistema multiportas, onde
para além da judicialização, tem-se a mediação, a conciliação e a arbitragem, permitindo a
“desjudicialização” que deve ocorrer de modo responsável e não se buscar a todo custo,
incorrendo em injustiça.
Um entusiasta da desjudicialização, da cultura do consenso de modo consciente, José
Renato Nalini destaca que:
a desjudicialização é uma alternativa que precisa ser convertida em política pública,
não para aliviar a carga de trabalho cometida ao sistema judicial totalmente
atravancado. O principal é fazer de cada pessoa um protagonista de sua existência, um
reitor de sua própria conduta, para ajustar-se à conduta civilizada, sem necessidade de
atuação heternônoma do Estado-juiz (NALINI, 2015, p. 9).

Embora se observe número significativo de acordo, segundo Relatório da Justiça em
Números do CNJ, de 2020, a cultura da litigiosidade ainda é uma realidade e precisa ser
substituída pela “desjudicialização” de modo responsável e não atabalhoada:
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a conciliação, política permanente do CNJ desde 2006, apresenta lenta evolução. Em
2019 foram 12,5% de processos solucionados via conciliação. O novo Código de
Processo Civil (CPC), que entrou em vigor em março de 2016, tornou obrigatória a
realização de audiência prévia de conciliação e mediação e em quatro anos o número
de sentenças homologatórias de acordo cresceu 30,1%, passando de 2.987.623
sentenças homologatórias de acordo no ano de 2015 para 3.887.226 em 2019. Em
relação ao ano anterior, houve aumento de 228.782 sentenças homologatórias de
acordo (6,3%) (TEÓFILO, 2020).

Decerto que a judicialização indica a busca da sociedade de buscar diminuir a distância
entre a realidade da vida com a realidade das normas, do dever-ser com o ser, fazendo cumprir
as promessas normativas52 previstas pelo constituinte de 1988 a que todo o ordenamento
jurídico deve observar.
Entretanto, a mudança da cultura de litigiosidade, da perspectiva de que o acesso à
justiça não se limita ao acesso aos Tribunais, mas o acesso ao Direito com sua variabilidade de
portas à solução do conflito, impõe mudança de olhar quanto ao papel de cada enquanto
protagonista da sua vida. De compreender que o conceito de Direito, de solução de conflito não
é sinônimo de lei, do definido pelo Estado, mas construído em conjunto.
Luis Edson Fachin e Marcos Alberto Rocha Gonçalves, nesse talante, assinalam que:
[...] na sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade e pela diversidade, a
imposição de uma decisão, pelo Estado-juiz, nem sempre representa o fim do
conflito”, sendo que o “ideal constitucional de sociedade, fundada na liberdade e na
igualdade material, na solidariedade e no acesso de todos aos direitos fundamentais,
não se alinha, por sua essência, com a prática conflituosa [...]. Se, para determinadas
hipóteses, a actuação do Estado-juiz faz-se necessária para garantir se não a
pacificação, ao menos a salvaguarda de direitos, há hipóteses que o império da
jurisdição apenas põe fim à demanda, restando presente insolúvel o conflito de
interesses anunciado. Para tais hipóteses, é preciso que se viabilizem mecanismos
sistematicamente ordenados para que a um só tempo pacifique o conflito e concretize
a ordem constitucional de forma integrativa [...]. Para uma sociedade que busca,
segundo o critério constitucional, a realização da igualdade material e a justiça
distributiva, é coerente a disponibilização, como forma de resolução de conflitos
jurídicos, a autocomposição entre as partes (FACHIN; GONÇALVES, 2011, p. 8).

O futuro da Justiça passa por um futuro do ensino do Direito comprometido com a
transformação de uma realidade social marcada pela desigualdade, pelo preconceito, pela
discriminação e pela incapacidade do diálogo, bem como pela compreensão de cada um do seu
protagonismo na autocomposição na realização da Justiça. Por uma educação voltada à
cidadania enquanto instrumento social de transformação, de irresignação frente a violações aos
direitos fundamentais, da personalidade.

52

Essas promessas embora ambiciosas, justificam-se pelo longo período de violação de direitos e interesses
individuais e não reconhecimento dos direitos fundamentais sociais.
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Esse futuro perpassa pela compreensão de que o ser humano precisa ser respeitado em
sua individualidade e em sua condição de ser social, titular de vida digna. Não se podendo
reificar o outro para se conhecer, mas reconhecer o outro em suas diferenças, isso é reconhecer
sua dignidade enquanto pessoa, e que a racionalidade genérica, imposta pela padronização
decisória, nos moldes brasileiros, ou de enxergar no juiz um “justiceiro” e não um “operador”
do texto constitucional, tendo na justiça o ponto de chegada, não vêm se mostrando factíveis,
ante os extremos impostos.
Daí o relevo de estudos aprofundados quanto ao tema da concretização de direitos
essenciais à vida digna e não mero sobreviver:
a tarefa é delicada e não há aqui fórmula mágica. Só o estudo e o debate permitem ao
jurista perceber aquilo que diferencia as diversas situações que o pensamento comum
tende a reunir sob um único rótulo. Só a dedicação conduz à identificação e à
construção dos parâmetros e critérios exigidos para a solução dos casos difíceis. Os
direitos da personalidade oferecem amplas oportunidades nesse sentido. Suas
potencialidades permanecem adormecidas no texto da Constituição e do Código Civil.
A maior parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras parece não ter despertado,
ainda, para a extraordinária importância do tema. Com raras e preciosas exceções, as
discussões sobre o assunto permanecem vagas e fluidas, enquanto os dramas
concretos se multiplicam na realidade social. Ninguém está a salvo. Os conflitos
atinentes aos direitos da personalidade estão tão presentes nas cortes de justiça quanto
nas páginas da internet. Às importantes questões que esses diversos casos suscitam
poucos têm tentado responder. Os direitos da personalidade continuam, nesse sentido,
à espera das pessoas (SCHREIBER, 2013, p. 259-260).

É preciso compatibilizar os instrumentos postos à disposição dos operadores do Direito,
em que o sistema de justiça se preocupe com o outro e com as especificidades, com a realização
da Justiça, efetivando os direitos da personalidade em constante evolução, a partir de postura
ativa do julgador ou aplicando os precedentes judiciais, a partir das peculiaridades do caso, cuja
generalização preocupa. Eis o grande desafio.
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6 CONCLUSÃO

Há muito se vinha reproduzindo a ideia, no mínimo, equivocada de que a lei era a única
fonte do Direito e que fazer justiça seria, assim, aplicar a lei ao caso concreto por meio do
silogismo, da subsunção. Interpretar como sinônimo de ato automático, de aplicação do texto
legal, acriticamente.
