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RESUMO 

Este trabalho partiu do resgate da evolução da idéia de justiça desde a antiguidade 

até o desenvolvimento do pensamento socialista. No início da segunda parte, são 

citadas algumas dificuldades existentes na conceituação de justiça. Com0 O 

acesso a justiça é um direito fundamental do cidadão e condição sine qua non para 

a sua efetividade, analisamos, na sequência, os tópicos principais que evidenciam 

o que dispõe a Constituição Brasileira no que tange ao direito subjetivo de ação. 

Por sua vez, o acesso a justiça se ativa a partir de uma peça jurídica denominada 

petição inicial. Sendo um instituto de vital importância para assegurar a efetiva 

prestação jurisdicional, procuramos estudar a petição inicial em todos os seus 

aspectos formais e técnicos. Por outro lado, se esta peça não obedecer aos 

aspectos formais previstos na lei, ela será passível de indeferimento, em que pese 

obstar o prosseguimento da tramitação do processo, causando grande prejuízo ao 

autor. 

Entretanto, do ponto de vista da efetividade da prestação jurisdicional, é mister que 

a petição inicial seja analisada sob o aspecto de sua aptidão processual, seja para 

ser indeferida - se estiverem presentes vícios insanáveis - seja para determinar 

"eventualmente" sua correção - quando presentes vícios sanáveis. Mas, um 

problema relacionado a efetividade da justiça é o de sua morosidade. Assim 

sendo, esta, por vezes, faz com que o autor cumule dois prejuízos: o do 

indeferimento e o do aguardo demorado deste. Destarte, sob este aspecto, o 

acesso efetivo ao sistema processual não significa necessariamente acesso a 

justiça, a ordem jurídica justa, que somente um sistema eficiente proporciona. 



ABSTRACT 

This work departs from the rescue of the evolution of the idea of justice since 

the Antiquity until the development of socialist thought. The interest of this study 

alço begins with the need of knowing the aspects of access to justice, the 

irnportance of the initial petition and the effects of its refusal. In the begins of the 

second part, it is mentioned s o m  existent difficulties to elaborate justice 

concepts. 

As access to justice is fundamental for citizens, a sine qua non condition for its 

effectiveness, it is analyzed, in sequence, the main topics that appear in 

Brazilian Constitution, in relation to subjective law of action. 

The access to justice begins with a juridic instrument named initial petition. This 

document is of essential irnportance to assure the effective continuity of the 

legal process. Therefore, we intend to study ali formal aspects of initial petition. 

On the other hand, if this petition doesn't obey the formal aspects foreseen in 

the law, it will be susceptible of refusal and to hinder the pursuit of the process 

procedure, causing great damage to the author. 

However, the initial petition needs to be analyzed from the point of view of the 

effectiveness of its procedural aptitude. The result of this analysis is that it will 

be refused if it has irreversible faults. If it has remediable faults, then, it will be 

retified . 

Another problem concerned with the effectivieness of justice is the slowness. 
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O acesso a justiça e a agilização da prestação jurisdicional t9m sido 

objeto de veemente debate jurídico. Embora não se possa dizer que se trata de 

uma novidade, pode-se afirmar, todavia, que é tema de visível atualidade. 

É importante ressaltar, quanto ao movimento universal de acesso h 

justiça, que a expressão "acesso a justiça" tem uma conotação peculiar e mais 

abrangente. Nao se limita o acesso ao ingresso, no Judiciário, das pretensbes 

de potenciais lesados em seus direitos. Significa a efetiva prestaflo 

jurisdicional, com a entrega real da justa composição do conflito levado ao 

Judiciário. Assim, para muitos estudiosos da ciência do Direito, o ingresso do 

autor no Poder Judiciário significa uma busca de efetiva justiça e, como 

consequ6ncia, torna este poder estatal o 6rgão encarregado de produzi-la. Por 

outro lado, se o que se busca perante o Poder Judiciário é justiça, o seu 

acesso deve ser facilitado de modo a atender todo e qualquer ser humano, não 

privilegiando classes ou indivíduos determinados. 

E, ainda neste sentido, parece relevante notar que ao instrumento 

levado perante o Poder Judiciário, para a concreta e efetiva prestaçao 

jurisdicional e realização da justiça, dá-se o nome de petição inicial a qual se 

atribui importância fundamental por ser o instrumento formal instituído por lei 

para ativar a jurisdição, contendo uma declaração de vontade apta a produzir 

efeito. Mas, por vezes, os efeitos não são os desejados pela parte, em 

decorrência da existência de defeitos formais deste instrumento cuja 

importância é incontestável. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo fundamental, 

partindo do estudo dos direitos fundamentais, caminhando em direção da 

evoluçao da ideia de justiça e das dificuldades do seu acesso como direito 

fundamental que é, analisar, sob o aspecto formal, a petição inicial e os efeitos 

do seu indeferimento. As causas de indeferimento da petiHo inicial serao aqui 

abordadas em exposiçao sistemática. Esta análise incluirá a apreciaçdo do 



instituto do indeferimento da petição inicial, no ambito da jurisdição civil como 

um todo, incluindo a jurisdição trabalhista, conforme a disciplina legal dada pela 

Lei nmO 5.869 (Código de Processo Civil), de 11 .01.1973, em vigor desde 

1°.O1 .74, com as modificações introduzidas pela legislação posterior; e pelo 

Decreto-Lei no 5.452 (Consolidação das Leis do Trabalho), de 01.05.1943, em 

vigor desde 10. I 1.1943, também, com as modificaçdes introduzidas por 

legislaç80 posterior. 

A escolha do tema deve-se à sua relevancia frente ao processo de 

conhecimento, pelo qual se busca assegurar um bem ou uma utilidade da vida. 

Dedicamo-nos à fase postulatória no processo de conhecimento. 

Assim, a situação cuja disciplina há de ser fixada pelo órgão de jurisdiflo é a 

que se lhe submete através da -usa de pedir e pedido. Acolhendo ou 

rejeitando o pedido, formula o órg%o jurisdicional norma jurídica concreta 

aplicável situaç80 e, ao faz&-to, julga o mérito da causa, por meio de uma 

sentença. A sentença de mérito ou definitiva (definitiva, pois, define a lide, 

dizendo o direito e, ainda que julgando improcedente a demanda, adentra o 

mérito para dizer que inexiste ao autor o direito postulado), é o ato em que se 

exterioriza a norma juridica concreta que há de disciplinar a situação submetida 

ao órgão jurisdicional. A preparação de tal sentença ordena-se a atividade 

realizada, no processo de conhecimento, pelo órgão jurisdicional e perante ele. 

Em casos especiais, a teor da norma jurídica, ve-se o órgão jurisdicional 

impedido de adentrar o mérito da demanda, cabendo o proferimento de 

sentença terminativa. Ocorre que tal sentença, em casos especificados na 

legislação processual civil, poderá ser proferida liminarmente sem a 

instauraçao do contraditório processual, sendo certo que parte da doutrina 

denomina esse ato jurisdicional de "despacho liminar de conteúdo negativon, 

uma vez que o juiz indefere a petição inicial, quer por defeito de forma ou falta 

de alguma condiç%o do legitimo exerclcio da ação, quer por motivo de merito, 

se possível (e. g. decadéncia) tendo-se, ai, verdadeira sentença que p6e termo 

ao processo no próprio nascedouro (CPC, artigo 162, parágrafo 1°). Destarte, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito (CPC, art.267, I) e, hs vezes, 



com julgamento do mérito, como no caso do disposto no art. 295, IV, conforme 
se infere do texto preconizado no art. 269, IV, da lei instrumental civil. O 

presente estudo abordará, concomitanternente, aspectos dentro do processo 

civil e do processo trabalhista. 

E será dedicado, mormente, a apreciar as causas de extinção do 

processo sem julgamento do mérito em virtude do indeferimento da peti@o 

inicial descrito no artigo 295 do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

realizando uma abordagem genérica dos temas processuais, sem, no entanto, 

aprofundar os diversos institutos jurldicos, que mais podem contribuir para a 

melhoria da prestação jurisdicional, buscou-se fazer a análise critica da Teoria 

Geral do Processo Civil, avaliando se seu mecanismo 8 capaz de proporcionar 

o acesso à justiça que o jurisdicionado almeja. 

Para este fim, a presente dissertaçgo contém tr6s partes e cada uma 

das partes é dividida em capitulos. 

Na primeira parte, faz-se uma síntese dos direitos fundamentais, 

estudando suas denominações, seu conceito finalizando com uma abordagem 

sobre a sua concretização limites e restrições. 

Na segunda parte, iniciamos com um estudo da evoluçio da ideia de 

justiça, demonstrando que o problema atual não 6 defini-la - logicarnente difícil 

dada a sua natureza (valor) - mas realizá-la e garanti-la, ainda nesta segunda 

parte é delineada a evolução do conceito de acesso A justiça, e comentada a 

grande preocupação da ciência processual contemporanea relacionada 8 

eficiência da justiça que se traduz na busca de mecanismos para alcançar a 

efetividade da tutela jurisdicional. Posteriormente, analisa-se o acesso à ordem 

jurídica justa, antes de tudo, uma questão de cidadania, uma vez que se refere 

ao acesso a um processo justo e a uma justiça imparcial, que não sb possibilite 

a participaçáo efetiva e adequada às partes do processo, mas que tamb6m 

permita a efetividade da tutela dos direitos, consideradas as diferentes 

posiçUes e as especificas situações de direito substancial. Assim, acesso à 

justiça significa, ainda, acesso a inforrnaçóes e orientago jurídica a todos os 

meios alternativos de composição de conflitos. 



A terceira parte trata da petição inicial e seus requisitos tanto na esfera 

do processo civil, quanto do processo trabalhista, e seu indeferimento, 

ressaltando eventuais peculiaridades quanto a este, bem como a possibilidade 

de emenda da petição inicial. Vedada, por motivos historicamente justificáveis, 

a autotutela de direitos ou de interesses, incumbe ao indivlduo invocar a 

prestação jurisdicional do Estado sempre que desejar obter restabelecimento 

do direito lesado ou afastar o risco de lesão. Ao faze-to, narrará, na petiçgo 

inicial, os fatos, com base nos quais formulará, sob a forma de pedidos, as 

consequ6ncias jurfdicas que deseja obter. O que o autor faz, na verdade, 6 

apresentar ao juiz a sua versão a respeito dos fatos da causa. Cada processo, 

em concreto, tem início quando o primeiro ato é praticado (CPC, artigo 263; 

CPP, artigos 24 e 29; CLT, artigo 840, parágrafos l0 e 2'). 

Será feito um estudo do pedido, ainda que de forma sucinta, 

analisando o seu conceito, requisitos, classificaç~o e a possibilidade do 

aditamento deste. 

Serão examinados os casos de indeferirnento da petição inicial. O fim 

do processo ocorre, normalmente, quando 6 dada a prestação jurisdicional 

invocada (no processo de conhecimento, sentença passada em julgado; no de 

execução, provimento satisfativo do direito do exequente). Em caso contrdrio, 

termina o processo civil, muitas vezes, sem percorrer todo o arco do 

procedimento, quando ocorrem certos fatos excepcionais, previstos nos artigos. 

267 e 269, do respectivo Código (com ou sem julgamento do merito). Esses 

casos correspondem, em linhas gerais, aos institutos da absolvição da 

instância e da cessação da instância, do Código de 1939. 

Nos capítulos seguintes são feitas algumas considerações acerca de 

importantes institutos que guardam relaçao com a aptidão da petiçao inicial, 

bem como com a distribuição da justiça, uma vez que o Judiciário, como Poder 

da República, é a sede da reivindicação dos denominados direitos da 

cidadania. O processo 6, assim, o instrumento do direito material atuando como 

meio para a prestação da jurisdiçao e este deve servir à ordem constitucional e 



legal, permitindo um acesso rápido e eficaz ao Judiciário, uma participaç80 real 

das partes e do juiz, tendo-se por conseguinte, decisões úteis, céleres e justas. 

A efetividade do processo se propõe à eliminar as insatisfaçbes com a 

justiça, fazendo cumprir o direito, além de valer como instrumento para o 

exercício da cidadania, sendo um canal de participago nos destinos da 

sociedade. 

A eficiência da funçSio jurisdicional do Estado está intimamente 

relacionada não só ao desenvolvimento em concreto do instrumento pelo qual 

opera, mas principalmente pelos resultados obtidos. Deve o sistema processual 

ser dotado de meios aptos a solucionar as diversas espécies de controv4rsias, 

cada qual com suas especificidades. Com efeito, mais relevante, ainda, para o 

aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, do que as leis processuais, é a adoção 

de uma boa organização judiciária, na qual o homem, auxiliado pela tbcnica, 

ocupe o centro de todas as preocupações. Entretanto, acesso efetivo ao 

sistema processual não significa, necessariamente, acesso à justiça, à ordem 

jurídica justa. 

Nas considerações finais, buscamos relacionar os principais 

argumentos salientados no curso deste trabalho ante os óbices referentes ao 

acesso à justiça e à demora na prestaçãio jurisdicional. Nessa seara, alguns 

objetivos foram projetados ante a agenda reformista do direito processual civil 

pátrio. Foi tomada uma posição sobre os diversos problemas e soluções 

viáveis para debelá-los, imprimindo avaliaçbes dos escopos almejados na 

dissertação. 

Com efeito, partimos de um embasamento histórico e teórico, 

abordando os diversos institutos do direito processual civil, visando sempre a 

práxis jurídica e social. Por fim, o enfoque principal da presente dissertação 8 o 

indeferimento da petição inicial numa anhlise teleolbgica, relacionada à própria 

complexidade das relações humanas, procurando contribuir para o debate 

deste assunto. 

O tema é de grande importancia, pois seguindo a tendencia de que o 

processo civil moderno seja antes um processo de resultados do que um 



processo de conceptualismo, analisando criticamente os institutos do processo 

civil, sempre com a preocupação de fazer com o que o processo tenha plena e 

total aderdncia à realidade sócio-jurídica a que se destina, cumprindo sua 

primordial vocação que é a de servir de instrumento efetivo na realização de 

direitos. De fato, só se pode falar em efetividade do processo se o resultado for 

socialmente útil, proporcionando o acesso $i ordem jurídica justa. 



PARTE I - DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 



I. DENOMINAÇÃO E CONCEITO 

O estudo da denominação e do conceito de direito fundamental conduz, 

necessariamente, à análise de sua relaç8o com o próprio homem, seu 

destinatário. Trata-se de introduzir a questao no plano da justificaflo do 

acesso à justiça, em razgo dos valores que representam ao homem; e a partir 

dos quais lhe possibilitam o desenvolvimento da personalidade, da convivencia 

pacífica e da solidariedade social1. Conforme salientavam Aristóteles e Santo 

Tomas de Aquino, o homem, ser racional, é social por natureza2. Por viver em 

sociedade a ação de um homem interfere na vida de outros homens, 

provocando a reação dos seus semelhantes. Assim, é fundamental a 

existência de normas jurídicas que disciplinam a convivência social humana. 

Sem o direito, sobreviria o caos e a sociedade extinguir-se-ia. 

Para designar os direitos fundamentais, dos quais o acesso à justiça é 

um, encontramos na doutrina muitas expressões, express6es estas, usadas 

como sinônimas. Destarte, os direitos fundamentais - designaçao moderna - 
são também denominados direitos humanos e, direitos do homem. Outros 

autores utilizam-se das denominaç6es: direitos naturais, direitos individuais, 

liberdades públicas e liberdades fundamentais. A expressão mais adequada 

(segundo a doutrina atual) é a adotada na rnodernidade, qual seja: Direitos 

Fundamentais denominação esta, encontrada comumente nos livros 

doutrinários modernos. 

Assim sendo, temos que Direitos humanos ou Direitos do Homem 

corresponde a expressão utilizada nas Cartas internacionais como, por 

exemplo, a de 12 de janeiro de 1776, que positivava os Direitos do Homem 

com a Declaração do Direito do Bom Povo da Virgínia, nos Estados Unidos da 

America do Norte. A expressa0 direitos do homem ou direitos humanos recebe 

criticas no sentido de que todo direito é do homem, sendo este seu criador, 

mas adverte Manoel Gonçalves Ferreira Filho3, que há na Constituiçao 

' CICHOCKI NETO, Jose. Limitações ao acesso à justiça, p.64. 
2 Oliveira,Almir de. Curso Direitos Humanos, p. 2 
3 Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Direitos Humanos Fundamentais, Sao Paulo: Saraiva, 
199S,p.29. 



Federal alguns direitos não sáo do homem e sim do cidadão, citando como 

exemplo as aç6es populares que somente são reconhecidas aos brasileiros, 

razão pela qual o uso dessa terminologia se torna inadequado. 

A denominação direitos naturais ou inatos correspondem aos direitos 

que têm como fundamento a natureza humana, são inerentes ao homem por 

ser homem, a crítica a essa expressão é feita no sentido de que nem todos os 

juristas adotam a corrente dos jusnaturalistas, os quais acreditam que os 

direitos fundamentais são inatos ao homem e surgem da natureza humana, 

acreditam estes, que os direitos fundamentais são os consagrados ap6s a 

Constituição, razão pela qual, não existem direitos fundamentais anteriores a 

essa. Destarte, essa expressão direitos naturais não satisfaz a todos. 

Já no que concerne a expressão direitos individuais, afirmam alguns 

autores que esta que não abrange os direitos sociais e econ6micos os direitos 

culturais, diz respeito apenas ao indivíduo isolado, como pessoa, em razão de 

ter um caráter limitativo, n%o abrangendo todo o contexto dos direitos 

fundamentais, é uma expressão considerada incompleta. 

Liberdades públicas e liberdades fundamentais são expressões 

restritivas, pois liberdades públicas faz referência apenas a uma classe dos 

direitos e, o mesmo se pode dizer de liberdades fundamentais onde se tem 

apenas algumas liberdades tendo carhter limitativo, razão pela qual existe a 

prefergncia pelos doutrinadores em usar a expressa0 direitos fundamentais 

que é mais abrangente. 

Direitos fundamentais é a expressão mais utilizada pelos doutrinadores 

modernos e no dizer de José Afonso da Silva mais adequada, pois: 

"...aldm de referir-se a princípios que resumem a concepção do 

mundo e infotmam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, 6 

reservada para designar, no nivel, do direito positivo, aquelas 

premgativas e instituiç6es que ele concretiza em garantias de 

conviv9ncia digna, livre e igual de todas as pessoasn4. 

JOSB Afonso da Silva. C u m  de D i m h  ConstIt~cl~nal Posifivo, p.182. 



Ao mencionarmos direitos fundamentais devemos entender como 

direitos essenciais e garantias atribuídas às pessoas que sao os valores fonte 

dentro das Constituições de cada Estado, razão pela qual encontramos 

variações de uma Constituição para outra na consagração de direitos 

fundamentais, pois cada povo, de um determinado país, e uma determinada 

época, declarará quais são os direitos fundamentais positivados naquele país. 

Por óbvio, a preservação da vida é um consenso universal, não há que se falar 

em Direito Fundamental, sem vida humana e sem direitos positivados na 

Constituição. 

Por outro lado, conceituar direito fundamental não é tarefa das mais 

fáceis. As inúmeras denominações que recebeu oferecem dificuldades na sua 

definição. José Afonso da Silva apresenta, conforme vimos relação das várias 

expressões utilizadas para designar os direitos fundamentais. Vamos aqui nos 

deter, um pouco mais, na denominação direitos do homem. 

Muito utilizada nos documentos internacionais, hoje tal denominação é 

imprópria(conforme já ressaltamos) , uma vez que não é só o ser humano o 

titular de direitos. A Constituição Federal no Capítulo do Meio Ambiente, já 

consagrava a proteção à fauna e flora, art. 225, inciso VII: 

*proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prtiticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de 

espkcies ou submetam os animais à crueldaden. 

Atualmente, a legislação especifica demonstra a preocupação com o 

direito dos animais e do ambiente5. 

No direito constitucional, Jorge Miranda apresenta, ainda, tr6s razões 

para o nao uso da expressão direitos do homem6. A primeira 6 porque a 

Constituição trata dos direitos assentados na ordem jurldica, e não de direitos 

5 Legislação dos Rodeios; Criaçiio do Sistema Nacional de Unidades de ConsenraçBo da 
Natureza (lei n.O 9.985, de 18-07-00); Medldas de P m w o  as Florestas existentes nas 
Nascentes dos Rios (lei n.O 7.754í89); Instituiçso da Polltica Nacional de EducaçBo 
Amblental (lei n.O 9.795, de 27-04-99). 
Jorge Miranda, Manual de Direito Constltuclonal, p. 53. 



derivados da natureza do homem. Devem ser sempre por meio de normas 

positivas e, tais direitos tem de ser captados e estudados. A segunda est8 

baseada na necessidade dos direitos fundamentais se correlacionarem com 

outras figuras objetivas e subjetivas. Não se pode desligar da organização 

econ6mica, social, cultural e política. E a terceira razão decorre do fato de que 

os direitos fundamentais não se reduzem a direitos impostos pelo Direito 

Natural. Existem, ainda, os direitos do cidadão, do trabalhador, do 

administrado, os conferidos a instituições, grupos ou pessoas coletivas: direitos 

das famílias, das associações, dos sindicatos, dos partidos. 

Direitos fundamentais do homem significam direitos fundamentais da 

pessoa humana ou direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais podem ser entendidos como direitos inerentes 

à própria noção de pessoa, como direitos básicos da pessoa, como direitos que 

constituem a base jurídica da vida humana no seu nivel atual de dignidade, 

como as bases principais da situaç8o jurídica de cada pessoa.7 

A expressão direitos fundamentais foi consagrada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e conciliou naturalistas e positivistas. Direitos 

fundamentais são os direitos naturais positivados. 

Os cidadãos só poderão pleitear direitos se eles estiverem positivados. 

Assim, a positivação 6 o marco, a força cogente. 

Os direitos fundamentais, essenciais do homem, decorrem do estatuto 

antológico da pessoa humana. São fundamentais, pois constituem-se base 

para os outros direitos. São essenciais por terem características permanentes, 

invariáveis, universais, absolutos da natureza humana. t? o verdadeiro 

patrimonio da pessoa humana, essenciais para que esta, tenha uma vida de 

forma digna, livre e igual, sendo que estes podem variar em razão da ideologia 

política, sociais e economicas obedecendo-se às aspirações de uma 

determinada Bpoca e lugar! Patrim6nio da pessoa humana, abrangendo todos 

' hrge  Miranda, Manuel de Di- C o n ~ i o n a l ,  p. 10. 
8 Jorge Miranda. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 3. ed., Coimbra Editora, 
2000, p.10. 



os direitos que esta, tem em raztio de sua natureza e, em raztio da 

Constituição que assim os determina como fundamentais, podendo a pessoa 

que é seu beneficiário direto exigir que seja atendida pela ordem jurídica, pois 

todos devem respeitá-los, o Estado e inclusive os particulares (autonomia 

privada). Ressalta-se os direitos fundamentais são oponíveis etga-omnes. 



2. FUNDAMENTAÇAO HIST~RICA E FILOS~FICA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

As origens mais remotas da fundamentação filosófica dos direitos 

fundamentais da pessoa humana se encontram nos primórdios da civilização, e 

remonta ao antigo Egito e Mesopotâmia, no terceiro milgnio a.C., período em 

que já existia previsão de mecanismos de proteção individual em relago ao 

Estado. Diversos autores destacam o Código de Hamurabi como a legislação 

mais antiga da humanidade, vigente h6 cerca de 2000 anos antes de Cristo - 
Lei do Império Babilônico, sob as égides do Rei Ur-Namu, monarca do Oriente 

Antigo '., O pensamento de Amenófis IV( Egito, século XVI a. C.), a filosofia de 

Mêncio (China, século IV a.C. ), a República, de Platão ( Grécia, século IV 

a.C.), o Direito Romano e inúmeras culturas ancestrais''. Destarte diversos 

ordenamentos jurídicos da Antiguidade, como leis hebraicas, estabeleciam 

princípios de proteção de valores humanos sob a óptica religiosa. 

Ainda neste sentido, o mestre Alexandre de Moraes afirma que o Código 

de Hammurabi, talvez seja a primeira codificaçao a consagrar um rol de direitos 

comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a 

dignidade, a família, prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação 

aos governantes" 'I. 

Outrossim, no centro do período da Antiguidade, nasce a filosofia que, 

consolidando a prática reflexiva, substituiu o saber mitológico pelo saber lógico 

da razão. Houve uma verdadeira revolução no campo das idéias e a 

elaboração de uma forma de pensamento que partiu para uma investigação 

científica e racional do princípio e da natureza das coisas. No s6culo V a.C. 

Atenas vivia o auge de um regime de governo pelo qual os homens livres 

decidiam os interesses comuns a todos os cidadaos. Eles determinavam em 

discussões públicas como a cidade devia ser administrada. A característica de 

9 Neste sentido: MAIA NETO, Candido Furtado. O promotor de Justiça e 0s direitos 
humanos.Curitiba:Juruá,? 999, p.19. 
'O HERKENHOFF, Joao Batista. Curso de Direito Humanos, p. 51. 
11 Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, p. 24 e 25. 



cidadáo, para os gregos, estava configurada na posse de propriedades, casa 

ou escravos. Não eram cidadãos as mulheres e os estrangeiros. Embora n8o 

garantindo os mesmos direitos a todos, o regime ateniense representou uma 

importante mudança no modo de ver o mundo, pois tinha como fundamento a 

idéia de que o homem é soberano sobre seu destino.'* 

No período entre os séculos VIII a II a.C. a situação de cidad8o n8o era 

status fixo. Os privilégios e prerrogativas decorriam do lugar, ou seja, de onde 

se encontrava a pessoa. Os direitos só existiam dentro da polis - cidades1 

estado - não eram do individuo. 

Sócrates (469 a 399 a.C.) foi o mestre da razão, segundo Vicente Greco: 

"via nas leis um fundamento racional, e não anbitrário. 

Erigiu como dogma racional a obedidncias às leis, ainda que 

injustas, poque o bom cidadão deve mesmo obedecer às leis e 

nunca induzir outros a desobedecerem àquelas necessdflas para 

garantia do Estado, que 6 indispens8vel B convivt3ncial l3 

Discipulo de Sócrates, Platáo (427 a 347 a.C.) concebeu o mundo das 

idéias como a verdadeira realidade. Apresentou sua concepç8o ideal do Estado 

como "ser perfeito que basta a si mesmo, que tudo absorve e tudo dominaJd4. 

Aristóteles (384 a 322 a.C.), fundamenta o direito em princlpios éticos, 

em que o supremo bem é a felicidade produzida pela virtude, ou ainda, 

decorrente da justiça. Para ele o Estado é uma necessidade, regula a vida dos 

cidad8os por intermédio das leis. Preocupando-se com a aplicaçgo das leis, 

previu a equidade como "instrumento corretivo da rigdez da justiçad5, apesar 

de aceitar a escravidão. 

Os juristas romanos, mais praticas do que filósofos, conceberam tr9s 

estratos de ordem jurldica16: o jus naturale, com característica racional e 

12 

13 
Gabriel Chalita, Vivendo a Filosofia, p. 42. 

14 
Vicente G m  Filho, Dim& Pmcessual Clvll B W I ~ I D ,  pp. 17. 

1s 
Giorgio Del Vecchio, Hist6ria da Filosofia do Direlto, p. 20. 

16 
Vicente G m ,  op. cit, p. 18 
ibid., p. 19. 



perpétuo, superior ao arbítrio humano; o jus gentium, inicialmente como direito 

dos estrangeiros, depois identificado como elemento comum dos diversos 

direitos positivos; e o jus civile, que era reservado aos cidadSos, para regular 

as relaçóes individuais. 

Afirma Del Vecchio que o conceito de jus naturale liga-se ao da 

equidade - tratamento igual de coisa e assuntos e ao principio da legitimidade 

da defesa, e não aceita a escravidão. Já o jus gentium aceita a escravidão e a 

justifica como prática comum dos povos.'7 Explica Fábio Konder Comparato 

que: 

"a partir do período axial o ser humano passa a ser 

considerado, pela primeira vez na Histdria, em sua igualdade essencial, 

ou seja, ele passou a ser visto como ser dotado de liberdade e razão, 

apesar das diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. 

"Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão 

da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos 

universais, porque a ela  inerente^"'^. 

O fato de ser pessoa 6 uma ideia que não existia na Antiguidade. Viria 

com o cristianismo que deu o maior passo, tendo um Deus humano. O 

catolicismo é universal, para todos, todos poderiam ser cristãos, converter-se. 

Afirma Jorge Miranda que: 

"é com o cristianismo que todos os seres humanos, sb por o 

serem e sem acepçao de condições, sBo considerados pessoas 

dotadas de um eminente valor. Criados d imagem e semelhança de 

Deus, todos os homens e mulheres são chamados a salvação atrav6s 

de Jesus que, por eles, verteu Seu sangue. Criados à imagem e 

semelhança de Deus, todos têm uma liberdade iri-enunciável que 

nenhuma sujeição política ou social pode de~trui t"~. 

17 

18 
Giorgio Del Vecchio, História da Filosofia do Direito, p. 39. 

19 
Fhblo Konder Comparato, A Aflnnaçbo Histórica dos Dlreltos Humanos, p. 1 I. 
Jorge Mlranda, Manual de Dlreito Constitucional, p. 17. 



A primeira idéia de cidadania se cristalizou no novo testamento e nas 

cartas dos Apóstolos. Elas admitiam igualdade de obrigações, de direito e de 

deveres, fosse de quem fosse. A pessoa humana, de qualquer camada social, 

tinha direitos, não importando sua subclasse social: poderia ser a prostituta, o 

doente, leprosos, escravos, presos, cobradores de tributos, oficiais romanos ou 

perseguidos. 

Essa mensagem de igualdade trazida pelo cristianismo favoreceu a: 

"consagração dos direitos fundamentais, enquanto necess65rios B 

dignidade da pessoa humanad0. 

Nos períodos que se seguiram, em especial na idade média, surgiram 

outros documentos que evidenciaram a existência de direitos e liberdades, 

contudo, a positivação dos direito humanos fundamentais veio ocorrer a partir 

da Magna Carta, outorgada por João Sem-Terra em 15 de junho de 121 5. Ela 

foi sucedida por inúmeras Declarações e Constituiçbes, assinadas e 

promulgadas em várias localidades do mundo, que tem como objetivo 

primordial a concretização dos direitos fundamentais. 

As noçdes geradas na antiguidade constituíram material de suma 

importância para a construção moderna do conceito de dignidade da pessoa 

humana. Não se pode desconsiderar, todavia, que somente após alguns 

séculos do surgimento das primeiras idéias de igualdade, é que uma 

organização internacional proclamou: 

"Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos"! 

É o que consta no artigo l0 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assinada em 10 de dezembro de 1948. 

Essa meditação sobre direitos humanos trouxe a lume a opinião de Hélio 

Bicudo, em artigo do Jornal A Folha de São Paulo: 

20 Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, p. 25. 



"Os direitos contemplados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 

de dezembro de 1948, referem-se tis pessoas, mas as convenções e 

protocolos que se Ihes seguiram impõem obrigações aos Estados, a fim 

de que esses direitos sejam promovidos e respeitados"'. 

Ainda, quanto a internacionalização dos direitos humanos, novamente 

no contexto histórico, vale destacar que, ao chegar na segunda guerra mundial, 

três setores já estavam sendo estruturados: o direito humanitário; a luta contra 

a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado. 

A segunda guerra foi também um marco para a compreensão mundial 

do valor da dignidade humana. Durante os cinquenta anos que se seguiram, 

foram realizadas vinte e uma convençóes internacionais na ONU referentes 

aos direitos humanos. 

De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empirica, os 

direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, 

estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente os 

direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestaçóes positivas 

do direito, com aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, dos 

chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, situados em uma 

dimensão supra-positiva, deonticamente diversa daquela em se situam as 

normas jurídicas - especialmente - aquelas de direito interno." 