Essa ideia e sua mudança ao longo da história se relacionam diretamente com o desenho
institucional de Estado adotado.
Nos Estados Absolutistas, partindo da perspectiva de que se fazia necessária a presença
do Estado para proteger o ser humano de si próprio, do contrato social em que as pessoas
cederiam ao Estado o poder de representar a vontade soberana e resguardar seus direitos, a
concentração de poder nas mãos do monarca, fez imperar os males do absolutismo em que a
vontade dele se sobrepunha a da sociedade e o julgador decidia de acordo com seus ditames,
até culminar, por exemplo, na Revolução Francesa em 1878, onde a teoria da separação dos
poderes é sedimentada e se passa a ter a perspectiva da neutralidade do julgador, da “mera boca
da lei”, defendida por Montesquieu no sentido de retirar do juiz qualquer atividade criativa do
Direito. Da lei produto da vontade do povo personificada no monarca passa-se à lei resultado
da atividade dos legisladores, comprometidos com os ideais iluministas, racionais e liberais.
Contudo, após período de significativas violações a direitos essenciais, tendo no
governo nazista exemplo clássico disso, somado ao movimento de ampliação e normatização
de direitos humanos, de busca de reconhecimento estatal de direitos prestacionais ante a
insuficiência do modelo liberal, o Estado de Bem-Estar Social surge.
Assim, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, tomando como marco o pós-Segunda
Guerra Mundial, tem-se a ampliação de direitos e de instrumentos a sua efetivação, quer no
plano interno, quer internacional. Nesse contexto, passou-se a exigir postura estatal distinta: de
poder centrado num monarca autoritário seguido pelo não intervencionista ao Estado do BemEstar Social, onde a promoção, ampliação e instrumentação de direitos se tornou imprescindível
a atender aos anseios sociais, pelo menos, em tese.
Observou-se, em verdade, movimento de ampliação e normatização de direitos
humanos, em busca da concretização das “promessas da modernidade”, que impactou no
ordenamento jurídico brasileiro, como se observa da Constituição Federal de 1988, marco no
processo de democratização do país, em que vasta gama de direitos e garantias fundamentais
foram previstos, passando-se do Estado Liberal ao Neoliberal – cujo embasamento filosófico é
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o pós-positivismo, para quem as normas jurídicas deteriam regras e princípios como espécie –
do juiz autômato, executor de leis ao protagonismo judicial.
Dessa forma, a ideia de sistema jurídico de Hans Kelsen, segundo a qual não se poderia
falar em lacunas e antinomias reais, não era perfeito e precisava ser repensado.
A ressignificação do sentido de norma jurídica é trazida à tona e autores como Ronald
Dworkin, Robert Alexy, J.J. Gomes Canotilho, num viés pós-positivista, que passam a defender
que os princípios detêm força normativa, inserindo carga axiológica a ser considerada quando
da tomada de decisão pelo julgador.
Como consectário da necessidade de se ajustar o sentido do texto normativo com as
mudanças sociais e históricas e com as circunstâncias fáticas, de se distinguir texto e norma, o
legislador adotou a técnica das cláusulas gerais, prevendo conceitos indeterminados, que
dependem da interpretação judicial à complementação, que acabam “transferindo” ao julgador
o papel de delimitar a “moldura” normativa casuisticamente.
Nesse mesmo passo, ante a opção legislativa de prever conceitos jurídicos
indeterminados, somada à “doutrina da efetivação dos direitos fundamentais” e à existência de
Corte Constitucional com papel contramajoritário e de controle de constitucionalidade das leis,
permitiu que o protagonismo judicial se expandisse, inclusive, no Brasil.
Como se viu, o ativismo judicial, registre-se, não é um fenômeno genuinamente
brasileiro, fazendo-se presente nas mais variadas democracias no mundo, destacando-se o
ativismo judicial nos Estados Unidos tido como o “celeiro” dessa postura judicial que se iniciou
numa feição negativa, conservadora, em que a Corte restringia direitos em prol dos interesses
do Governo, como a tutela da escravidão, do preconceito contra negros, por exemplo, sendo tal
postura abandonada (tutelar a escravidão, preconceito, etc.), o que só mudou em 1930, tendo o
caso Brown vs. Board Education (1954), passando-se do ativismo conversador, de direita ao
liberal, onde os juízes estavam mais centrados na aplicação e efetivação dos direitos
fundamentais.
Eis aí a base doutrinária inaugural do ativismo judicial liberal, do avanço judicial de
liberdades e direitos fundamentais em favor das minorias e socialmente desfavorecidos e em
face do poder político, embora com alternâncias de perfis da Corte ao longo da história, a
depender da relação com o Governo e do seu perfil.
No Brasil, também se observa esse movimento em que o Poder Judiciário, numa lógica
da jurisdição constitucional, assume postura ativa ou até ativista, sob a justificativa do império
da “vontade de constituição”, sendo tal poder enxergado como a “última trincheira” e o
movimento da “judicialização da vida”, que detém acepção abrangente e se refere à procura

245

daquele poder à efetivação de direitos, verificada quer na atuação nas mais variadas searas da
vida cotidiana, quer no excesso de litigiosidade, o que exige discussão aprofundada e despida
de fundamentos a científicos.
Entrementes não se desconheça que interferências políticas, dos demais poderes, na
atividade jurisdicional, na composição da Corte Suprema, não têm na Constituição de 1988 seu
nascedouro, observando-se esse cenário ao longo da nossa história, por questão de recorte
metodológico a atender os objetivos da pesquisa e a buscar possíveis respostas ao problema que
nos moveu ao estudo em comento, tomou-se a “Constituição cidadã” como marco.
Após significativo período de ditadura militar, a Constituição Federal de 1988 veio
materializar a vontade democrática, em que o respeito aos direitos fundamentais e a separação
dos poderes passam a ser essenciais à concretização do Estado Democrático de Direito. Para
tanto, num contexto de constituição dirigente, com vasta gama de direitos fundamentais e como
um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, ampliando a “moldura” normativa
significativamente ao julgador, ante o não cumprimento das promessas democráticas pelos
demais poderes, o protagonismo judicial passa a ganhar força nos mais variados espaços da
vida. É o que aqui se chama de judicialização da vida, que integra a judicialização da política e
dos fatos sociais como um todo, no aspecto qualitativo; referindo-se, no aspecto qualitativo, à
submissão ao crivo do Poder Judiciário de número relevante de demandas.
Assim, da automaticidade do ato de julgar, da autocontenção, passa-se a ambiente
normativo propício ao ativismo judicial, cuja variabilidade conceitual é ampla, até havendo
certa confusão com a judicialização, bem como bastante críticas à legitimidade democrática.
De fato, o ativismo judicial é multidimensional e se manifesta em algumas dimensões
ora se revelando como negativo e antidemocrático, ora como o meio de se interpretar o texto
normativo, extraindo a “vontade de constituição”, sendo a judicialização o caminho encontrado
por aqueles que têm seus direitos violados ou não espontaneamente reconhecidos/efetivados.
Sem desconhecer a variabilidade conceitual e sua distinção quanto ao fenômeno da
judicialização que pode ou não ensejar o ativismo, bem como a relação com o controle de
constitucionalidade – sem contudo, necessariamente se confundir ativismo com tal controle –,
com a superação de precedente, com a possibilidade de promover decisionismos fruto de
posições ideológicas, políticas dos juízes, a presente pesquisa, tomando como base a visão de
Luís Roberto Barroso, mas sem romantismo e reconhecendo como pertinentes algumas críticas
de Lênio Streck ante os excessos cometidos, entende-se que o ativismo é atitude da corte frente
à judicialização – enquanto ajuizamento de ações judiciais, com o fito de obter resposta ante
violação a direito – que com aquele não se confunde, podendo haver um sem o outro.
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A título de exemplo da relação estreita entre o ativismo e a judicialização, a despeito
das indevidas confusões terminológicas e conceituais que se observou e pontuou ao longo do
presente estudo, deu-se ênfase à experiência norte-americana, no caso Madison vs. Marbury
(1803), ao admitir a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis, até então não
previsto.
Ora, o exemplo acima não é peculiaridade norte-americana, como assinalado ao se
analisar o caso recente e que causou bastante debate em torno da legitimidade democrática da
decisão exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Mandado de Segurança
37097, impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista, contra o Decreto Presidencial de 27/4,
determinando a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para o comando da
Polícia Federal, com esteio nos princípios nortes da Administração Pública.
Constata-se, dessa forma, que, diante de todo esse contexto de ascensão política do
Poder Judiciário, muitas vezes decorrentes de “delegação intencional” dos demais poderes para
não se comprometerem com temas polêmicos e incompatíveis com fins eleitoreiros, somado à
abertura normativa conceitual trazida pela Constituição de 1988, o papel criativo do juiz é
estimulado e o ativismo judicial ganha espaço de relevo.
Demostrou-se que, volvidos por esse sentimento constitucional e de reconhecimento da
dignidade da pessoa humana, concretizada por meio dos direitos fundamentais, que passa a
permear todo o ordenamento jurídico, observa-se verdadeira mudança paradigmática na
interpretação constitucional, em que métodos interpretativos não mais são suficientes,
sobretudo à solução de casos difíceis. Assim, a superação do silogismo, a constitucionalização
do direito e o uso dos princípios passam a ser imprescindíveis.
Nesse diapasão, diante da necessidade de declarar a efetividade de normas
constitucionais, que carregam em conteúdo de direito fundamental, criando comandos de
observância obrigatória a todos poderes, quando da violação, o próprio texto constitucional
autorizaria, legitimamente, o Poder Judiciário a atuar, no caso concreto, ponderando os
“interesses em jogo”.
Decerto que, sob o manto de tal argumento não se pode autorizar, ilimitadamente, a
intervenção do Estado-juiz, substituindo os demais poderes, desconsiderando as peculiaridades
da política pública, como a lógica da reserva do possível, promovendo riscos imensuráveis à
democracia.
Entrementes não se queira, tampouco se consiga, nos tempos atuais de ampliação de
direitos fundamentais e de garantias a sua efetivação, o retorno ao legalismo formalista para o
qual o juiz era mera “boca da lei”, limites devem existir e serem observados ao protagonismo
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judicial, para que o subjetivismo possa substituir a vontade do legislador, poder constituído e
eleito democraticamente.
Como se chamou atenção, algumas teorias surgem com o fito de explicar o fenômeno
da judicialização a partir do grau de intervenção: numa perspectiva substancialista, o
magistrado assume papel ativo nas questões sociais; na procedimentalista, o Estado deve
oferecer meios propulsores da participação popular na construção de sociedade democrática,
tais como a ADI e a ADPF. Pode-se citar como autores representantes do eixo substancialista
Ronald Doworkin e Mauro Cappelletti e do procedimentalismo Habermas, Jonh Hart Ely e
Werneck Vianna.
Dentro dessa perspectiva se estudou o problema da discricionariedade judicial,
promovida pela interpretação judicial em casos difíceis, partindo-se do embate teórico entre
Hart, em “O conceito de Direito”, de 1961, e Dworkin, em “Levando os direitos a sério”, de
1977, quanto aos meios de limitação ou de controle de eventual discricionariedade do juiz ao
solucionar o caso concreto, enfatizando a função integradora dos princípios em busca de
conformação constitucional do protagonismo judicial.
Destacou-se, no contexto de constitucionalização do direito, que não só o direito
material, como o processual sofreram influxos: o processo civil brasileiro passa a deter função
instrumental à concretização de tais direitos, por meio da jurisdição, exigindo do Estado-Juiz
papel mais ativo, para alguns, criativo, racionalizando outras fontes do direito, sobretudo a
jurisprudência por força da influência do common law no sistema jurídico pátrio.
Decerto que é preciso estabelecer limites à atividade criadora dos juízes, eis que sua
eliminação se revela autofágica, para não falar em impossível, que a ela é inerente, porém não
é tarefa fácil, havendo quem sugira a aplicação obrigatória dos precedentes judiciais como meio
de contenção, como alinhavado mais adiante.
Dessa forma, não só o direito material passa a sofrer influxo direto da Constituição, ao
fixar sob qual lente deve ser interpretado, como o direito processual em que princípios, como
do devido processo legal, de acesso à justiça e da segurança jurídica, passam a ser tratados como
veículos à concretização de direitos fundamentais, da personalidade, ou seja, o processo como
verdadeiro “servo” dos direitos essenciais a tratar a pessoa em sua dignidade e autonomia.
Eis os aspectos abordados no primeiro capítulo: a partir de breve retrospecto histórico
da relação do modelo institucional de Estado adotado com o papel desempenhado pelo Poder
Judiciário e com o conceito de Direito, demonstrar a postura ativista dos julgadores, inserindoa no desenho constitucional brasileiro, apontando as nuances dessa atuação protagonista e sua
relação com o fenômeno da judicialização da vida. Bem como, sem desmerecer outros autores
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de relevo, por ser um dos grandes estudiosos do fenômeno no Brasil, tomou-se como referencial
teórico Luís Roberto Barroso, enquanto defensor de ativismo que nomina de “iluminista” e
encontra respaldo no neoconstitucionalismo e na doutrina da efetividade das normas
constitucionais; doutra banda, a visão crítica de Luís Lênio Streck, para quem a intervenção
judicial nas mais searas da vida cotidiana, como regra, atenta contra a democracia e merece
repulsa, não se podendo, sob o manto do que chama de “pan-princiologismo”, legitimar
intervenções indevidas do Poder Judiciário.