E, consolidando esse conceito, acrescenta Willis Santiago: 

"Direitos Fundamentais são os Direitos Humanos recepcionados no Brasil. 

Estes, por sua vez, são iguais aos direitos naturais - morais - que sb se tomam 

exigíveis, se positivadosJe3. 
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A Constituição da República .Federativa do Brasil, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, veio positivar os direitos fundamentais brasileiros. Foi 

inovadora em diversos aspectos em relação às anteriores, pois foi a primeira a 

fixar os direitos fundamentais antes da organização do próprio Estado. Realçou 

sua importância dentro na nova ordem democrática estabelecida no país, além 

de tutelar novas formas de interesses, os chamados difusos e coletivos, bem 

como impor deveres ao lado dos direitos individuais. 

A Constituição Federal de 1988 dedicou o Titulo II aos Direitos e 

Garantias Fundamentais, que se encontra dividido em cinco capítulos: Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da 

Nacionalidade; Dos Direitos Políticos e Dos Partidos Políticos. 

Os direitos individuais e coletivos correspondem aos direitos ligados, 

diretamente, ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade: a 

vida, a dignidade, a honra e a liberdade e estão previstos no artigo 5 O ,  da 

Constituição Federal. 

A Constituição Federal consagra os direitos sociais a partir do seu artigo 

6 O ,  e estes caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de 

observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a 

melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando a concretização 

da igualdade social que configura um dos fundamentos de nosso Estado 

Democrático, conforme preleciona o artigo 1°, inciso IV, da Constituipo 

Federal. 

O direito de nacionalidade é o vinculo jurídico político que liga um 

indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo desse indivíduo um 

componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a 

exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. 

Os direitos políticos, previstos na Constituição Federal no seu artigo 

14,constituem um conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da 

soberania popular. 

São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status 

activae civitatis, permitindo4 he o exercício concreto da liberdade de 

participação nos negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os 



I 
atributos da cidadania. Tais normas constituem um desdobramento do princípio 

democrático inscrito no artigo 1°, parágrafo único, da Constituição Federal, que 

afirma: 

"Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente 

Contempla a Constituição, ainda, direitos relacionados à existência, 

organização e participação em partidos políticos que foram por ela 

regulamentados como sendo instrumentos necessários e importantes para a 

preservação do Estado Democrático de Direito, assegurando-lhes autonomia e 

plena liberdade de atuação para concretizar o sistema representativo. 



3. CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, 

apresentam diversas características. O mestre Alexandre de Moraes que 

afirma que: 

"A previsão desses direitos coloca-se em elevada posiçéio 

hermenêutica em relaçdo aos demais direitos, previstos no ordenamento 

jurídico brasileiro, e apresenta diversas característica$4: 

a)lmprescritibilidade. Os direitos humanos fundamentais não se 

perdem pelo decurso do prazo. Em relação a esses direitos, não existe 

prescrição, pois, são direitos personalíssimos. A ocorrência temporal só 

acontece com direitos de caráter patrimonial. 

b)lnalienabilidade. Não há possibilidade de transferência dos direitos 

humanos fundamentais, seja a título gratuito, seja a título oneroso, pois não 

têm conteúdo econômico-patrimonial. Trata-se de direitos indisponíveis. 

c)lrrenunciabilidade. Os direitos humanos fundamentais não podem 

ser objeto de renúncia. Dessa característica, surgem discussões importantes 

na doutrina, como a renúncia ao direito a vida e a eutanásia, o suicídio e o 

aborto. Aqui citadas apenas como ilustração, uma vez que não é objeto 

deste estudo um aprofundamento sobre o tópico. Destaca-se, concluindo, 

que os direitos fundamentais podem não ser exercidos temporariamente, o 

que não caracteriza sua renúncia. 

d)lnviolabilidade. Impossibilidade de desrespeito por determinações 

infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de 

responsabilizaçáo civil, administrativa e criminal. 

24 MORAES. Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 3. Ed.Sao Paulo: Atlas, 2000, 
p..41. 



e)Universalidade. A abrangencia desses direitos engloba todos os 

indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou 

convicção político-filosófica. 

Por natureza, os direitos fundamentais são destinados a todos os 

seres humanos. Como constituem uma preocupação generalizada da raça 

humana, é impensável a existência de direitos fundamentais destinados 

somente a uma classe ou categoria de pessoas. 

OEfetividade. A atuação do Poder Público deve ser no sentido de 

garantir a efetivação dos direitos e garantias previstos, com mecanismos 

coercitivos para tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz 

com o simples reconhecimento abstrato. 

g)lnterdependência. As várias previsões constitucionais, apesar de 

autônomas, possuem diversas intersecçaes para atingir suas finalidades. 

Assim, por exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à 

garantia do habeas corpus, bem como previsão de prisão somente por 

flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente. 

h)Complementariedade. Os direitos humanos fundamentais não 

devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a 

finalidade de alcance dos objetivos previstos pelo legislador constituinte. 

i)Limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, 

As vezes, dois direitos fundamentais podem chocar-se, sendo que, nessa 

hipótese, o exercício de um implicará a invasão do âmbito de proteção de 

outro. 

Em suma, sempre que o exercício de um direito fundamental coloque 

o seu titular em choque com o exercente de outro, temos uma situação 

conflitante de direitos. Porém, após a verificação do conflito deve ser fixada 

a limitabilidade dos direitos fundamentais, sendo que, após essas fases, 

resta estabelecer o mecanismo de equacionamento do conflito emergente. 



Canotilho e Vital Moreira, versando sobre o assunto, encontram a 

solução da seguinte forma: 

"No fundo, a problemática da restrição dos direitos 

fundamentais supõe sempre um conflito positivo de normas 

constitucionais, a saber, entre uma norma consagradora de certo 

direito fundamental e outra norma consagradora de outro direito ou 

de diferente interesse constitucional. A regra de solução do conflito é 

da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos e da 

sua mínima restrição compatível com a salvaguarda adequada de 

outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa. 

Por conseguinte, a restrição de direitos fundamentais implica 

necessariamente em uma relação de conciliação com outros direitos 

ou interesses constitucionais e exige necessariamente uma tarefa de 

ponderação ou de concordt9ncia prática dos direitos ou interesses em 

conflito. Não se pode falar em restrição de um determinado direito 

fundamental em abstrato, fora da sua relação com um concreto 

direito fundamental ou interesse fundamental diversotas. 

A doutrina cuida da classificação dos direitos fundamentais. 

Assim, Manoel Gonçalves Ferreira Filho classifica os direitos 

fundamentais em: liberdades - poder de fazer ou não fazer algo, como 

liberdade de locomoção e direito de greve -; direitos de crédito - poder de 

reclamar alguma coisa, tendo como objeto as contraprestações positivas 

como, por exemplo, o direito ao trabalho -; direitos de situação - poder de 

exigir um "status", tendo como objeto uma situação preservada ou 

restabelecida, a saber, o direito a um meio ambiente equilibrado, o direito à 

paz -; e direitos-garantia - poder de exigir que não se façam determinadas 
26 coisas, por exemplo nao sofrer censura - . 

25 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Consdituiçdo, p. 134. 
26 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direitos Humanos Fundamentais, p. 100. 



A doutrina ainda apresenta uma classificação de direitos 

fundamentais que está baseada na ordem cronológica em que passaram a 

ser reconhecidos constitucionalmente. São vistos como questões de 

primeira, segunda e terceira gerações. 

Os de primeira geração são os direitos e garantias individuais e 

políticos clássicos - liberdades publicas -, surgidos institucionalmente a 

partir da Magna carta2'. 

Os direitos fundamentais de segunda geração correspondem aos 

direitos sociais de conteúdo econdmico e social que visam melhorar as 

condições de vida e de trabalho da população. Significam uma prestação 

positiva, um fazer do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem 

social e econdmica. Esses direitos nasceram em razão de lutas de uma 

nova classe social, os trabalhadores. Surgiram em um segundo momento do 

capitalismo, com o aprofundamento das relaçóes entre capital e trabalho2'. 

Os direitos de terceira geração são os chamados direitos de 

solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente 

equilibrado, a uma qualidade de vida saudável, ao progresso, h paz, à 

autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. Para Kazuo 

Watanabe, esses direitos são os que obedecem a um criterio da 

indeterminação dos titulares e da inexistência entre eles de relação juridica 

base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade do bem jurídico, no 

aspecto o b j e t i v ~ ~ ~ .  

Em síntese, os direitos de primeira, segunda e terceira geração estão 

relacionados, respectivamente, aos principias da liberdade, da igualdade e 

da solidariedade, como se constata na jurisprudência, no relato do Ministro 

Celso de ~ e l l o ~ ' .  

27 Alexandre de Moram, Direito Constitucional, p. 57. 
28 Rodrigo Casar Rebello Pinho, Teorit, Genl da Constltuiçdo e Direltos Fundamentais, p. 
81 -62. 
29 C6digo de Defesa do Consumidor Comentado, p. 741. 
30 Ju risprudgncia: "Enquanto os dimitos de primeira geração (dimitos civis e pollti cos) - 
que compreendem as liberâades clBssicas, negativas ou formais - realçam o princípio 
da liberdade e os direitos de segunda geraçdo (direitos econ~micos, sociais e culturais) - que se identitlcam com as Ilberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o 
principio da igualdade, os direitos de temira geração, que materializam podem de 
tituiaridade coletiva atribuidos geneticamente a todas as hnnações sociais, consagram 



Direito fundamental é expressão precisa, pela grandeza de sua 

abrangência. O vocábulo direito serve para indicar tanto a situação em que 

se pretende a defesa do cidadão perante o Estado como os interesses 

jurídicos de caráter social, político ou difuso protegido pela Constituição. O 

termo fundamental destaca quão imprescindíveis são esses direitos à 

condição humana. Sobre a constitucionalização dos direitos fundamentais, 

Alexandre de Moraes observa: 

"A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais 

não significou mera enunciação formal dos princípios, mas a plena 

positivação de direitos, a partir dos quais qualquer individuo poder6 

exigir sua tutela perante o Poder Judici6rio para a concretização da 

democracia. Ressalte-se que a proteção judicial é absolutamente 

indispens8vel para tornar efetiva a aplicabilidade e o respeito aos 

direitos humanos fundamentais previstos na Constituição Federal e 

no ordenamento juridico em gerala1. 

o princtpio da solidariedade e constituem um momento imporlante no pmcesbo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos dlmitos humanos, caracterfiados 
enquanto valores fundamentais indisponiveis, pela nota de uma essencial 
inexautfbilidade". STF - Pleno - MS n. 22.16-P - Rel. Min. Celso de Mello, Dldrio da 
Justiça, Seçiío ! , I7 nov. 1995, p. 39.206. 
'' Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, p. 21. 



4. CONCRETIZAÇÃO, LIMITES E RESTRIÇÕES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

As normas constitucionais restritivas de direitos 

"A constituiç40 brasileira tem como superprincipio a dignidade da 

pessoa humana. Todo e qualquer outro principio se submete a esse". 

Gabriel ~ h a l i t a ~ ~  

A Revolução Francesa desencadeou, em curto espaço de tempo, a 

supressão das desigualdades entre indivíduos e grupos sociais, como a 

humanidade jamais experimentara ate então. Dos seus ideais de liberdade, 

igualdade, fraternidade, foi a igualdade que representou o ponto central do 

movimento revo~ucionário~~. 

Ao término da revolução, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789, que, além de ter sido o primeiro elemento constitucional 

do novo regime político, trouxe modificações em outras áreas. As liberdades 

individuais foram evidenciadas como, por exemplo, através da declaração da 

propriedade como direito inviolável e sagrado ou, ainda, no campo penal onde 

foi fixado o mandamento de que não há crime sem lei anterior que o defina. 

Porém, para este estudo, a importância da referida Declaração reside no 

fato de ter estabelecido a idéia de limites aos direitos naturais e a necessidade 

de intervenção legislativa na sua fixação. 

Consta no art. 4 O :  "A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não 

prejudique a outrem: em conseqüência, o exercício dos direitos naturais de 

cada homem s6 tem por limites os que assegurem aos demais membros da 

sociedade a fruição desses mesmos direitos. Tais limites sb podem ser 

determinados pela lei': 

32 Gabriel Chalita, Os Dez Mandamentos da Ética, p. 110. 



A vivência em sociedade impde limites aos direitos fundamentais e 

os sistemas constitucionais prevêem modalidades diversas de limitação ou 

restrição dos direitos individuais e, para tanto, consideram também as 

ocorrências históricas de caráter social ou cultural. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de I 948, prescreve no 

seu art. XXIX, 2: 

"No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estar8 

sujeito apenas as limitações determinadas pela lei, exclusivamente com 

o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e 

liberdades de outrem e de satisfazer 6s justas exigencias da moral, da 

ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democr4tica. " 

Nesse contexto, a Constituição Portuguesa determinou que se 

interpretassem os preceitos constitucionais e legais, relativos aos direitos 

fundamentais, em harmonia com a Declaração Universal. Portanto, os limites 

aparecem funcionalizados em relação à sociedade democrática. 

O tema restrição de direitos é bastante complexo no âmbito do direito 

constitucional. A problemática dessa limitação é tão intrincada que J.J. 

Canotilho assegura que "s6 se deve falar de uma restrição de direitos quando 

há uma efetiva limitação do ambito de proteção desses direitos" e conclui 

dizendo que "para se afirmar existência de uma autêntica restri@o é 

necessário desenvolver um procedimento metódico, destinado a iluminar 

algumas interrogações" ". 
As respostas às indagações levarão à delimitação do âmbito de proteção 

da norma; averiguação do tipo, natureza e finalidade da restrição e controle da 

observância dos limites estabelecidos pela Constituição às leis restritivas. 

Destarte, deve ser verificado se a restriçao está no âmbito de proteçao 

da norma que prevê um direito, uma liberdade ou uma garantia; se existe 

autorização constitucional para essa restriçáo; se a restrição visa salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionais protegidos e se a lei restritiva 

" Fhblo Konder Comparato, A Afirmaçdo HisMrica dos Dimifos Humanos, p. 130. 
34 J.J. Gomes Canotilho, Dimifo Constitucional, p. 601. 



observou os requisitos previstos na constituição, tais como necessidade, 

proporcionalidade, não retroatividade e garantia do núcleo essencial. 

Quando as restrições são estabelecidas diretamente pela constituição, 

são chamadas de restrições constitucionais imediatas; são denominadas 

reserva de lei restritiva, quando estabelecidas por lei, mediante autorização 

expressa da carta magna - restrição constitucional mediata; e, restrições 

consideradas limites imanentes ou implícitos quando, não escritos, sua 

existência é postulada pela necessidade de resolução de conflitos. 

Ocorrendo conflito entre os direitos fundamentais e os direitos 

constitucionais protegidos, a solução deve ser tomada com base na 

ponderação de bens e direitos envolvidos, visando obter a convivência pacifica 

entre os bens e direitos protegidos em nível jurídico constitucional. 

As restrições legais, para Gilmar Mendes, são: "as limitações que o 

legislativo impõe a determinados direitos individuais, respaldado em expressa 

autorização constitucional". Preocupa-se, todavia, o autor, com o conteúdo da 

autorização para intervenção legislativa que pode configurar ameaça aos 

direitos individuais, se utilizar fórmulas vagas e conceitos indeterminados na 

sua elaboração. Exemplifica com o contido na Constitui@o de 1937~': 

art. 722, 4: "Todos os indivíduos e confissbes religiosas podem exercer pública 

e livremente seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, 

obsetvadas as disposi~ões do direito comum, as exigdncias da ordem pública e 

dos bons costumes1'. 

art. 122, 6: "A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes 

no pais o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

8 - A liberdade de escolha de profissão ou de gdnero de trabalho, indústria ou 

comércio, obsen/adas as condições de capacidade e as restrições impostas 

pelo bem público, nos termos da lei. 