No segundo capítulo, foi dentro desse contexto de divergência doutrinária, em que para
uns a atuação mais enérgica do Poder Judiciário em matérias comumente afeita aos particulares
ou aos demais poderes constituídos encontra amparo na Constituição Federal por ser
instrumento de controle das omissões danosas a direitos essenciais ao Estado Democrático de
Direito; ora como intervenção carente de legitimidade democrática, por ultrapassar os limites
das funções típicas, agindo o juiz com “decisionismo”, com arbitrariedade, com parcialidade,
que se passou a analisar, pormenorizadamente, o instituto dos procedentes judiciais no Brasil,
sem contudo, esgotar todas as celeumas que o envolvem, dando-se ênfase aos aspectos
importantes à sua compreensão e à busca de respostas aos objetivos propostos no trabalho.
Ao cuidar dos precedentes judiciais no Brasil, foram destacadas algumas considerações
acerca do sistema do commom law, mais especificamente o inglês e o norte-americano, que
vem, sobretudo com a EC 45/2004, influenciando o ordenamento jurídico brasileiro, com
temperamentos próprios das adaptações por questões culturais e históricas, demonstrando
eventuais aproximações, as quais não desnaturam a origem no civil law, mas se pode falar em
“sistema de precedentes à brasileira”.
Daí, passou-se à breve panorama da evolução legislativa no país no sentido de se
reconhecer em determinadas decisões judiciais, como as súmulas vinculantes, por exemplo,
fonte normativa, até desembocar num contexto de “crise numérica” de processos e de
“pulverização” de decisões, onde a racionalização dos julgamentos, por meios de padronização
decisória, foi reconhecida como “salvadora da pátria”, dos argumentos axiológicos a sua
implementação, como a isonomia, a segurança jurídica, a celeridade processual, dentre outros.
Ponderou-se que, conquanto o direito pátrio seja filiado à família romano-germânica do
sistema civil law, em que se tem a lei como a principal fonte do Direito, tanto que a LINDB não
previu a jurisprudência como meio de integração, não se pode deixar de reconhecer que o CPC
trouxe expressamente figuras típicas do commom law, como os precedentes, sedimentando esse
instituto verdadeira aproximação entre os sistemas e um sistema à brasileira, objeto de bastante
crítica por suas peculiaridades.
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A título de destaque, analisou-se a visão de Lênio Luís Streck (2019), que critica com
veemência o que nomina de “teoria dos precedentalistas à brasileira” sob o argumento de que
o art. 926 do CPC vem sendo desvirtuado pelos defensores dessa teoria, eis que a independência
de julgar dos magistrados de piso e a usurpação da função típica do Poder Legislativo estão
sobremaneira comprometidos, o que impacta na lógica do Estado Democrático de Direito. O
autor sai em defesa da jurisdição constitucional, em que a interpretação do art. 926 pelos
precedentalistas desvirtua a lógica constitucional, eis que mitiga, ou até abomina, outras fontes
importantes do Direito, como a doutrina, concentrando nas “Cortes de Vértice” – se refere ao
STF e ao STJ e foi termo usado pelo Ministro Fachin no RE 655.265 – como se os requisitos
da estabilidade, da integridade e da coerência dependesse de quem cria a tese e não como ela é
criada. Há verdadeiro “commom law à brasileira”, que não se confunde com o sistema commom
law.
Assinalou-se, doutra banda, que a defesa dos precedentalistas é no sentido de uma teoria
normativa da política em busca de boa teoria do Direito que, dando destaque à visão de Rodolfo
Mancuso, defensor da existência do precedente judicial obrigatório no Brasil, juntamente com
o Luís Roberto Barroso, Luís Edson Fachin, Luiz Marinoni, Daniel Mitidieiro e Sérgio
Arenhart, dentre outros, para quem a lei disse menos do que queria, eis que a jurisprudência se
revela como fonte qualificada do Direito por advir de poder legitimado para tanto. Destacam,
ainda, a importância de institutos como as súmulas à estabilidade do sistema, evitando-se a
“loteria judiciária”.
De fato, vislumbram-se várias consequências advindas das peculiaridades dos
precedentes judiciais no Brasil, país do sistema civil law que “importou” esse instituto do
common law, onde a formação dessa técnica de padronização decisória não decorre da opção
do legislador, como no brasileiro, mas do respeito à tradição e às decisões anteriores, fruto de
atividade judicial comprometida com o passado.
Ora, Lênio Streck tem razão quando sustenta que, embora o precedente judicial tenha
sido criado com a justificativa de evitar a “pulverização” de julgados, de conter o ativismo
judicial negativo, em verdade, muitas vezes, pode se revelar como um aprimoramento desse,
em que só se tem a substituição da fonte e o nome da autoridade responsável por dizer o direito,
ou seja: se substitui a figura do juiz como mera “boca da lei” para “boca dos precedentes”, como
se as “Cortes de Vértice”, tal qual atualmente vêm formando os precedentes, não padecessem
dos mesmos males.
O número de reclamações constitucionais, por descumprimento às súmulas vinculantes
e aos precedentes obrigatórios, desde a sua implementação, somando ao significativo lapso

250

temporal de suspensão dos processos afetados, fazem sucumbir a tese de que servem à
racionalidade do sistema de justiça, mesmo que limitado ao mero aspecto quantitativo.
Em sequência aos mais variados aspectos polêmicos do instituto, tais como o conceito,
distinções com outros institutos de padronização decisória, desembocou-se na questão das
espécies de precedente, com ênfase na classificação quanto ao caráter obrigatório ou não. Nesse
talante, também não há consenso doutrinário, havendo desde os mais radicais – para quem não
há qualquer vinculação horizontal ou vertical por não serem lei, mas dela decorrerem; ou os
que entendem que em todas as hipóteses do art. 927 do CPC seriam obrigatórios – até os mais
comedidos, para os quais tão somente nos casos em que a não observância pode ensejar
reclamação constitucional é que seriam – visão que vem predominando e que é condizente com
interpretação sistêmica e conforme à Constituição.
A despeito disso, como bem se enfatizou ao tratar das técnicas de superação dos
precedentes – como overrulings parcial e total, a sinalização –, assinalando-se corrente
doutrinária que entende pela impossibilidade de superação, bem como quanto ao distinguishing,
pelas dificuldades legais impostas, o que pode ensejar o “engessamento do direito”,
parafraseando Pound (1976), impactar na independência do juiz e em seu poder criativo, além
da (in)efetividade dos direitos da personalidade ante seu caráter dinâmico.
Assim, ciente do contexto de “crise numérica” de processos, o aumento significativo de
demandas repetitivas e da litigiosidade de massa, o Código de Processo Civil atual sedimentou
o uso de institutos de “padronização decisória”, em busca da otimização da duração do
processo, da mitigação da morosidade processual, como os precedentes judiciais. Doutro norte,
para alguns doutrinadores, a justificativa seria falaciosa, ao se retirar do juiz de piso sua
independência de julgar, limitando sua moldura interpretativa ao que as “Cortes de Vértice”
definam o que é o direito para aqueles casos subsumidos à tese firmada, além de retirar da
decisão judicial o seu caráter criativo.
Observou-se que, conquanto não se negue a intenção do legislador ao sedimentar os
precedentes judiciais, no sentido de imprimir celeridade ao julgamento dos processos e de
promover a coerência e integridade, as peculiaridades do modelo brasileiro – desde a sua
criação até sua superação – mais se aproxima da “jurisprudência mecânica” norte-americana do
que do common law inglês, trazendo riscos a democracia.
Assim, mister aprimoramentos e mudança de cultura jurídica em que todas as partes do
processo sejam envolvidas na construção de decisões mais justas ao caso e que o princípio da
igualdade não se limite ao aspecto formal, mas inclua a isonomia e a isocrítica, isto é, que as
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partes possam argumentar, ser ouvidas e seus argumentos serem considerados quando da
tomada de decisão, como defendem autores da escola mineira de processo civil.
Algumas perquirições surgiram e impunham reflexões: os precedentes judiciais mitigam
a independência de julgar do magistrado, contendo o ativismo judicial que, muitas vezes se
revela necessário à efetivação de direitos da personalidade? A “dogmatização de valores” pelos
precedentes, numa sociedade em constante e rápida velocidade, promovem decisões injustas, e
os precedentes vão sedimentá-las? Como compatibilizar a lógica dos padrões decisórios com a
humanização da justiça onde o respeito à pessoa em sua autonomia e dignidade é essencial?
No terceiro e último capítulo, em que, partindo-se do movimento nominado de
“judicialização da vida” – onde a atuação judicial é ampla se deve ser limitada pelo texto
constitucional – até desembocar nos precedentes judiciais obrigatórios – meio de autocontenção
de eventual discricionariedade judicial –, buscou-se compreender, tomando como base alguns
julgados, se os direitos da personalidade neles tratados estão sendo efetivados, bem como se o
sistema jurídico pode ser considerado “sistema de justiça”, numa lógica de promoção da justiça,
da pacificação social.
Registrou-se, na oportunidade, para fins de delimitação metodológica, que se adotou
tanto o viés qualitativo da judicialização da vida – em que se insere a análise da cultura da
litigiosidade e das demandas de massa – bem como sua relação com o precedente judicial, cujo
surgimento é justificado pelo legislador no intuito de otimizar a celeridade processual, seja
obstando desde o despacho inicial demandas contrárias à tese fixada, seja obrigando o julgador
a aplicar, mesmo contrário ao seu entendimento, em sede de sentença, por exemplo.
Para além do aspecto acima, também se adotou o viés qualitativo do fenômeno da
judicialização, quando, em razão da variabilidade de pedidos das mais diversas naturezas
somado à técnica das cláusulas abertas, há ampliação da “moldura” interpretativa do julgador,
dando azo ao ativismo judicial que, ora se revela negativo, ora positivo no sentido de promover
a concretização de direitos essenciais à condição humana que se encontram em constante
mudança e, logo, por vezes, incompatíveis com a sedimentação de julgado que pode causar a
autocontenção judicial indevida, por “engessar” a evolução do Direito.
Com o fito de encontrar respostas ou ao menos construir caminhos teóricos a sugestões
factíveis, adentrou-se em retrospecto histórico acerca da tutela dos direitos da personalidade,
desde a Antiguidade Clássica, quando a ideia de pessoa se dirigia a grupo específico da
sociedade estratificada, passando pela realidade da Idade Média, pela Moderna até desembocar
nas revoluções iluministas e no pós-Segunda Guerra Mundial, com destaque ao Holocausto,
marco de violação horrenda aos direitos da pessoa humana, e a pujança social pela intervenção
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estatal efetiva à proteção do ser humano enquanto pessoa igual e livre, para além do mero
critério formal, impõe-se.
Nesta toada, analisou-se a relação tênue, beirando a confusões, entre os direitos
humanos, fundamentais e da personalidade, utilizando o critério não material – de conteúdo –
mas de “locus” desses direitos para distingui-los e apontar os momentos de conexão, tomando
alguns doutrinadores como Ingo Sarlet e Herrera Lopes, esse último propõe visão crítica dos
direitos humanos, enquanto instrumento de transformação social, para além do mero
reconhecimento em textos normativos.
Também se pontuou a relevância da visão crítica de Hannah Arendt, para quem o
exercício de direitos humanos decorre do direito a ter direitos, da condição de pertencer a dada
comunidade e dela participar, o que faz bastante sentido em sociedades estratificadas, marcadas
pela desigualdade e por educação básica, essencialmente não voltada à cidadania, como a
brasileira.
Adentrando nas especificidades dos direitos da personalidade, demonstrando a
variabilidade conceitual que decorre da perspectiva quanto à natureza jurídica – se direito
natural ou positivo – dando realce à perspectiva de Adriano de Cupis, Limongi França e Orlando
Gomes, para os quais, embora não se negue o caráter essencial desses direitos, não se olvidar
do papel do reconhecimento pelo direito posto. Pontuou-se o debate em torno do tratamento
dispendido pelo Código Civil brasileiro, apontando os influxos de outras codificações noutros
países, como o italiano, bem como o papel da cláusula geral de tutela desses direitos que é a
dignidade da pessoa humana, propulsora, para alguns, da ampliação da proteção da pessoa em
sua condição de titular de direitos elementares à vida digna, como saúde, moradia, educação e
alimentação.
Dentro dessa toada, enfatizou-se a dificuldade de se definir a dignidade da pessoa
humana, apontando os contornos do que vem ser a partir do conteúdo material ao mínimo
existencial, que se distingue do mínimo vital, tomando como base a visão de Luís Roberto
Barroso, Ingo Sarlet e Cleber Otero, apontando que o respeito aos direitos à vida, à saúde, à
alimentação, por exemplo, é reconhecer a dignidade da pessoa e o papel do Estado na
concretização.
A despeito da amplitude e dificuldade conceitual da dignidade humana que decorre,
inclusive, da sua relação estreita e direta com as manifestações da personalidade do ser humano
– quase não passíveis de previsão – não se pode deixar de reconhecer sua densidade normativa
e sua força cogente, inclusive, a todo ordenamento jurídico, que, em caso de inobservância,
deve imperar a força do Direito.