35 Gilmar Ferreira Mendes, Hermendutka Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 228. 



74 - O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização previa. O seu conteúdo e os seus 

limites serao definidos nas leis que lhe regularem o exercício'! 

inegável que a redução de conflitos entre os direitos individuais se 

deve ao estabelecimento da reserva legal, porém a preocupação com a 

segurança juridica exige uma expressa autorizaçáo constitucional para a 

intervençao do legislativo, impedindo assim a criação de restriçbes 

aleatórias ou arbitrárias. 

O que se acabou de ver foi a preocupação do legislador na garantia dos 

direitos fundamentais, em especial quando estes conflitam entre si. Os 

doutrinadores detalham as normas constitucionais restritivas, ou as que limitam 

os direitos, sempre esclarecendo que o objetivo final 6 a efetivação desses 

direitos. Porém, o pensamento de Ferreira Filho, traz à reflexão uma ocorrçincia 

frequente do cotidiano ao afirmar que: 

"na vivência prática dos direitos fundamentais, é o Poder 

Executivo, ou melhor, o administrador público que tem o papel de vilEio. 

E isto alcança a todos, dos mais altos - o chefe do Poder, os Ministros - 
até os menos elevados na hieraquia, como o policial que prende, 

censura, confisca, nega matric~la na escola, ou ingresso no hospital, 

não raro conspurca o meio ambiente ... ou seja, viola as liberdades 

públicas, não satisfaz os direitos sociais, n60 respeita os direitos de 

so~idariedade"~. 

0 s  direitos apresentam uma historicidade e evoluem com o passar dos 

anos, mudam-se as aspirações da sociedade assim como os valores que 

também não são uma constante. Ocorrem mudanças sociais, politicas e 

econ8micas dentro de um Estado, razão pela qual dentro dessa nova realidade 

que se descortina o direito contemporâneo sofre adaptações para que este não 

perca o passo e o compasso dentro da sociedade. 

36 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Djmjtos Ht~manos Fundamentajs, p. 83. 



As Cartas Constitucionais e os Tratados Internacionais deram 

positivação a muitos direitos que foram consagrados como fundamentais do 

homem, em seu bojo trouxeram mudanças na sociedade mundial bem como 

nas relações privadas. Inicialmente o reconhecimento desses direitos 

fundamentais, prbprios do homem foram feitos no âmbito público frente aos 

detentores do poder público, tinham a idéia de universalidade. 

Com o cristianismo que trouxe a idéia de dignidade e valorização do 

homem e o iluminismo que valorizavam o indivíduo frente ao Estado tivemos o 

reconhecimento de novos direitos do homem e os do cidadão, como por 

exemplo, das liberdade públicas frente ao poder público, mas com a Revoluçao 

Industrial, muda-se o panorama social, econdmico e político; surge novas 

classes sociais, economicamente aparecem atividades relacionadas a 

prestação de serviços, nem todos são empresários, muitos também não 

trabalham nas indústrias, não são portanto operários, há os que trabalham sem 

vínculo laboral. Diante deste novo panorama que se descortina, do interagir 

entre 0s homens na sociedade, surge à necessidade de se proteger o indivíduo 

ou determinados grupos, como exemplo, 0s idosos, os deficientes mentais, os 

menores, à mulher, ou seja, as pessoas que na sociedade apresentam maior 

fragilidade diante de toda a sociedade, razão pela qual a idéia de 

universalidade dos direitos fundamentais sofre fragmentaçao, dando-se 

proteção a um determinado grupo ou um indivíduo que apresenta uma 

qualidade especial e requer-se uma tutela maior por parte do Estado na 

proteção dos direitos fundamentais que lhe são consagrados 

constitucionalmente. 

necessário que o Estado intervenha a favor destes que apresentam 

uma maior fragilidade ou necessidade em relação aos demais, constata-se 

agora que o desejado não 6 mais a abstençao do Estado e sim que este 

intervenha à favor dos mais fracos. O Estado para proteger os menos 

favorecidos e realizar o bem comum interfere na ordem social, economica e 

jurídica. Mas nem todos concordam com essa interfer6ncia para os anarquistas 



o Estado, como organização política, não deveria existir, é um instrumento de 

exploração. Contrário a essa posição é a dos adeptos do personalismo ou 

intervencionismo, pois o Estado deve interferir na ordem social e econômica a 

fim de realizar o bem estar social, ainda maior é o entender dos socialistas em 

relação à intervenção do Estado que deve ser ilimitada sobre a ordem social e 

e~onômica .~~  

O direito se preocupa com a ordenação da conduta humana, visando à 

harmonia do convívio entre todos que compõem a sociedade, bem como o bem 

comum. A existência do Estado é necessária, para garantir que a sociedade 

não pereça, bem como proporcionar a segurança e a concretização dos direitos 

fundamentais. 

O Estado Democrático é a expressão concreta de uma ordem social 

justa, melhor distribuição das riquezas, onde se assegura à supremacia da 

vontade popular, preserva-se a igualdade de possibilidade, com liberdade. Este 

Estado se organiza e funciona visando à proteção de determinados valores que 

são considerados fundamentais para a pessoa humana? 

No interagir do homem com os demais do grupo também podem ocorrer 

lesões, ofensas aos direitos fundamentais, estamos falando das relações 

privadas, onde um indivíduo ao exercitar seus direitos pode atingir a esfera 

alheia de outro indivíduo ocasionando a violação dos direitos fundamentais, ou 

mesmo nos contratos firmado entre as partes, muitas vezes tem cláusulas 

abusivas que ferem a dignidade, principias como a razoabilidade, a 

proporcionalidade, razão pela qual as partes não se compondo amigavelmente 

há a necessidade da intervenção do juiz a fim de equilibrar a situação jurídica 

para que 0s direitos fundamentais sejam concretizados. 

- 

'' Ricado Teixelm Brancato, Instituiç6es de Direito Público e de Direito Privado. l(red., 
São Paulo:Saraiva, 1997,~. 52. 



Nos dizeres de Ricardo Luis Lorenzetti: 

"O grupo de direitos fundamentais atua como um núcleo, 

ao redor do qual se pretende que gire o Direito Privado; um 

novo sistema solar, no qual o Sol seja a pessoa".39 

Nessa visão da pessoa sendo o sol onde irradia-se direitos tanto público 

como privados a pessoa merece ser tutelada de forma mais ampla possível. 

Os direitos fundamentais como esclarece Juan Maria Bilbao Ubillos: 

" ... não se limitam ao direito público, ou 4s relações em que um 

dos sujeitos seja público. Também valem nas relações 

totalmente inter pares, inter civis.. .Al&m disso, h4 direitos 

fundamentais de pessoas colectivas e organiza~ões~~ 

Nesse contexto, José Joaquim Gomes  anot ti lho^", menciona que resta 

sabermos se podemos apreciar este comportéJment0 lesivo na esfera juridica 

de uma pessoa como uma irradiação da ordem constitucional dos direitos 

fundamentais para a ordem jurídica civil. O autor citado reporta-se às 

Constituições modernas, oitocentistas, mencionando que estas apresentam 

uma paradoxia, pois até entao se lutou por uma liberdade política, a limitação 

do poder Estatal queria-se o reconhecimento de direitos fundamentais, 

Dalmo de Abreu DaHari, Elementos de Teoria Geral do Estado, 24.ed., SBo Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 145. 
39 Ricado ~ u i s  Lorenzetti, Fundamentos do DireZto Privado., p.145. 
40 Juan Mada Bilbao Ubillios. La efJc8cia de 10s deriechos fbndamentales frente aos 
p a r t i ~ ~ / ~ ~ . A n a / i s i s  de Ia jurispruddncia De1 Tribunal Const~tuclonal. Madrid:Centro de 
Estúdios Politicos y Constitucionales, 1997,p.731. 
41 Joaquim Gomes Canotilho, Civil ita@~ do Direito C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  ou 
Constitucionalizaç%o do Direito Civil? A Efichcia dos Direitos Fundamentais na Ordem 
Jurídico-civil no Contexto do Direito Pbs-Moderno In. Direito Constitucional Estudos em 
Homenagem a pau10 Bonavides, o~anizadores Ems Roberto Grau e Willls Santiago 
Guerra Filho. São Paulo: Malheiros Editores, p.109 114. 



servindo estes de defesa contra o Estado, como agora com a 

constitucionalização dos direitos fundamentais estes serviriam como direita 

defesa de particulares contra particulares. 

A intenção do constituinte moderno foi dar uma maior efetividade aos 

direitos fundamentais na ordem juridica privada, pautando-se em normas e 

princípios constitucionais que visam uma conformação estrita e igualitarizante 

nas relações jurídicas privadas para modelar a sociedade civil segundo valores 

de razão e justiça. 

Na Constituição brasíleira de 1988, notamos os efeitos da irradiação da 

ordem constitucional dos direitos fundamentais para a ordem juridica civil, uma 

vez que se percebe mudanças em relação ao direito privado. 

Na autonomia privada para a concretização dos direitos fundamentais, 

temos a intervenção do juiz por meio das chamadas sentenças determinativas, 

que tem ordem coercitiva da norma, desautorizando a vontade das partes, 

seria a revisional dos contratos onde se busca um reequilibrio entre as partes 

em relação à proporção, no sentido de prestaçao de vantagem económica, 

portanto ela modifica o que foi anteriormente pactuado entre as partes. 

O comando constitucional, portanto delineia os contornos de atuaç8o do 

poder jurisdicional e da intervençao do poder do Estado na liberdade dos 

sujeitos. 

Com esta visão de Estado Moderno social visando-se B justiça, o bem 

comum, a igualdade, o equilíbrio nas relações privadas, nos contratos que se 

operam no hmbito privado, entre as partes, devem ser respeitados os direitos 

fundamentais, princípios e garantias previstas na Constituição. 

Mas adverte José Joaquim Gomes Canotilho: 

A ordemjurídica privada não esth, é certo, divorciada da 

Constituição, Não é um espaço livre de direitos fundamentais. 

~odevia, o direito ptivado perder6 a sua imdutlvel autonomia 

quando as regulamenta~6es civilfstjcas - legais ou contratuais 

- vem o seu conteúdo substancialmente alterado pela efichcja 



directa dos direitos fundamentais na orúem jurídica 

privada.(. ..) Se o direito privado deve recolher os 

principios básicos dos direitos e garantias fundamentais, 

também os direitos fundamentais devem reconhecer um 

espaço de auto-regulação civil, evitando transformar-se 

em "direito de não-liberdadeJ' do direito privado".42 

Dentro deste prisma, as pessoas, como sujeitos de direitos, devem ter 

dentro do Direito Privado um espaço que permita um mínimo de liberdade para 

poder estabelecer normas jurídicas individuais a fim de regular o exercicio de 

sua prdpria atividade jurídica e que sejam estas reconhecidas pelo 

ordenamento jurídico cabendo aos demais indivíduos da sociedade respeitar a 

vontade das partes pactuadas através do negócio juridico. 

Insta, ainda salientar que a concretização dos direitos fundamentais 

também pode ser feita pelas medidas civis urgentes e constitucionais. 

Notamos que o juiz desempenha um importante papel na efetivação 

imediata dos direitos fundamentais, cabendo a este, na qualidade de interprete 

da ordem jurídica, respeitar a autonomia do direito público e do privado 

efetuando a articulação do funcionamento do sistema juridico como um todo, 

se observando os direitos fundamentais e sua aplicabilidade no caso concreto, 

bem como as outras fontes do direito além da constituição, ou seja, as leis 

ordinárias, usos e costumes, a doutrina e a jurisprudência. 

O juiz com o seu poder criador quando necessário a fim de dar uma 

soluçao ao caso concreto tambem dever8 utilizar as fontes de explicitação ou 

de integraçao que são os princípios gerais do direito e a analogia que nada 

mais 6 que a adaptação de uma situaçao jurídica a outra semelhante que já foi 

objeto de cogitação ou decisão. 

42 J O S ~  Joaquim Gomes Canotilho, Civilização do Direito Constitucional ou 
Constitucionalizaçaio do Direito Civil? A Eficácia dos Direitos fundamentais na Ordem 
Jurídico-Civil no Contexto do Direito Pós-Modemo, P.113- 



A distinção é que nos conceitos indeterminados a solução está na lei. O 

poder do juiz nesse caso é limitado. Nas cláusulas gerais a solução não está 

na lei, o juiz recolhe o fato para dentro do sistema encontrando uma solução 

através de principias, seu poder não é tão limitado ele exercerá sua atividade 

criadora para dar solução ao fato concreto, proferindo o juiz uma sentença 

determinativa. 

As cláusulas gerais e os conceitos legais indeterminados reafirmam as 

balizas do direito privado que sempre foram calçadas no princípio da justiça, da 

igualdade, da utilidade e da equidade." Na concretização dos direitos 

fundamentais, temos os conceitos integradores da compreensão da ética do 

direito. Busca-se a aplicação no caso concreto do que foi escrito na 

Constituição e nas Leis, pois o direito 6 vida e para sua plena realização 

requer-se a concretização. 

43 Nelson Nery jR.- Contratos no Código Civil-Apontamentos gerriis. In Franciulli, 
Mendes e Martins Filho(Coords.)- O nOV0 Cddigo Civil E d ~ d o s  em Homenagem ao 
Professor Miguel Reale, Editora LTR, P-425- 



PARTE II - DO ACESSO A JUSTIÇA: UM DIREITO FUNDAMENTAL 



1. UMA PRIMEIRA NOÇAO DO CONCEITO DE JUSTIÇA 

Quando perguntamos o que é justiça, provavelmente as respostas 

serão divergentes. No campo científico da antropologia, do direito, da ética, da 

política, da sociologia e outros, há uma tentativa permanente, visando 

responder satisfatoriamente a esta questão. 

Com efeito, as palavras que fundamentam a ciencia do direito - Justiça, 

Direito, Lei e Moral - possuem vários sentidos, e nem mesmo os juristas mais 

experientes conseguiram chegar a um acordo pacífico sobre elas. 

Transcendendo o aspecto meramente jurídico, nossa questão é a da justiça, 

ideal supremo, a virtude primeira da sociedade, independente da época. 

0 ideal de uma justiça absoluta está além de qualquer experiência 

humana e, por conseguinte, é difícil determinar cientificamente o que é justiça. 

Sendo um valor absoluto, a justiça sempre foi um princípio válido em todas as 

culturas, em todo momento histórico. Entretanto, no decorrer dos tempos, 

tivemos muitas tentativas para definir justiça, desde a dos romanos "dar a cada 

um o que é seu", passando pela cristã medieval ''faz o bem e evita o mal", 

ainda hoje aceitas sem maiores questi~namentos ou, ainda, outras mais 

recentes como "aquilo que esta em conformidade com o direito". 

Finalmente, o escopo do presente capitulo é de trazer o assunto à 

discussão, visando chegar não a uma definição ou a um conceito, mas a idéia 

do que e justiça. 

A palavra justiça não só provoca o surgimento de dúvidas em relação 

ao seu significado, mas também a sua própria etimologia. Para uns, as 

palavras jus, jutitia e justum seriam derivadas do radical ju (yu) do idioma 

sânscrito que significa unir, atar, dando origem em latim a jungere (jungir) e 

jugum (jugo, submissão, opressão, autoridade). Outros referem-se a palavra 

yóh, também sânscrista, que se encontra no livro dos vedas (livro sagrado dos 

hindus) e que corresponde a idéia religiosa de salvação. 

Na Idade Moderna, alguns filósofos, desde Grócio e Vico, associaram a 

idéia de jus a Zeus ou Júpiter, as divindades supremas de gregos e romanos. 



Estas explicações não são necessariamente excludentes, revelando-nos 

que a primeira noção de justiça expressou um relacionamento com a 

expressão divina44. 

I .2. Da Antiguidade à Idade Media 

Na história das civili~aç6es~~, sempre houve um sistema regulador, 

oriundo das condições materiais e psiquicas dos componentes de cada grupo 

social as quais ligavam uns aos outros, sobretudo pelo próprio esforço de 

sobreviverem. Este sistema nem sempre foi escrito. A princípio, as normas se 

fixavam pelo uso repetido de uma regra que se transmitia oralmente de 

gerac;ão a geração. 