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O Direito, por refletir normativamente as mudanças sociais e também promovê-las,
tornou-se, desde então, importante instrumento para proporcionar a integração social e diminuir
as injustiças sociais. Dentro dessa toada, conquanto não se negue dificuldade de se definir a
dignidade da pessoa humana, é possível se apontar os contornos do que vem ser a partir do
conteúdo material ao mínimo existencial que se distingue do mínimo vital, apontando que o
respeito aos direitos à vida, à saúde e à alimentação, por exemplo, é reconhecer a dignidade da
pessoa e o papel do Estado na concretização.
Não se estar a dizer que o respeito à dignidade humana é uma benesse do Estado, mas
decorre da própria soberania popular, materializada no Estado Democrático de Direito; da
imposição constitucional de limites de intervenção estatal na vida do cidadão, de concretização
de políticas públicas à efetivação de direitos fundamentais e da personalidade, bem como de
previsão de procedimentos democráticos – como a judicialização.
Nessa toada, mister tecer algumas considerações quanto ao debate teórico em torno da
existência de teoria geral dos direitos da personalidade, que para uns deteriam caráter exauriente
– visão pluralista –; para outros, ante a sua variabilidade não seriam estanques, tendo como
cláusula geral de tutela a dignidade humana – visão monista.
A despeito da polarização acima, este trabalho segue a visão monista, eis que se observa
que por se referir a ser humano – inacabado em sua essencialidade – os direitos da
personalidade, direitos essenciais à pessoa em sua projeção individual e social, são marcados
por enormidade de aspectos e de manifestações, caráter inesgotável e em constante evolução,
tornando-os quase imprevisíveis.
Ora, a unicidade do ser humano em sua individualidade, somado ao fato da
dinamicidade e complexidade da pessoa, exige, à proteção efetiva, a criação de uma teoria geral
dos direitos da personalidade, que não deixe ao alvedrio do legislador, que por mais cauteloso
e futurista que pudesse ser, não seria capaz de prever todas as hipóteses de direitos essenciais a
tratar a pessoa como pessoa dotada de direitos mínimos à vida digna.
Assim, ponderou-se que, com o desenvolvimento social, tecnológico e a complexidade
das relações sociais, cuja mudança é característica, embora se compreenda as preocupações dos
pluralistas quanto aos riscos, como a insegurança, decorrentes da visão de serem os direitos da
personalidade ilimitados, entende-se que as disposições legais não esgotam todo o conteúdo da
tutela da personalidade humana, de modo que a teoria monista se revela mais escorreita e
condizente com a lógica da proteção da pessoa.
Ora, pode-se observar a estrita relação entre o modelo de Estado adotado – de forma de
limitação do poder – e o grau de proteção dos direitos fundamentais, da personalidade, o que,
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dentro da lógica do constitucionalismo moderno, com a Constituição ocupando o centro do
ordenamento jurídico, o modelo fragmentado, estanque de tutela desses direitos essenciais,
como visto no Código Civil atual revela-se incompatível e óbice à efetivação.
Não custa ressaltar que por mais preocupado com a proteção da pessoa em sua
dignidade, o legislador não detém “bola de cristal” para, de modo taxativo, prever todas as
situações passíveis de tutela pelo Estado. Daí a existência de cláusulas abertas, conceitos
jurídicos indeterminados para permitir a porosidade do sistema, a evolução do Direito, a partir
da interpretação voltada à concretização da “vontade de Constituição”, o que provoca críticas,
sobretudo por ampliar o espectro de atuação do julgador e dar azo a arbitrariedades.
É nesse contexto que a dignidade da pessoa humana, com toda sua amplitude conceitual,
permite a constante atualização do sistema de justiça e o primado da pessoa humana pelo
simples fato de ser pessoa, sem entrementes, ser permissivo a arbitrariedades. Dignidade
humana num espectro amplo: não apenas na acepção material, ao se referir ao mínimo
necessário para a proteção da vida e da existência de todas as pessoas com dignidade, mas no
aspecto formal, enquanto guia interpretativo dos direitos fundamentais, da personalidade.
Malgrado a ampliação de reconhecimento dos direitos humanos, fundamentais e da
personalidade, quanto a esse último, ainda é tênue e mister a criação de mecanismos suficientes
à efetivação, nos termos do que preceitua por exemplo os arts. 8º e 28, do Tribunal Internacional
dos Direitos do Homem, e de regras procedimentais próprias ante a insuficiência da
processualista, ainda arraigada pelo processo individual, como bem defende Maria Celina
Bodin de Moraes.
Daí se falar em “revolução copernicana”, parafraseando Lênio Streck, consistente na
transferência de práticas de efetivação desses direitos do Legislativo ao Judiciário.
Ora, estar-se, em verdade, “entre a cruz e a espada”, eis que, de uma banda, as pessoas
buscam, numa cultura de litigiosidade, o Poder Judiciário para verem seus direitos, comumente,
mais essenciais, como à saúde, à educação, concretizados, potencializando ainda mais o
fenômeno da judicialização donde se pode, a depender da interpretação dada a regra legal,
desembocar em ativismo judicial; doutra, a aplicação da lei pura e simples ou do precedente
judicial à brasileira – reconhecido com força de lei pelo CPC/15 – revela-se retorno à
“automatização”, à “mecanização”, só migrando da lei ao precedente.
De largada, é preciso um compromisso ético de toda sociedade e com os direitos
humanos, fundamentais, da personalidade, cuja característica é a universalidade dentro das
singularidades.
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O tema proposto é sensível porque há muita discussão e sem respostas definitivas em
torno da legitimidade democrática desse protagonismo judicial e como os direitos
fundamentais, da personalidade que detêm esteio na Constituição Federal, onde se leva à
reflexão quanto à existência de paradoxo entre a democracia e tais direitos.
Após analisar as nuances do ativismo judicial no Brasil e sua relação com os precedentes
judiciais obrigatórios se, a partir da análise do mérito de algumas decisões das Cortes de
Vértice, pode-se concluir que os direitos da personalidade foram efetivados, tutelados.
É preciso se discutir sob as discordâncias morais e quem dará a última palavra e não que
omissões dos demais poderes fragilizem o reconhecimento e a efetividade dos direitos
essenciais à pessoa.
Até que isso ocorra, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Poder
Judiciário, se instado, irá decidir, cabendo prudência política para tanto, bem como equilíbrio.
Embora a intenção do legislador tenha sido de imprimir celeridade e eficácia ao
processo, princípios imbricamente ligados ao acesso à justiça, para atender aos anseios de
ordem econômica, porém não se pode olvidar da qualidade da decisão nesse cenário, elementar
ao acesso à justiça e dos riscos ao “jogo democrático”.
É preciso repensar a ideia de que não é a solução dada pelo Legislador a panaceia aos
problemas que acometem o sistema de justiça no Brasil.