Para os povos antigos, a idéia de justiça está associada à de uma 

construção harmbnica da natureza, que é precedida de uma divindade 

suprema. Com efeito, observa-se a idéia de existdncia de uma lei da natureza 

imutável, universal e absoluta, que dirige as próprias relações entre os homens. 

A lei era considerada a expressão da vontade divina e o seu acatamento, uma 

imposição da fé. 

De certa maneira, todas a religibes, desde os egipcios antigos e 

bramanes até as da tradição greco-judaico-cristã, refletem concepção iddntica. 

No Egito antigo, o Livro dos Mortos demonstra o sentimento de justiça 

daquele povo e o domínio da religião sobre o Direito. Perante o Tribunal de 

Osíris, conforme a narrativa, para obter felicidade eterna, o morto precisava 

proferir, diante da deusa Maat, vocábulo que significa lei, uma oração cujo 

teor mostra o sentido religioso do dever de justiça. 

Na India primitiva, um dos princípios f i l 0 ~ 6 f i ~ 0 ~  que se eternizaram no 

ambito social, hoje desdobrado em várias diretrizes do pensamento, foi o da 

igualdade humana, procl&ado por discjpulos de Buda (563 - 484 a.C.), ao 

combaterem o regime de castas. 

Entre os hebreus, a idéia de justiça se expressou em livros religiosos, 

principalmente no Pentateuco, também denominado Torá ou Lei, O 

44 REALE, M. Filosofia do Direito. São Paulo: Saralva, 1996. p. 504. 



Pentateuco, de autoria de Moisés, composto por cinco livros, Gênesis, 

Êxodo, Números, Levitico e Deuteronômio, foi considerado uma das mais 

importantes leis da humanidade. 

No Deuteronômio, encontramos algumas concepções de justiça do 

profeta bíblico Moisés: "Naquela ocasião, ordenei aos seus juizes: Atendam as 

demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os 

seus compatriotas mas também entre um israelita e um estrangeiro." (1:16). 

"Não sejam parciais no julgamento! Atendam tanto o pequeno como o grande. 

Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. 

Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei" (1:17). "Nomeiem juízes e 

oficiais para cada uma das tuas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o 

seu Deus, Ihes dá, para que eles julguem o povo com justiça" (16:18). "Não 

pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o 

suborno cega at6 os sábios e prejudica a causa dos justos" (16:19). "Sigam 

única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra 

que o Senhor, o seu Deus, Ihes da" (16:20). "Ou, que grande nação tem 

decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vo&s 

hoje?" (4:8)46. 

NO S~CUIO V a.C., no esplendor da civilização grega, a concepçiio 

sobre uma lei da natureza já estava bem desenvolvida. Está concepção pode 

ser assim sintetizada: existe universalmente, nas coisas da natureza, uma 

harmonia cósmica. A este principio corresponderia, nas relações humanas, a 

justiça. A partir daí, esta idéia foi muitas vezes esquecida, embora nunca tenha 

sido completamente abolida no decurso destes 2500 anos, ora se ausentando, 

ora ressurgindo. 

Para 0s gregos, a idéia de justiça nasce junto com a noçao de 

sociedade. 

Entendiam a sociedade como um fato natural, decorrente da natural 

sociabilidade dos homens. A organização da sociedade baseava-se na 

4"effodo compreendido entre 2500 aC a 1- dC- 
46 Blblia Sagrada: nova veniío internacional [hd .  pela ~0misstlo de tra<lugao da 
Sociedade Biblica Internacional]. S%o Paulo: Vida. 2000. 



necessidade de assegurar que as relações entre os homens fosse justa. A 

função da polis - a cidade-estado grega - por conseguinte, era zelar pelo 

cumprimento da justiça, supewisionando o cumprimento das leis. 

Em sentido contrário ao que possa parecer, embora a sociedade fosse 

concebida como um fato natural, consideravam Os gregos que os homens eram 

naturalmente desiguais, e a harmonia social era obtida à medida que cada 

indivíduo desempenhasse uma atividade conforme suas aptidões. Nesse 

sentido, Piatão (427-347 a.C.), em sua obra mais conhecida A República, 

expõe que o Estado perfeito seria governado pelos mais sábios no qual a 

justiça prevaleceria, estabelecendo uma divisáo entre artesãos, que seriam os 

laboriosos; os guerreiros, que seriam os fortes; e os magistrados, que seriam 

dotados da racionalidade. Entre as classes, haveria hierarquia, pois os 

artesãos e guerreiros deveriam subordinar-se aos magistrados, que seriam os 

governantes e representantes dos filósofos. Cada membro da sociedade 

deveria desempenhar papel correspondente às suas aptidões. 

Platão deu à justiça um sentido ético ao estabelecer que ela 6 a virtude 

suprema, harmonizadora das demais virtudes. A justiça é uma virtude interna, 

que se manifesta ou se realiza nas relações sociais. Para Platão, tudo parte do 

interior para o exterior, como diriamos modernamente. Assim, temos uma 

virtude que existe imanentemente no homem, e que se desenvolve nas 

relações sociais. 

Aristóteles (384-322 a.C.), em sua Bica a Nicômaco, formulou a 

teoriza~ão da justiça e da equidade, considerando-as sob a ótica da lei e do 

direito. Ao elaborar a sua noção de justiça, distingue diferentes formas de 

justiça, nas quais em cada uma há a exigência de igualdade, de 

proporcionalidade racional. A justiça não implicaria apenas igualdade, tomada 

esta como proporçáo aritmética, mas tambtm em proporcionalidade, que e 
"uma igualdade de razões"47. 

Classificou a justiça em duas espécies: distributiva, que denominou 

proporcional, e comutativa, por ele chamada de retificadora ou corretiva. A 

47 
Aristóte~e~. Ética à Nicdmaco. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 96. 



distributiva se configuraria com a distribuição, proporcional ao mérito de cada 

pessoa, de bens, recompensas e honras. A comutativa ocorreria nas relações 

de troca, consistindo na igualdade entre o quinhão que se dá e o que se 

recebe. 

Ela poderia ser voluntária, como nos contratos, e involuntária, como 

nos delitos. O igual é o meio-termo entre o maior e o menor, mas o ganho e a 

perda são respectivamente maiores ou menores de modos contrários; maior 

quinhão de um bem e menor quinhão de um mal são um ganho e o contrário 8 

uma perda; o meio-termo entre eles é igual ao que Aristóteles denomina de 

justo. 

A justiça corretiva, portanto, será o meio-termo entre a perda e o 

ganho. Quando houver litígio, caberá ao juiz restabelecer a igualdade, dividindo 

o todo igualmente. Assim, as partes terão aquilo que Ihes pertence, pois 

obterão o igual, ou seja, chegarão ao justo meio-termo. 

Aristóteles, ao discutir o tema da injustiça maior ou menor em relação à 

praticá-la ou sofrê-la, considera ambas como males, mas "...agir injustamente é 

um mau maior, pois este procedimento 6 reprovável, já que pressupõe 

deficiência moral do agente e deficiência moral extrema e irrestrita - .,.enquanto 

sofrer injustiça na0 pressupõe necessariamente deficiência moral"48. 

A noçao de equidade foi exposta por Aristóteles como "uma correç8o 

da lei quando ela é deficiente em razao de sua universalidade". Exp& a 

equidade como critério de preenchimento de lacunas: (...) quando a lei se 

expressa universalmente e surge um caso que não é abrangido por uma 

declaraç8o universal, é justo, uma vez que o legislador falhou e errou por 

excesso de simplicidade, corrigir a omissão...". Comparou a equidade com a 

régua de lesbos que, por ser de chumbo, possuía flexibilidade suficiente para 

se adaptar forma da pedra. Analogamente, 0 juiz deveria assim proceder, 

adaptando a lei aos fatos concretos49. Desse modo, Aristóteles entende "que na 

justiça se resume toda a excel6ncias0". 

49 

50 
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indagar da experidncia concreta do justo. Em relaçáo aos gregos, avançaram 

ao entenderem os homens como essencialmente iguais, apesar de suas 

diferenças étnicas ou de classes. Mas, a exemplo dos gregos, aceitavam e 

justificavam a escravidão, só que como uma conseqüência do direito 

internacional, sob alegação de que, na guerra, 0s vencidos, aos quais se deixa 

a vida, tornam-se escravos. O filósofo Sêneca escreveu que o direito natural 

não admite escravidão, mas o direito civil, sim. 

C lero  (106-43 a.C.) destaca em suas obras, De República e De 

Legibus, a existência de uma lei natural OU lei moral natural, universalmente 

válida, cuja origem 6 a vontade natural da divindade. Algumas colocaçbes de 

Cicero vieram séculos mais tarde a fundamentar, primeiro, a necessidade de 

adaptar-se a lei aos princípios não escritos de um direito transcendente à 

ordem positiva e, segundo, partindo daí, ao pr6prio controle da 

Constitucionalidade das leis. Nem tudo 0 que OS povos ekvam à categoria de 

lei é justo. Entendia que a justiça consiste em náo fazer mal injusto a outrem, 

nem utilizar o que é comum sem que seja para finalidades comuns. Acrescenta 

que a injustiça, em nenhum momento, traz felicidade e não B nela que deverá 

fiar-se aquele que busca a felicidade. O temor de puniçao pende como uma 

ameaça que perturba a estabilidade harmdnica daquele a quem se pode 

chamar justo. 

O jurisconsulto romano Ulpiano (170-228) conceituou a justiça (justitia) 

como a vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu: 

Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (U lpiano. 

Dig. 1 ,I ,I()). Esta é a regra fundamental de justiça dos romanos, cuja 

Concepçao apresenta-se como lei ou norma, fa~endo com que a justiça e o 

Direito se tomem insepardveis. A justiça 6 um valor, mas este valor deve ser 

medido e para este fim os romanos criaram uma ciencia especifica - a 

jUrisprudência - que se destina a estudar a experiência humana do justo. 



No plano do pensamento, a época medieval foi dominada pelo 

cristianismo, doutrina surgida no início da nossa era com Jesus de Nazaré que, 

durante seu apostolado, pregou a fraternidade entre os homens e condenou a 

hipocrisia e a cobiça. Assim, com o advento do cristianismo, a sociedade 

continuou a ser concebida como um fato natural. Mas, a idéia de justiça será 

vinculada a Deus e ao seu reino. A noção de pecado original aparece como um 

marco divisório entre sociedade terrena justa e injusta. 

Na Bíblia Sagrada, a justiça é um dos vaiores presentes em quase 

todos os Livros, tanto no Antigo como no Novo Testamento, demonstrando que 

ela é um bem essencial A vida do ser humano. 

Quando Jesus de Nazaré, no julgamento perante o pretor romano, 

admitiu ser rei, disse ele: "Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da 

verdade". 

AO que Pilatos perguntou: "O que 6 a verdade?! Cético. o romano na0 

esperava resposta a esta pergunta. e o Santo tambem n8o a deu. Dar 

testemunho da verdade não era o essencial em sua missão como rei 

messiânico. Ele nascera para dar testemunho da justiça, aquele justiça que Ele 

desejava concretizar no Reino de Deus. E por essa justiça morreu na cruzs3. 

No Sermão da Montanha (Mateus, 5:6,10), uma das mais belas 

páginas do NOVO Testamento, o Cristo reserva duas bem-aventuranças aos 

que buscam veementemente a justiças4: 

"Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, pois serão 

satisfeitos." 

"Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles 6 o 

reino dos céus". 

Na Primeira Eplstoia aos Corhltios (13:6), no "Discurso sobre a 

caridadeJSW, Paulo Apóstolo diz que: 
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"O Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 

verdades6". 

O Evangelho de Joao (7:24) registra este conselho de Cristo: 

"Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos57". 

O Cristianismo teve duas grandes escolas, a primeira delas, a Patristica, 

da qual Santo Agostinho (354-430) é o maior representante. Em Confissões, 

descreve: "Ignorava a verdadeira justiça interior que não julga pelo costume, 

mas pela lei retíssima de Deus Onipotente. 

Segundo ela, formam-se os costumes das naçdes e dos tempos, 

consoante as naçaes e os tempos, permanecendo ela sempre a mesma em 

toda parte, sem se distinguir na essdncia ou nas modalidades, em qualquer 

lugar'". 'I 

Diante de tal afirmação, a pfiofi, temos uma contradição, uma vez que, 

ao mesmo tempo em que preconiza a mutabilidade do costume em razao do 

momento histórico, observa que a lei-fonte é imutável. 

Entretanto, tal contradiç80 6 apenas aparente, pois a lei divina, 

consubstanciando-se em princípio, pode oferecer uma variedade de modelos 

que se diversificam, conforme as transformaçoes sociais. 

Na obra A Cidade de Deus, descreve sobre o Direito e o Estado, 

quando concebeu o Estado terreno como profundamente imperfeito e somente 

justificado como transiçao para o Estado divino, a Cjvifas Dei O direito natural 

era, por outro lado, manifestaçgo pura da vontade de Deus A qual os direitos 

terrenos deveriam submeter-se. Apbs o pecado original, a sociedade terrena 

torna-se injusta e pecaminosa e somente pela redenç8o de Cristo tomou-se 

possível alguma justiça na terra, limitada à sociedade cristã. Mas a justiça 

humana é contingencial, bem como a sociedade terrena, somente a Cidade de 

Deus é dotada eternamente de justiça. 

Santo Agostinho, ao analisar a definiçao de Cipião sobre a República, 

expde a justiça como elemento fundamental ao Direito: "onde nao ha a 
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verdadeira justiça, não pode existir verdadeiro direito59". A exemplo de Ulpiano, 

concebeu a justiça como a "virtude que dá a cada um o que é seu60". 

A segunda grande escola do Cristianismo, a Escolástica, de Santo 

Tomás de Aquino (1225-1280), salienta como objetivo do Estado assegurar o 

bem comum e auxiliar a igreja na sua missão de salvar os homens. 

Segundo ele, a justiça divina, por sua onisciencia e onipresença, na0 

Confunde o que a justiça humana confunde, criando, por vezes, a desordem ou 

mesmo a injustiça. 

O alcance do julgamento divino permite identificar o mal onde há o mal 

e o bem onde há o bem e, a partir disso, separar aquele que é justo daquele 

que é injusto. Na0 sd a lei divina é perfeita, mas também o julgamento que se 
faz com base na lei divina é perfeito. Deus separa os bons dos maus e Ihes 

confere o que merecem. 

Desse modo, como resposta ao que seja justo, ou melhor, qual seja o 
conceito de justitia, a sua definiçao 6 um decalque de Ulpiano, com breve 

Correção: "hábito pelo qual, com perp6tua e constante vontade se dá a cada 

um o que 6 seu61". Trata-se de um hábito vimioso, de uma reiteraçao de atas 

direcionados a um fim e voluntariamente concebidos pela raiz80 prática, no qual 

reside a vontade de dar a cada um o que é seu (voluntas suum cuique 

tribuere). Dessa forma, ao mesmo tempo em que fundamenta a lei divina ( f~ ) ,  

incorpora a idéia de lei natural (f'aZ80) dos gregos. Um Casamento da Blblia 

com Aristóteles. 

Nessa perspectiva, o poder temporal se confunde com o espiritual e, 

daí, surge a Teoria do Direito Divino dos Reis (em verdade presente já no 

Antigo Testamento), na qual a desobediência à autoridade terrena seria uma 

desobediência, em última análise, a Deus que a concebeu- 
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1.3. Idade Moderna 

Durante o século XIV e XV, o regime feudal descentralizado da Idade 

Média foi sendo gradualmente substituído por estados dinásticos de governo 

absoluto. Isso foi resultado de inúmeros fatores, dentro os quais o 

desenvolvimento da economia urbana. Grande influência teve a revolução 

Comercial no desmantelamento do sistema feudal. 0 s  impérios coloniais que se 

formaram, a partir das conquistas e aplicaç8o da política mercantil, trouxeram 

grandes riquezas para a Europa. Um Estado poderoso fazia-se necessdrio para 

proteger esses ganhos. Também a revoluçao protestante contribuiu em parte 

para o fortalecimento das monarquias, o que diminuiu a dominação da Igreja 

Católica e aboliu a soberania papal sobre os governos. A instituição mais 

poderosa do continente europeu feudal foi a Igreja Católica. 

Uma sociedade em que houvesse espaço maior para a participaçao 

política começa a se esboçar nos S ~ C U ~ O ~  XV e XVI". 

Esses fatores são essenciais para a concepção, não só da moderna 

idéia de justiça, mas tambem para a própria compreensão dos modernos 

problemas sócio-econ(jmicos (relação norte-sul, 0 capitalismo, etc). 

Com o passar do tempo, os rigores da longa disciplina catblica 

medieval vão se enfraquecendo, quando predominava a iddia de contemplação 

a Deus, um Deus que acima de tudo punia OS desobedientes. Uma Bpoca na 

qual seu ascetismo, sua religiosidade, suas idéias voltadas somente para a 

outra vida e sua filosofia teológica davam lugar à era das técnicas a serviço do 

homem e de sua ação. 

Todavia, o rompimento aconteceu em muitos lugares de forma violenta, 

especialmente na França e na Escócia, e muitas guerras religiosas 

aconteceram. Tais guerras geraram, entre as minorias que se sentiam 

ameaçadas pelo absolutismo dos governantes nas suas práticas e crenças 

religiosas a ideologia da resistencia ao tirano. A ideia da soberania popular e 

da origem contratuai do poder fornece 0 instrumento ideológico. 
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Assim, o poder passou a ser entendido como expressão de uma 

soberania auto-suficiente, quando também surgem as primeiras formulações de 

uma concepção contratualista de sociedade. 

Guilherme Occam (1298-1349) foi o maior dos 16gicos escolásticos e 

discípulos de Duns Scoto, de quem acabou discordando. Tambem discordou 

do Papa a respeito da transubstanciação e da insistência do Papa para que um 

grupo conhecido como os Espirituais aceitasse a posse de bens materiais e 

abrisse mao do voto de pobreza. Diante disso, Occam, ao ser excomungado 

em 1328, pediu proteção ao imperador. Escreveu diversos tratados 

importantes, nos quais reivindicava para a Igreja um poder menos temporal e 

mais democracia. Occam lançou a semente do grande sistema medieval. 

Destarte, o pensamento de Guilherme Occam e o questionamento do 

poder político contribuíram para o surgimento da teoria contratualista. Este tem 

dois aspectos a serem levados em conta: o direito de mudar o homem que 

exerce o poder e o direito de mudar o sistema. 

O contratualismo estabeleceu o poder como uma delegação de 

poderes do povo ao governante. dentro de certos limites os quais esta ele 

obrigado a respeitar, sob pena de perder sua legitimidade. 

Enquanto questionadores do poder absoluto dos governantes, devem 

ser lembrados os monarcdmonos, denominaçao que designa os escritores que, 

a partir da segunda metade do s6culo XVI. combateram a monarquia absoluta. 

Do Iado protestante, 6 de Junius Brutus a obra mais conhecida 

Vindiciae contra Tyrannos (1579) que trata de um duplo contrato: o primeiro de 

Deus com o rei e o povo, que outorga autoridade do rei sobre o povo dentro 

dos preceitos da Lei Divina. O segundo contrato entre O rei e o povo pelo qual 

aquele se obriga a dar. a este, a justiça que lhe 6 devida. 0 povo se obriga a 

obedecer ao rei enquanto ele acatar a Lei Divina. 

Iado catblico, na linha da contra-reforma, no intuito de recuperar 0s 

territórios perdidos para a Reforma e manter a liderança espiritual do Papa em 

relaçao a todos 0s Estados cristãos. 0s jesuitas desenvolveram uma 

argumentação semelhante. 



Francisco Suares (1548-1617) é o pensador mais profundo e original 

da Contra-Reforma. Tentando conciliar o tomismo com as doutrinas 

dominantes depois de Occam e com as novas teorias que a ci9ncia moderna 

vinha desenvolvendo, inaugurou um novo tipo de filosofia escolástica, cujo 

principal objetivo consistia em realizar uma síntese entre as posiçdes de Santo 

Tomás e o pensamento moderno. Salientou que o Estado é uma instituição 

puramente humana, e que o direito de governar é uma propriedade do grupo 

social. 

O calvinista holandês Hugro Grócio (1 583-1645), autor De Jure Belli et 

Pacis (1625), propõe um rompimento nas raizes teológicas do Díreito Natural, 

acelerando o processo de laicização da Teoria Política. Grbcio pretendeu 

formular princípios que pudessem ser impostos a todas as nações, 

independentemente de qualquer credo religioso específico: tais principias 

Seriam fornecidos pela natureza humana em si mesma considerada. 

salientando que o Direito visa garantir as condiçdes de sociabilidade, 

expressou a ideia de que o Estado se origina do contrato social, mas, em sua 

compreensáo; o pacto primitivo não seria apenas presumido, porém fato 

histórico. Defendeu o principio da inviolabilidade dos contratos - pacta sunt 

Sewanda - sem o qual a sociedade nao subsistiria, pois só cumprindo 0s 

acordos se poderia determinar a ordem jurídica e elaborar o conjunto de 

direitos civis. 

Exauria-se a concepção do Direito Divino e 0 Estado laico 

cada vez mais realidade. 

1.4. Idade Contemporânea 

John Locke (1632-1704). considerado por muitos o teórico da 

R e v o i ~ ~ a ~  Inglesa de 1688, bem como o principal expoente das idáias que 

orientam a luta de independencia norte-americana de 1776, foi O precursor do 

Pensamento liberal, no final do século XVII. 

Seu pensamento poiitico dirige-se especialmente contra a linha de 

argumentaçao absolutista defendida por Hobbes, Para quem 0 governo deveria 





decorrem de uma distribuição anti-social da propriedade privada. E isto é uma 

violação do contrato social. A ideia de propriedade só pode ser entendida num 

contexto social e não fora dele. A teoria rousseauniana da justiça deve ser 

entendida como uma grande crítica aos desvios do poder, aos desmandos da 

política, ao desgoverno das leis, enfim, às instituições humanas no seu status 

quo. 

No século XIX, com o progresso do capitalismo industrial, as teorias 

contratualistas e do direito natural foram desprezadas. A burguesia proprietária 

necessitava de um discurso justificador da nova fase. Dessa maneira, volta-se 

a Locke no que se refere à defesa dos direitos individuais e da propriedade. 

Jeremy Bentham (1748-1835) e John Stuart Mill (1806-1873) sao 

teóricos que se destacam. Bentham explica que se podem escolher as 

melhores leis e instituiçdes, "calculando-se" aproximadamente os sofrimentos e 

as alegrias que elas provocavam na coletividade. O objetivo consiste em 

escolher o conjunto coerente de leis que proporciona a maior felicidade. Esse 

Procedimento pode ser utilizado para distinguir as leis boas das más. O justo 6 

aquilo que proporciona prazer. 

Mil1 entende a justiça como as regras de comportamento humano que 

Contribuem para a felicidade da coletividade. Algumas dizem respeito aos 

elementos mais importantes desta felicidade Como a paz e a justiça. As demais 

regras de comportamento, que também contribuem Para a felicidade da 

coletividade mas que dizem respeito a fdf3nIentos mnOS essenciais desta 

felicidade, sao denominadas cortesia e caridade. 

Por conseguinte, s8o regras menos obrigatdrias justiça. Assim, a 

justiça 4 a parte das regras Úteis à sociedade. 

Com efeito, o poder passou a Ser concebido com0 defensor da 

liberdade de contrato. Tão somente deve se destinar à defesa dos direitos 

individuais. Na pr&is, isso significou a institucionalizaç80 da expioraçao das 

classes assalariadas pelos proprietários dos meios de ~roduçao- 



Emanuel Kant (1724-1804) não define o direito pelo que ele é, mas 

como deve ser, referido este dever ao conceito de justiça. 0 direito é um ideal 

de justiça. 

O direito ideal é a idéia de justiça e se confunde com a liberdade. 

Revelou um conteúdo material à justiça: o reconhecimento da pessoa humana 

e a afirmação da liberdade como lei universal. Assim, a justiça, ainda que 

reduzida a um mero esquema Ibgíco e formal, tinha como matéria a liberdade 

que no fundo constituía o suum cuique de sua filosofia. 

Hans Kelsen, jurista austríaco, é considerado o maior representante da 

Escola Positjvista, Criador da Teoria Pura do Direito, reduz os fenomenos 

jurídicos dimensão normativa. O direito 6 Um fenomeno que pode ser 

examinado sob 0s mais diversos prismas do conhecimento humano, mas pela 

ciência jurídica deve ser visto como um objeto próprio. O objeto d a norma. 

Entendia que o direito é constituído por regras estabelecidas para a direção de 

um ser inteligente para outro ser inteligente, que tem poder sobre ele. Esse 

Poder 6 soberano e pode ser um grupo, uma assembl6ia. um parlamento. 0 s  

comandos não emanam, As vezes, diretamente do soberano, mas nele se 

apóiam. O direito deve ocupar-se com as leis, náo cogitando se justas ou 

injustas. Assim, a justiça se reduz ao próprio texto legal. Entendia que "a justiça 

~~bsoluta n8o 6 cognosc/veI pela razdo humanat'. conseqllentemente, para ele, 

0 ideal de justiça absoluta é irracional ou subjetivo. Dessa forma, ressaltava 

sobre a justiça que lttodo juizo de valor é irracional porque baseado na fé e não 

na razãon. 

Nessa base, pois, é impossível indicar cientificamente, ou seja, 

racionalmente - um valor como preferível a outro, portanto, Uma teoria científica 

de justiça deve limitar-se a enumerar os possíveis valores de justiça, sem 

apresentar um deles como preferível ao 

O interesse pela obra de Gustav Fiandbruch (1 878-1 949) ressurgiu 

quando se transformaram, justificadamente ou não, num simbolo da disputa 

entre o positivismo e o jusnaturalismo. 
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Alguns falam num "primeiro" (antes do nazismo) e num "segundo" 

Handbruch. Outros falam numa "convers80" de Handbruch, após a guerra do 

Positivismo para o jusnaturalismo. Biógrafos ou comentadores como Artur 

Kaufmann e Winfried Hassemer preferem apontar uma certa linearidade e 

continuidade no pensamento de Handbruch, que procurava harmonizar o 

Positivismo com a idéia de justiça, da qual, a seu ver, não era diferente da idéia 

de direito64. 

Do "primeiro" Handbruch, temos as seguintes afirmaçdes: "que como 

não se pode saber o que é justo, alguém precisa determinar o que deve ser 

Direito. Hoje, todos reconhecem que n8o hd direito que nao seja legal ou 

posit i~o~~, a validade juridica de uma norma independe de seu conteúdo, "a 

tarefa do jurista consiste apenas em indagar O que é direito e nunca o que 6 

Justo" . Entretanto, do "segundo" Handbruch, em sentido oposto ao anterior, 

temos as seguintes indagaçbes: "96 podemos definir 0 Direito, e tamb6m o 

direito positivo, como uma ordem ou norma cujo sentido 6 servir A justiça'l 

(Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht, 1946), precisamos voltar a 

refletir sobre 0s direitos do homem que estão acima de todas as leis, sobre o 

Direito Natural que recusa validade Bs leis contrairias justiça (Erneuemng des 

Rechts, 1 946)65. 

Abalado com a barbdrie praticada pelos nazistas, em sua obra Cinco 

Minutos de Filosofia do Direito (1945). culpa O positivismo pela situaç8o de 

arbltrio implantada na Alemanha durante O nazismo (Gesek und Recht, 1947) 

e busca a concilja@o teórica entre a positividade e a justiça. Em Injustiça legal 

e Direito supralegal (Gesetzlches Unrecht und ube~esetzliches ~ e c ~ ,  1 946). 

depois de observar que o positivismo com a sua afirmaç80 de que "lei 6 lei" 

deixou 0s juristas alemaes sem defesa contra as leis arbitrdrias e criminosas, 

conclui que em caso de um conflito entre a segurança juridica e a justiça, a 

preferdncia deve ser dada à regra de direito ~osit ivo~ mesmo quando a lei e 
injusta, a menos que a violaçao da justiça alcance um grau ta0 intolerdvel que 

a regra torna-se, na verdade. ausência de direito* 



Escreve sobre a impossibilidade de se delinear precisamente os casos 

em que a lei escrita deve dar lugar à justiça e aqueles nos quais uma lei 

precisa ser reconhecida como válida a despeito de seu conteúdo danoso e 

injusto. Contudo, salienta que há um metodo distintivo que pode ser usado com 

absoluta transparencia. Se a igualdade, que b O escopo da justiça, 6 rejeitada 

veementemente ao editar-se uma regra de direito positivo, então a regra não 6 

s6 injusta, como também nao possui a verdadeira natureza de direito, porque 

este não pode ser definido senao como uma instituiç80 ou ordem das relaçdes 

humanas cujo sentido e propósito 4 servir &justiça. 

John Rawls (sbculo XX), em sua Teoria da Justiça, salienta que a 

justiça é a primeira virtude das instituiç6es sociais, como a verdade o 4 dos 

sistemas de pensamento. Embora elegante e econbmica, uma teoria deve ser 

rejeitada ou revisada se nao é verdadeira. Da mesma forma, leis e instituiçdes, 

por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou 

abolidas se sáo injustas. Se a justiça existe, ela é definida em funçao da 

Capacidade que as instituições possuem em realiza-la. 

Analisa a justiça como eqúidade, visando o coletivo. o publico, o 

institucional. Analisa que a eqúidade se dá no t'r?omento inicial em que se 

definem as premissas com as quais se construirao as estruturas institucionais 

da sociedade. Também concebe sua teoria com0 uma matriz bem 

determinada, a do contratualismo. Admite que a forma~go social do pacto e 
uma construçao humana que beneficia a todos, e que 6 Por meio dela que se 

podem realizar 0s individuos socialmente. 

Rawls na0 pretende que as 0peraçóes Por ele descritas, para o 

estabelecimento dos princípios da justiça, tenham de existir ou venham a 

existir. Observa uma sociedade bem ordenada que possibilite a identidade de 

interesses e a cooperaçao entre cidadaos livres e iguais. que faça a vida 

Wlhor do que se cada um vivesse separadamente- 

Essa sociedade bem ordenada unida a partir de princípios morais 

básicos, 

65 
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Dentre tais pensadores, destacam-se Henri de Saint-Simon, Robert 

Owen, Charles Fourier e Proudhon, com algumas promessas sociais 

Semelhantes, e cujo ponto básico comum era uma violenta hostilidade para 

com a propriedade privada, que mereceu de Proudhon uma frase que motivou 

muitos att9 hoje ("a propriedade 6 um roubo"). 

Desenvolveram-se, assim, embora de forma desordenada, as premissas 

iniciais das idéias socialistas. Por isso, Marx, no Manifesto Comunista (1844), 

denominou-os de socialistas utópicos, posto que objetivavam a id6ia de justiça 

social, desconhecendo as leis científicas da história. 

Karl Mam conheceu Friedrich Engels em fins de 1842, quando este 

ultimo, a caminho da Inglaterra, visitou a Gazeta Renana. A partir de entao, 

Marx encontrou na pessoa de Engels um companheiro de id6ias e um fiel 

camarada de combate (com o qual percorreu, ombro a ombro, quase todo o 

Caminho de sua vida), um auxiliar insubstituível no seu trabalho cientifico e na 

sua luta prática, um homem cujo nome 6 insepardvel do seu. 

Man, juntamente com Engels, desenvolveu uma fundamentada critica 

ao capitalismo, a qual resultou numa das mais importantes obras de todos 0s 

tempos: O Capital, base da RevoluçBO Russa de 1917, publicado na maioria 

dos idiomas. 
Como 4 sabido, Mao< na0 produziu uma teoria sociológica do Direito. 

Entretanto, a sua vasta obra esta repleta de referencias nao sistemdtica~ ao 

Direito. Nesse sentido, em especial, A contribuiçao a Critica da Filosofia do 

Direito, de Hegel (1843), A Ideologia Alema (1845-46), O dezoito Brumdrio, de 

Napoleao Bonaparte (1852), 0 capital (18671, a Guerra Civil em França (1871) 

e a Critica do Programa de Gotha (1 875). Neste item1 ressaltamse as ideias de 

Marx e de Engels sobre a justiça6'. 
Marx na Mis6ria da Filosofia, ridiculariza Proudhon por ele acreditar na 

possibilidade de uma gradual adaptação do direito positivo Justiça. 