O Estado de Direito não é sinônimo de Estado Absolutista, ou Legislativo ou Judicial,
mas busca constantemente o equilíbrio entre os poderes e a atuação harmônica.
Aristóteles já dizia que o equilíbrio está no meio, mas a dificuldade prática é tremenda.
O ativismo judicial, enquanto postura do julgador, para além dos limites da “moldura
constitucional”, é problema sério que não é peculiaridade do Brasil, mas permeia todos os
sistemas democráticos, promovendo decisões judiciais baseadas em convicções pessoais,
ideológicas do julgador, o que deve ser repugnado. Diferente do que ocorre quando decorre da
“vontade de constituição” do juiz, ante a peculiaridade do caso posto.
Como dito, a despeito da plurivocidade do termo “ativismo judicial” e os debates acerca
da sua legitimidade democrática, é certo que vem escancarar a fragilidade do Estado
Democrático de Direito em relação ao exercício dos comandos constitucionais por cada poder,
bem como a incapacidade do particular de, de per si, resolver problemas dantes solucionados
no seio privado, o que, somado às dificuldades de se identificar “as margens“ do Direito em sua
função pacificadora, traz à tona o papel protagonista do magistrado e da justiça da decisão.
O Direito está centrado primeiro na natureza humana do ser humano, na concretização
da justiça e na pacificação social e, é por meio da sentença, produto da interpretação, da
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aplicação do direito e não dos limites do texto legal, que o juiz fala, jamais por meio da
subjetividade, da sua “convicção íntima”, do “decido conforme minha consciência”.
Contudo, tão danoso quanto os decisionismos decorrentes da arbitrariedade do ato de
julgar, é desnaturar o ato de julgar obrigando o magistrado a decidir com base em precedentes
judiciais, escolhidos antecipadamente pelo legislador e não criados como base em decisões
passadas em dado caso concreto, numa operacionalização dedutiva, mecanizando a decisão
judicial em nome da segurança jurídica. E mais ainda: precedentes judiciais, numa cultura ainda
legalista, em decisões de colegiados em que não se aprimora o discurso à decisão final, mas
muitas vezes segue o voto do relator, tampouco se permite a oitiva à sociedade e quando se
permite, muitas vezes não são consideradas suas falas; bem como com extração da ratio
decidendi de forma pouco técnica e de processo construído pelo juízo de piso, que exige respeito
ao devido processo democrático ou sequer com possibilidades efetivas de não aplicação ante as
dificuldades argumentativas impostas. Enfim: é preciso se aprimorar o “sistema de precedentes
à brasileira”.
Ora, não há segurança jurídica na injustiça, utilizando, de modo falacioso, o discurso da
igualdade de todos perante a lei. A certeza e a segurança são finalidade da norma legal, isto é,
preocupação dos políticos e não dos juristas, que não se vinculam à lei, mas ao Direito, que é,
registre-se, produto de construção milenar, onde cada juiz é um órgão de soberania, produto de
sua autoridade.
Assim, não se pode defender que, num círculo vicioso, saindo de “juiz boca da lei”, na
lógica da escola exegética, passando pelo “juiz salvador da pátria”, “superego da sociedade
órfã”, como falava Maus, desemboque-se num “juiz boca dos precedentes”, parafraseando
Streck, nos moldes como esse instituto vem sendo construído e aplicado no Brasil. Percebe-se
diante de falsa segurança, já que a sentença é uma verdade jurídica daquele momento em que
foi proferida e a razão de ser do direito é a justiça, não sendo com o uso irresponsável de
padronização decisória a “solução” à dignidade do sistema de justiça.
Ora, juiz é quem, ao delimitar o direito abstrato, decidindo, é a maior e mais legítima
fonte de interpretação jurídica, não sendo a mecanização do ato de julgar a solução aos males
de Estado que se diz Democrático de Direito, já que à tutela dos direitos da personalidade se
exige acesso à justiça enquanto “à ordem jurídica justa” que, embora inclua, ultrapassa a
segurança jurídica, a duração razoável do processo.
Não é por meio de soluções do legislador que se vai mudar uma cultura de um povo, já
que transportar os institutos de padronização decisórias de países, como a Inglaterra e os
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Estados Unidos da América, adaptando e admitindo que com base em um caso, já predestinado
a ser precedente, os juízes tenham que decidir todos os semelhantes, é retroceder.
Cada causa tem sua complexidade específica e o critério quantitativo, de per si,
maquinizando o julgador, não é suficiente; logo, quantificar é desconsiderar a pessoa enquanto
pessoa.
É certo que não se pode olvidar que, numa realidade marcada por litigiosidade excessiva
e em que predomina no polo passivo grandes litigantes, inclusive, o próprio Estado, consoante
dados obtidos no Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, de
2008 até 2017, do CNJ, a fragilidade do sistema de justiça é uma realidade.
Ademais, segundo dados do último Relatório Justiça em Números, do CNJ, a suspensão
de processos por afetação em recurso repetitivo ou repercussão geral impactado negativamente
no tempo médio de duração do processo, vem na contramão da tão defendida celeridade
processual pelo legislador do Código de Processo Civil atual.
Como consectário de todas essas vicissitudes, a prestação jurisdicional é marcada pela
morosidade – esboça a perda da capacidade estatal de efetivar direitos – desigualdade –
paradoxal à lógica de sociedade ideologicamente democrática – e insegurança jurídica – e
impacta o investimento de riqueza no país.
É preciso se racionalizar a repetição sem se olvidar das particularidades do conflito e da
eficiência da prestação jurisdicional.
Decerto que nas demandas de massa, como, por exemplo, as constantes buscas de
indenização por dano moral em razão de negativação indevida por instituições bancárias e
prestadoras de serviço de telefonia, onde os litígios não são reais, mas muitas vezes utilizados
pelos grandes litigantes, estrategicamente, como meio à eternização do processo, os precedentes
judiciais se revelam como meio de otimização da prestação jurisdicional, inclusive, contendo
“decisões lotéricas”, estimuladoras de judicialização.
Outro exemplo em que nortes interpretativos, em sede de fixação de teses, revelaramse, a priori, importantes a não violação da isonomia e, logo, à segurança jurídica, são os casos
de “judicialização da saúde”, onde a enormidade de demandas e a falta de padrões técnicos nas
decisões judiciais, sobretudo antes dos nortes fixados com a Audiência Pública nº 4, em 2009,
estimulam a pulverização decisória, o decisionismo.
Ora, os direitos fundamentais têm dimensão subjetiva, mas também estrutural, onde ao
Estado incumbe criar condições a seu exercício. A proteção da vida, logo da saúde, da pessoa
humana em sua dignidade, é o mais essencial dos direitos fundamentais e da personalidade. Daí
na judicialização da saúde de dado caso atende direito fundamental social mais com feição
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individual, comprometendo a feição coletiva dos direitos individuais. Eis o dano social, que
exige debates aprofundados e muita reflexão.
Diferentemente quando se está diante de conflitos reais, onde a natureza da demanda,
exige do julgador análise mais cautelosa, como, por exemplo, no caso do reconhecimento da
entidade familiar entre pessoas do mesmo sexo, a declaração judicial de direitos da
personalidade, como ao nome, aos alimentos, a partir da identidade de gênero, como o fez o
STF no julgamento da ADPF 132 e ADI 142 e noutros, utilizando-se, inclusive, do teor da
Opinião Consultiva 24/2017, da CIDH como um dos fundamentos. Como alinhavado, a postura
“ativista iluminista”, tal qual defendida por Luis Roberto Barroso, pôde se observar nesse
julgado, inclusive, construindo precedentes judiciais, nortes interpretativos a todo sistema de
justiça, na matéria, ampliando o espectro de proteção desse grupo vulnerável. Isto é: o ativismo
judicial se revelou como instrumento à concretização de direitos da personalidade, como ao
nome, à imagem e à honra, a partir de interpretação sob as lentes da dignidade humana, em que
a pessoa, em sua individualidade e autonomia foi considerada. A partir dele, criaram-se
precedentes judiciais obrigatórios e nortes ao legislador à evolução da lei.
Ora, não se pode, dentro de lógica democrática, que, a partir de hermenêutica
constitucional onde os direitos fundamentais detêm supremacia, exigem interpretação
humanizadora e integrativa, que se olvide da imprescindibilidade de se analisar casuisticamente
a pretensão resistida e os danos sociais decorrentes da decisão judicial; dos riscos inerentes à
discricionariedade judicial desembocar em arbitrariedades.
É preciso se enxergar o ativismo judicial como exceção, admitida quando omissões ao
cumprimento dos comandos constitucionais se revelarem inadmissíveis, como no caso da
identidade de gênero, do reconhecimento como entidade familiar a união entre pessoas do
mesmo sexo. É se admitir um protagonismo comprometido com as promessas constitucionais
que, pelos mais variados motivos, não são efetivadas pelos outros poderes, e até por
particulares, “empurrando a história” para frente.
Também, é preciso se repensar o modelo de padronização decisória no Brasil, em que o
controle de jurisdicionalidade pelo juiz de precedente judicial incompatível com a Constituição
Federal possa existir, não limitando a construção do Direito pelas partes numa lógica do “devido
processo democrático”. Isto é: fazer do processo civil um meio de exercício da tão almejada
democracia participativa.
Quer-se dizer que: o ativismo judicial pode, no caso concreto, revelar-se a única forma
à concretização de direitos essenciais à pessoa em sua dignidade, bem com o precedente, se
construído dentro de lógica democrática, sendo meio eficaz à estabilização do sistema jurídico,
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à promoção da isonomia e à duração razoável do processo, inclusive, contendo os decisionismos
indevidos.
Assim, com o olhar volvido ao problema de pesquisa proposto e aos objetivos à
obtenção de respostas, embora se tenha tido dificuldades próprias da variabilidade de posições
e de muito material teórico quanto às palavras-chave “ativismo judicial” e precedentes
judiciais” – o que exigiu seleção cuidadosa – partindo-se do método histórico-dedutivoanalítico, por meio da técnica da revisão bibliográfica e jurisprudencial, até desembocar no
estudo de alguns casos – escolhidos ante a repercussão prática da postura ativista e da formação
do precedente em matéria de direitos da personalidade – pode-se constatar, como pontuado que
o protagonismo judicial deve ocorrer de modo excepcional, em situações onde valores caros ao
Estado Democrático de Direito justifique, sob pena de carecer de legitimidade democrática;
conquanto os precedentes judiciais detenham por escopo promover a racionalidade do sistema
jurídico – reduzindo o problema das “decisões lotéricas” e otimizando a uniformização
jurisprudencial –, é um instituto que precisa de aprimoramento, a começar por aspectos culturais
e pela efetivação da democratização do processo civil.
Com tais considerações, pode-se observar que as peculiaridades que norteiam os direitos
da personalidade – aqui considerados como direitos fundamentais nas relações entre
particulares e como direitos essenciais à promoção do mínimo existencial, ou seja, que detêm
como cláusula geral de constituição a dignidade da pessoa humana, não se falando em rol
taxativo – à sua efetivação, mister a utilizando de hermenêutica constitucional, a partir da qual
posturas ativistas do Estado-juiz se revelam imprescindíveis e/ou que, desde a formação até sua
aplicação e revisão, os precedentes judiciais não se desvencilhem da “vontade de constituição”
a que todos atores do Direito devem observância.
Para tanto, considerando a imprescindibilidade de mudança cultural, que exige processo
de conscientização do papel social do sistema de justiça, é necessário que o futuro desse sistema
seja visto no futuro do Direito enquanto compromisso do estudo jurídico com a transformação,
com a educação voltada à cidadania e não com o tecnicismo, voltando o olhar à racionalidade
também qualitativa do sistema jurídico, em que haja a otimização da prestação jurisdicional,
sem implicar em substituição do magistrado, dos atores do processo, da construção
democrática, materializada na decisão judicial, sem comprometer a qualidade e justeza da
decisão.
Ensino voltado à preocupação do ser humano em sua essencialidade e no “despertar” de
cultura da paz, da “desjudicialização” com responsabilidade, do estimulo à efetivação aos
institutos de participação democrática, como as audiências públicas, que exigem uma educação
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à cidadania, uma maturidade democrática que, com a “educação bancária”, parafraseando Paulo
Freire, que ainda impera numa sociedade desigual, preconceituosa, violadora de direitos
fundamentais e da personalidade, é óbice real.
Assim, para que alguns instrumentos de participação social na tomada de decisões
políticas, mister maturidade democrática, que perpassa por educação voltada à consciência
crítica e à cidadania.
Além disso, o papel do diálogo institucional entre os poderes se revela importante para
que cada um passe a respeitar as funções dispostas na Constituição, evitando-se interferências
entre eles.
Um sistema de justiça comprometido com o caráter pluralístico do Direito, em que
haverá razões a que posturas ativistas, excepcionalmente, sejam tomadas à concretização das
“promessas” democráticas, bem como que os precedentes judiciais sejam aprimorados dentro
de um processo democrático. Ou seja, um sistema de justiça que se norteie pela concretização
da dignidade da pessoa humana, o que exige respeito aos direitos essenciais da pessoa em sua
individualidade, autonomia e, enquanto cidadão, destinatário de políticas públicas. Enfim: o
cerne do sistema jurídico tem que ser a pessoa, sua dignificação e a justiça, e não o contrário.
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