Para Marx e Engels, a ideia de justiça exclui a do direito positivo (as 

leis), pois ele nunca pode estar acima da estrutura economica da sociedade. 

67 RAWLS, J. Idem. p. 64. 



Assim, concebem o direito positivo como uma variável historicamente 

dependente da base economica da sociedade. 

Entendiam eles como base sócio-economica da sociedade as relaçbes 

caracterizadas por meio do nível da tecnica de produç8o e as relaçóes de 

propriedade dos mesmos produtores e consumidores da sociedade. A classe 

proprietária dos meio de produção tem a capacidade de introduzir a ordem de 

direção que desejar. 

O marxismo concebe o Direito como instrumento de opressão 

empregado pela sociedade capitalista, que se encontra estruturada 

economicamente de forma injusta, com a preponderância do capital sobre o 

trabalho, quando na realidade 6 este que forma as riquezas. No capitalismo, 

há uma generalizada relaç8o de dominio e de exploraç8o por parte dos que 

detem os meios de produç8o em reiaçao aos operarios. 

Dessa maneira, o dinheiro desempenha um papel ideológico, uma vez 

que sob a alegaçao de instrumentalizar a justiça, 6 meio utilizado para manter a 

exploração da classe dominante. 

Da sociedade burguesa, na qual ~ r e v a l e e  a exploraçao dos 

trabalhadores, at4 o advento do comunismo há Um longo caminho a ser 

percorrido. Com a crescente conscientizaç8o de sua forp. a classe dominada 

reagirá, promovendo a subversao, da qual decorrer8 a etapa da ditadura do 

Proletariado que ser& uma preparaçáo para a sociedade comunista. Nesta, 

haverá o equilibrio desaparecendo a raz8o de ser do direito porque ningu6rn 

precisará mais ser reprimido e dominado Por nonas controladoras de 

Comportamento. Entretanto, com 0 Surgimento da sociedade sem classes, 

advirá a igualdade entre os homens e cessara o período de privaçdes. 

Haverá a plena socialização dos meios de produç80. Quando isto 

acontecer, ser& transposto O estreito horizonte do Direito burgues, e a 

sociedade poderá proclamar: 

- 
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"De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo suas 

 necessidade^^^". Esta é a fórmula de justiça segundo a teoria comunista para a 

Comunidade plenamente socializada. Nesta, cada um deverá contribuir de 

acordo com a sua capacidade e receber de acordo com as necessidades. 

Aquele que 6 enfermo ou fraco deve receber O que necessita, sem levar em 

conta o fato de que por essa mesma razáo db uma pequena contribuição ou 

nenhuma70. 

A realizaçáo da justiça ocorre em uma situaçao em que todos 0s 

indivíduos livremente produzem, se desenvolvem e se realizam. Para Mam, ela 

se concretiza com a extinçáo total do Direito, pois ele e a justiça estilo de tal 

modo relacionados que se existir um só deles, o outro não pode mais existir. 

1.6. Da Dificuldade de conceituar Justiça 

De fato, mais de vinte séculos de reflexa0 sobre a idéia de justiça nos 

antecedem e, mesmo assim, dela ainda temos uma vaga noção. A dificuldade 

de sua conceituaçGo decorre de sua complexidade e porque o seu significado e 

aplicaçao esta0 sempre vinculados h4 um tempo e espaço dados. 

Dentro de uma perspectiva histbrica. 6 possível concebe-Ia. Nesse 

caso, 4 a justiça para uma situação. 

Contudo, filósofos, intelectuais, juristas, polfticos e pensadores insistem 

em defini-la com alcance universal. Entretanto 0 grande problema atual não 6 

defini-la - logicamente difícil dada a sua natureza (valor) - mas, realizá-la e 

garanti-la. Uma coisa 6 certa: diante da injustiça, todos sentem revolta, por ela 

ser reconhecível no fato, no ato ou na conduta injusta. Mas, definir o justo ou o 

injusto póe em desacordo muitas opinibes. Assim. na Presença da injustiça, 

exige-se justiça por ser aí possivel saber Como ela deve ser para o caso 

concreto. 

@ O tal ti^)^ 14 da C o n s ~ i g 0 0  da extinta Uniao das .f?e~Úbllca Socialistas ~ o ~ i ~ a ~ ~  
refere-se ao principio, substituindo O *mio necwidade Por trabalho: "de cada um 
Eegundo u suas n-idadm, a cada Um m u n d o  o mu mbalho''. 
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Nesse contexto, a concretização histórica da justiça se faz sob a forma 

bilateral da justa correspondencia da pretensáo de uns com a obrigaçáo de 

outros. Dessa maneira, a realizaçao da justiça depende do poder: de quem 

formula a lei e de quem a aplica. 

Depende, institucionalmente, da iniciativa do poder, estando, contudo, 

acima dele, por ser o valor que justifica e legitima O poder. A justiça, para 

realizar-se sob a forma da lei, depende, assim, do poder organizado 

burocraticamente, e como o direito deve ser veículo da justiça, pode ser 

Pensado como o ideal do justo efetivado em uma ordem juridica pelo poder 

institucionalizado. 

Todavia, enquanto valor, a justiça independe de sua realização histórica. 

A realização maior ou menor dela, ou a sua transgressáo pelo direito positivo, 

não abala a sua validade, continuando, mesmo que inobservada, a valer. 

Entendida assim, ela é inconfundível Com a ordem. A ordem dominante 

pode ser justa ou injusta. Mas a validade dela depende de sua correspond&ncia 

com a justiça. A sua vigencia ou efidcia náo. A ordem social é o meio em que 

ela pode e deve ser realizada. 

ela inconfundível com a legalidade, que dela deve ser manifestação 

histórica, apesar de na0 o ser na maioria das vezes. Mesmo quando em um 

mOmnto histbrico for justa, com o tempo, tornar-se-& injusta, por estar em 

desconformidade com a justiça , o que na0 ocorre com a ordem mais estável. A 

ordem jurídica se mdifica de acordo com 0s valores da sociedade, portanto, o 

ideal de justiça na0 pode ser reduzido simplesmente a 0bserv4ncia da 

legalidade, nem confundir-se com esta. Assim, a Justi@ não se confunde com o 

próprio Direito, mas 6 uma qualidade dele, um principio que serve para julgar 

qualquer norma ou questao jurídica. 6, nesse contexto, objetivo e filosófico, 

que o conceito interessa ao Direito, embora na0 Possa negar que a justiça ideal 

fornece e fixa 0s padroes B conduta social do homem. 

O direito 4 uma cultural que se pbe a serviço da justiça. Ao 

mesmo tempo que ordena e hierarquiza a sociedade, apresenta Uma id&a do 

que é justo. 



O elemento material da justiça, seu conteúdo, na realidade fixa-se na 

fórmula tradicional do suum cuique, compreendida como atribuição a cada um 

do que 6 seu, que preenche o crit6rio da igualdade nas relaçbes humanas. 

Dessa forma, a questão da atribuição do suum cuique tornou-se o elo de 

ligaçáo problemdtico entre a justiça e o Direito, pela identidade de seus 

Conteúdos éticos: os valores morais, inseridos no conceito de justiça, são, 

também, pressupostos B exist8ncia do Direito. 

Finalmente, a lei e a ordem para serem aceitas pela sociedade, 

precisam fundar-se nos elementos da justiça social e a ordem jurldica só 6 

legítima, quando se origina na vontade popular. 



2. O MOVIMENTO DO ACESSO A JUSTIÇA 

Por iniciativa de Mauro Cappelletti, realizou-se uma ambiciosa e 

completa pesquisa sobre o problema do acesso a justiça: foi o Projeto Florença 

(The Florence Access-to-Justice Project) que contou com o apoio da Ford 

Foundation e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. Trata-se de um 

grandioso projeto internacional do qual participaram uma centena de 

estudiosos de diversas áreas de conhecimento: jurídico, sociológico, político, 

econômico e psicológico de mais de 30 países dos cinco continentes. Como 

resultado, obteve-se uma ampla visão dos ~ S ~ O ~ Ç O S  e da evolução quanto à 

efetividade do acesso a justiça. 

Mauro Cappelletti, na obra escrita em co-autoria com Bryant Garth, 

descreve que o movimento pelo acesso a justiça constituiu um aspecto central 

do moderno Estado Social ou Welfare State. NOS países ocidentais, esse 

movimento tem transparecido em três fases (ou ondas), iniciadas em 1965, 

A primeira onda trata da assistência judiciária para os pobres; a 

segunda onda refere-se à representação dos floVOS interesses (difusos e 

coletivos, principalmente os que dizem respeito aos consumidores e ao meio 

ambiente) e a terceira onda refere-se ao movimento das reformas que devem 

Ser empreendidas nos Códigos existentes, Com 0 emprego de técnicas 

processuais diferenciadas, tais como a simplificação dos procedimentos e a 

criação de vias de S O ~ U Ç ~ O  de controvérsias, tais como: 

Conciliação, Mediação, Arbitragem, etc., a fim de tomar a justiça mais celere e 

justa7'. 

Mas, uma básica e Comum na sociedade moderna é a 

Sensação de estar-se rodeado de injustiça, ao mesmo tempo em que não se 

sabe onde a justiça está. 

71 NO mesmo sentido, DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do Processo. Paulom 
Malheiros 1999 p 274 nota 2; LAGRASTA, C. Juizado Es~eclal de Pequenas Causas nó 
Direito C&,,par~d~ I - ;> e CAPPELLETTI, M. e GARTHB B- Acesso a justiça. Porto Alegre: 
Fabris, 1998. p. 12. 



Esta situação é o lado mais político do sentimento geral de 

arbitrariedade e até mesmo de absurdo que gradualmente penetra a 

consciência dos grupos sociais. 

Kim Econ~mides~~ identifica, nesta situação, a denominada quarta onda73 

do movimento de acesso a justiça: o acesso dos operadores do Direito - 
inclusive dos que trabalham no sistema judicial - ii justiça. 

Percebe-se que, no mais das vezes, a experiencia quotidiana dos 

advogados e a proximidade da Justiça cegam a profissao jurfdica em relaçgo a 

concepções mais profundas de justiça (interna ou social) e, conseqüentemente, 

fazem com que a profissao ignore a relaçao entre justiça civil e justiça cívica. 

A denominada "quarta onda" expbe as dimensóes ética e política da 

administração da justiça e, assim, indica importantes e novos desafios tanto 

para a responsabilidade profissional com0 para O ensino jurídico. 

Outrossim, o problema atual nao é, simplesmente, medir o acesso dos 

cidadãos à justiça, lançando mao, por exemplo. do mapeamento de espaços na 

ofetta dos serviços jurídicos, mas, antes, abrir novas perspectivas na definiçao 

da própria justiça. 

Desta feita, conclui-se que estamos no caminho certo. É preciso 

redirecionar nossa atençao, desviando-nos do acesso para olharmos para a 

justiça com novos olhos. Assim, em vez de nos concentrarmos no Iado da 

demanda, devemos considerar mais cuidadosamente O acesso dos cidadgos 

jus ti^^ do Iado da oferta, analisando dois níveis distintos: primeiro, o acesso 

dos cidadãos ao ensino de Direito e a0 ingresso nas profissdes jurídicas e, 

Segundo, uma vez qualificados, o acesso dos operadores do Direito a justiça. 

E, neste particular, um questionamento se faz tIecessário: vencidas as 

barreiras para a admissao aos tribunais e carreiras jurídicas, como o 

cidadão pode se assegurar de que tanto juizes quanto advogados estejam 

equipados para fazer "justiça"? 

72 GRYNSZ~AN. M, AC- e recurso à justiça no Brasil- Rio deJaneir0: FGV, 1999. p. 72- 
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0 s  valores profissionais, como a competência técnica, precisam ser 

comunicados e passados à próxima geração de advogados. Embora muitas 

escolas de Direito lecionem disciplinas no campo dos direitos humanos, deixam 

de dar qualquer status mais elevado a esta matéria, igualando-a a várias 

outras. Os advogados brasileiros prestam dois compromissos. O primeiro, na 
cerimônia de formatura, com os seguintes termos: "Prometo, no exercício das 

funções do meu grau, respeitar sempre os princípios da honestidade, 

patrocinando o Direito, realizando a justiça, preservando os bons costumes e 
nunca faltar à causa da humanidade." O segundo, na cerimdnia de recebimento 

da carteira de advogado, é requisito para a inscrição como advogado e está 

previsto no artigo 8 O ,  Vll, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 

do Brasil (Lei n.O 8.906194) e no artigo 20 do Regulamento Geral do Estatuto, 

aprovado também em 1994: "Prometo exercer a advocacia com dignidade e 

independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e 

defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos 

humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da 

justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas." 

A responsabilidade pela promoção e ampliação do acesso a educação 

jurídica, à lei e a justiça pode vir a ser mais um projeto de colaboração dos 

cursos de Direito com o governo e os organismos profissionais. Quais são as 

responsabilidades das faculdades em preparar os futuros advogados para 

atenderem às necessidades legais do público não apenas inculcando 

conhecimento, em termos do ensino do método e do ofício legais, mas 

comunicando algo do valor e do potencial da lei em termos de seu poder de 

transformar relações sociais e melhorar a condição humana? 

Será que um compromisso formal é suficiente para garantir uma 

responsabilidade ética dos advogados? 

Para responder a esta pergunta, seria importante analisar como os 

futuros advogados interpretam este compromisso e como as faculdades de 



direito atuam para elevar o grau de conscientização a respeito da 

responsabilidade profissional. 

0 s  organismos profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, 

também têm responsabilidades e um papel a representar no direcionamento 

dos serviços jurídicos para o preenchimento dos espaços que o mercado deixa 

descoberto. Até que ponto os organismos profissionais podem contribuir para 

formar um novo ideal de serviço jurídico, substituindo a motivação do lucro que 

domina tantos sistemas legais? 

Encontramos no Brasil, como acontece em muitos outros sistemas 

jurídicos, o disseminado cinismo corrosivo - ou "jeitinho" - que precisa ser 

combatido, já que fornece uma base inadequada para a prática da lei e do 

processo de disputas na sociedade brasileira. 

Assim sendo, apesar da necessidade de conceber as três - ou, agora 

quatro - ondas do movimento de acesso à justiça como complementares e 

dirigidas para objetivos essencialmente progressivos, devemos reconhecer 

também que estas ondas podem, algumas vezes, colidir, entrar em conflito e, 

mesmo, contradizer umas as outras74. 

Como observa o autor italiano, ítalo Calvino, ao discorrer, em seu 

romance Palomar, sobre a 'leitura' de uma onda a partir da perspectiva dos 

penhascos que se debruçam sobre uma baía: "...não se pode observar uma 

onda sem levar em conta os aspectos complexos que concorrem para formá-la 

e aqueles, também complexos, a que ela dá ensejo7'". 

74 ~ p u d  GRYNSZPAN, M. Cidadania, Justiça e Viol&ncia, p. 76, nota 46: "Lewis observa 
que a meufora de 'ondas' ou 'tendências' não 6 totahente satisfatória, ... não apenas 
porque os juristas de direito comparado presumem que as mudanças atendem a 
necessidades similares, mas porque presumem tambem que 96 apresentamos 
resultados positivos porque mostramos a existência de países aparentemente similares, 
quando, na verdade, isto é apenas o início das indagaçóes sobre as circunstâncias 
subjacentm a essas similaridades". Richard Abel Philip Lewis (eds), Lawyers in 
society: comparative theories (Berkeley, University 0f Califórnia Press, 1989. p. 71) 
7S Apud GRYNSZPAN, M. Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: FGV, 1999. P. 76, 
nota 47. 



3. O ACESSO A JUSTIÇA NAS CONSTITUIÇ~ES BRASILEIRAS 

O Direito Constitucional Brasileiro tratou do acesso a justiça apenas 

nas últimas constituições. 

A Constituição de 1824 não assegurou o direito a jurisdição, a qual era 

organizada em diversas formas, compoftando, inclusive, vias administrativas 

para prestá-la. 

As constituições de 1891 e de 1934 também não trataram do tema. A 

Carta Magna de 1937, além de não tratar a questão, serviu também de 

fundamento legal a uma ditadura, na qual não se admitia o reconhecimento ou 

declaração do direito a jurisdição. 

Dessa maneira, a Constituição do Império (1824), a primeira 

Constituição Republicana (1891), e as constituições de 1934 e I937 não 

fizeram qualquer referência expressa ao princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, embora nelas, segundo alguns doutrinadores, o 

mecanismo da tripartição dos poderes tornara-a implícita. 

Somente com a Constituição de 1946 (art.141, parágrafo 4O), esse 

princípio ingressou no ordenamento jurídico: "a lei não poderá excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual". 

Conforme demonstra a história, a ditadura não convive nem se 

harmoniza com o direito a jurisdição. Assim, apesar dos termos expressos no 

artigo 141, parágrafo 4O, da Constituição de 1946, tivemos a decretação do Ato 

Institucional no 2 de 27 de outubro de 1965, que excluiu da apreciação do 

Poder Judiciário os atos praticados pelo Comando da Revolução (1964) e pelo 

Governo federal. 

A Constituição de 1967, imposta pelos militares que se estabeleceram 

no poder em 1964, manteve em seu artigo 150, parágrafo 4O, a mesma redação 

da Constituição de 1946. A ditadura então vigente fez aquela o mesmo mal que 

antes fizera a esta. Por meio de outro Ato Institucional - o de no 5, de 13 de 

dezembro de 1968 - subtraiu-se "de qualquer apreciação judicial todos os atas 

praticados de acordo com este Ato Institucional e Seus At0s Complementares, 

bem como OS respectivos efeitos" (artigo 11 ). 



Repetiu-se a frase normativa referente à vedação de excluir-se do 

Poder Judiciário no novo documento engendrado em 1969 e batizado de 

Emenda Constitucional no 1, em seu artigo 153, parágrafo 4O. Assim, não havia 

jurisdição livre e nem os direitos fundamentais eram reconhecidos e 

assegurados. 

A atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, 

ampliou consideravelmente o dispositivo, ao incluir a proteçilo, tambem, às 

ameaças de direito e nao restringir a tutela apenas as situações que envolvam 

interesses individuais, inserindo no âmbito dos Direitos e Garantias 

Fundamentais (artigo 5O, XXXV): "A lei não excluirá do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça de lesão a direito". Assim, não será necessário que a lesão ao 

direito se consume, a simples ameaça a direito da a pessoa a possibilidade de 

se socorrer do Judiciário. Criou-se, de forma ampla e genérica, o remkdio 

preventivo contra a lesão ou ameaça de lesão ao direito. Não ficou apenas a 

busca ao expediente remediativo, mas, também, ao preventivo. 

A Constituição atual foi além da outorga de garantias a realização dos 

direitos, por meio da jurisdição, uma vez que a elevação de inúmeros princípios 

processuais e a inscrição de diversos instrumentos, na ordem constitucional, 

constituem manifestação inequívoca de uma opção política que visa a 

realização de uma ordem jurídica justa. Assim sendo, pode-se dizer que os 

princípios seguintes: o contraditório e a ampla defesa (artigo 5O LV); o juiz 

natural (artigo 5O, LIII); a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

necessitarem da tutela jurisdicional (artigo 5O, LXXIV) e os instrumentos 

processuais constitucionais do mandado de segurança (individual e coletivo); 

do habeas corpus; do habeas data; do mandado de injunção; a ação popular, 

além de outros direitos e garantias acolhidos por tratados internacionais, de 

que o Brasil faz parte, contribuem para a efetividade do acesso ao devido 

processo legal (CFl88 art 5' LVI). 

O sistema, assim posto, em que foram acrescentados inúmeros 

princípios processuais e instituídos instrumentos aptos ao asseguramento da 

liberdade individual e das garantias sociais, junto a outros direitos da pessoa 

hiimana, na realidade, atende as exigências formais de realização da justiça. 



4. ACESSO A JUSTIÇA E EFETIVIDADE DO PROCESSO: DIREITO A 
CIDADANIA 

No que tange ao conceito de cidadania temos nos ensinamentos de 

Elias Farah que: 

"Cidadania pode ser definida como estatuto que rege, de um lado, o 

respeito e a obediência que o cidadao deve ao Estado e, de outro lado, a 

proteção e os sen/iços que o Estado deve dispensar, pelos meios possíveis, 

ao cidadão" 7 6 .  

Já no conceito fornecido pelo mestre Alexandre de Moraes" temos que 

cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e : 

"Cidadania: representa um status e apresenta-se simultaneamente 

como objeto e um direito fundamental das pessoas;" 

Cidadania é a qualidade de cidadão. Segundo o dicionário jurídico de 

Rodrigues Nunes, que descreve que: 

"cidadão é a pessoa que goza dos direitos civis e políticos de um 

Estado, devendo, entretant0, obrigações atinentes aos mesmos7"': 

Atualmente, o conceito de cidadão, de cidadania, evoluiu adquirindo 

uma abrangência psicossocial de tal monta que 0 estudioso da matéria não 

pode mais ater-se tão-somente a dicotomia: "gozo dos direitos civis e políticos" 

e, ainda, "o desempenho dos deveres para com o Estado e a comunidade". 

Assim, com o desenvolvimento histórico, OS valores sociais se modificam. 

76 FARAH, Elias. Cidadania. são Paulo:Juarez de Oliveira, 2001, p. 01. 
77 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.lS.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.52. 



Desse modo, as palavras cidadão e cidadania tiveram seu significado 

reavaliado. 

O conteúdo da cidadania alargou-se, ao longo da história, a cidadania, 

hoje, não tem apenas o conteúdo civil e político de sua formulação original. 

Modernamente, a cidadania abrange outras dimensões. 

Marilena Chauí, entende que a cidadania se define pelos princípios da 

democracia, significando necessariamente conquista e consolidação social e 

política. A cidadania exige instituiçbes, mediaçbes, comportamentos próprios, 

constituindo-se na criação de espaços de lutas - movimentos sociais, sindicais 

e populares - e na definição de instituições permanentes para a expressa0 

política, com partidos, legislação e 6rgãos do poder publico. Distingue-se, 

portanto, a cidadania passiva - aquela que 6 outorgada pelo Estado, com a 

idéia moral do favor e da tutela - da cidadania ativa - aquela que o cidadão é 

portador de direitos e deveres, mas também essencialmente criador de direitos 
para abrir novos espaços de participaçao p~lítica.~" 

Paulo de Tarso Brandão considera a cidadania como sendo os direitos 

decorrentes da relação de participação que se estabelece entre o Estado e 

todos os integrantes da sociedade civil, da qual aquele 8 instrumento, seja 

numa perspectiva individual, seja coletivaso. 

~á com relação ao conceito atual de cidadão, para muitos, ser cidadão 

confunde-se com o direito de votar. Mas quem já teve alguma experiência 

política - no bairro, na igreja, escola, sindicato, etc. - sabe que o ato de votar 

não garante plenamente a cidadania, se não vier acompanhado de 

determinadas condições de nível jurídico, econômico, social, político e cultural. 

Podemos acrescentar que ser cidadão significa ter direitos e deveres. 

Tal situação está descrita na Carta de Direitos da Organização das Nações 

Unidas (ONU), de 1948, que tem suas primeiras matrizes marcantes nas cartas 

de Direito dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789). 

78 NUNES, R. Dicionário Jurídico. São Paulo: RG - Fenix, 1995. p. 77. 
79 CHAU~, M. Convite B Filosofia. São Paulo: Ática, 1999. p. 430-431. 
80 BRANDÃO, P. T. Açaes Constitucionais: Novos Direitos de Acesso à Justi~a. 
Florianópolis: Habitus, 2001. p. 9. 



Sua proposta mais importante de cidadania é que todos os homens são 

iguais perante a lei, sem discriminação de raça, credo ou cor. E, ainda: a todos 

cabe o domínio sobre o seu corpo e a sua vida, o acesso a um salário 

condizente para promover a própria vida, o direito à educação, à saúde, à 

habitação, ao lazer. E mais; é direito de todos poder expressar-se livremente, 

participar de partidos políticos e sindicatos, fomentar movimentos sociais, lutar 

por seus valores. Enfim, o direito a ter uma vida digna. 

O cidadão também precisa ter deveres: ser o próprio fomentador da 

existência dos direitos de todos, ter responsabilidade em conjunto pela 

coletividade, fazer parte do governo, direta ou indiretamente, ao votar, ao 

pressionar por meio dos movimentos sociais, ao participar de assembléias - no 

bairro, sindicato, partido ou escola. 

No tocante aos principais direitos do cidadão, podemos assim resumi- 

10s: 

Direitos civis - Os direitos civis dizem respeito basicamente aos direitos 

de se dispor do próprio corpo, de locomover-se, de ter segurança, etc. São 

exemplos de violência a esses direitos: a restrição à liberdade de expressão, a 

tortura nas ditaduras militares, a açãó dos esquadrões da morte, a escravidão 

dos trabalhadores rurais. 

Direitos sociais - Os direitos sociais dizem respeito ao atendimento das 

necessidades humanas básicas. São todos aqueles que devem repor a força 

de trabalho, sustentando o corpo humano - alimentação, habitação, saúde, 

educaçCio, etc. Mas, o que dizer destes direitos no Brasil, quando se sabe que 

a maioria da população se encontra em situação clamorosa de injustiça e 

pobreza? 

Direitos políticos - Os direitos políticos referem-se a deliberação do 

homem sobre a sua vida, ao direito de ter livre expressão de pensamento e 

prática política. Relaciona-se a convivência com os outros homens em 

organismos de representação direta (sindicatos, partidos, movimentos sociais, 

escolas, associações de bairro, etc.) ou indireta (pela eleição de governantes, 

parlamentos, assembléias), resistindo à imposição dos poderes (por meio de 



greves, pressões, movimentos sociais). E, ainda, dizem respeito a deliberação 

dos outros dois direitos, os civis e os sociais. 

Entretanto, para a garantia de todos estes direitos, um dos 

fundamentos do Estado democrático de direito (artigo 1°, 11, da Constituição da 

República) é o acesso ao Judiciário - que por sua vez é um dos mais 

importantes direitos fundamentais elencados na Norma Apice (artigo 5O, XXXV 

e LXXIV). Assim, o Judiciário, como Poder da República, 6 a instância na qual 

se dá a reivindicação dos denominados direitos da cidadania acima 

mencionados, quando há omissão estatal na distribuição desses direitos ou 

violação dos mesmos. 

O processo é o instrumento de direito material atuando como meio para 

a prestação da jurisdição. E deve servir à ordem constitucional e legal, 

permitindo um acesso rápido e eficaz ao Judiciário, uma participação real das 

partes e do juiz, tendo-se por conseguinte, decisões úteis, céleres e justas. 

Na atualidade, os processualistas vêem a jurisdição, não apenas como 

poder, mas também como função e atividade. Com efeito, laboram 

intensamente visando uma maior efetividade do processo, o qual, segundo 

Cândido Rangel Dinamarco: "constituí expressão resumida de idéias de que o 

processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função social- 

política-jurídica, atingindo em toda a sua plenitude todos os seus escopos 

institucionaissl". 

A sociedade tem sofrido profundas e continuas transformações 

decorrentes de um mundo globalizado, marcado pela expressiva velocidade da 

informação e do progresso tecnológico, e, nesse contexto, o Poder Judiciário 

começa a ser questionado quando à morosidade de suas decisaes. 

No tocante à Justiça do Trabalho, pode-se observar uma grande 

injustiça, qual seja, o trabalhador ter de suportar por muitos anos uma 

discussão judicial, posto que tem necessidade de ver satisfeitos direitos 

mínimos que servem unicamente para o seu sustento e de seus familiares, ao 

passo que o empregador não enfrenta as mesmas dificuldades e incertezas, 



pois, protegido pela sua condição econômica, apenas protela o desfecho final 

da demanda. 

De fato, a essência da atividade jurisdicional não consiste somente na 

celeridade, porém a exagerada demoia das demandas conspira contra a 

própria efetividade da tutela jurisdicional, resultando numa série de 

desvantagens para os jurisdicionados, a comunidade em geral, e ainda, ao 

próprio descrédito para com a instituição. 

Portanto, a justiça morosa é um componente extremamente nocivo à 

sociedade conforme descreve Nicoló Trocker, citado por Luiz Guilherme 

Marinoni: "Isto para não falar nos danos econômicos, frequentemente graves, 

que podem ser impostos a parte autora pela demora do processo e pela 

conseqüente imobilização de bens e capitaiss2". 

Neste quadro crítico, o Poder Judiciário na0 tem proporcionado a 

distribuição de uma prestação célere e justa, corroborando, dessa forma, com a 

premissa de que a Justiça é morosa, mas a injustiça A rápida. Sem justiça, a 

cidadania é tolhida, é meia cidadania, é cidadania nenhuma, de modo que cria 

instabilidade social, em face da impun'idade que dela decorre.83 

A efetividade do processo, seguindo este entendimento, se propae a 

eliminar as insatisfações com justiça, fazendo cumprir o direito, além de valer 

como instrumento para o exercício da cidadania, sendo um canal de 

participação nos destinos da sociedade. 

Com efeito, é urgente que os profissionais do direito busquem a 

inovação dos institutos processuais adequando-os à práxis social e jurídica do 

nosso pais, bem como o aperfeiçoamento do sistema. A busca da 

universalização do acesso à justiça também é essencial à efetividade do 

'' DINAMARêO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 
270. 
a TROCKER, N. apud MARIONONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. São Paulo: RT, 1998. p. 17. 
83 Neste sentido, ver CASTRO JUNIOR, O. A. de. A democratização do Judiciario. Porto 
Alegre: Fabris, 1998. p. 30 e nota 48. 



processo e A democratização das instituições. Assim, o acesso à Justiça, deve 

estar efetivamente ao alcance de todos, pobres e ricos, fracos e poderosos. 

O artigo 5 O ,  LXXIV, da Constituição da República, prescreve que será 

concedida assistência judiciária aos necessitados. Entretanto, tal preceito não 

passa de solene promessa constitucional, pois, na prática, a possibilidade de 

acesso à justiça não é efetivamente igual para todos. Para minimizar essas 

disparidades, é urgente a ampliação dos serviços de assistência judiciária 

gratuita das instituições estatais, bem como das entidades privadas84 aos 

menos favorecidos que em muitos casos desistem da defesa de seus 

interesses por problemas econômicos. 

Assim sendo, o cidadão que ingressa na Justiça, incontestavelmente, 

está se valendo do seu direito público de ação, assegurado 

constitucionalmente, de fato como um direito de cidadania. Todavia, 

entendemos que sua cidadania somente se concretizará, quando a prestação 

jurisdicional solicitada for realizada dentro de um prazo razoável. Com muita 

propriedade, acrescenta Luiz Guilherme Marinoni que: "se o tempo é a 

dimensão fundamental da vida humana e se o bem perseguido no processo 

interfere na felicidade do litigante que O reivindica, é certo que a demora do 

processo gera, no mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduz as 

expectativas de uma vida feliz (ou menos feliz). Não 6 possível desconsiderar o 

que se passa na vida das partes que estão em juízo. O cidadão concreto, o 

homem das ruas, não pode ter os seus sentimentos, as suas angústias e as 

suas decepções desprezadas pelos responsáveis pela administração da 

justiçaM ". 

Desse modo, a distribuição da justiça à sociedade civil, por meio da 

viabilização do acesso desta a uma nova ordem jurídica justa, e não 

simplesmente aos tribunais, deve ser o objetivo principal do Estado, no que 

concerne à implementação de políticas de acesso à justiça. Para a verdadeira 

reaiização da cidadania, a criação de novos institutos processuais que visem a 

84 Associações, organizações não governamentais, etc. 
85 MARINONI, L. O. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 
sentença. São Paulo: RT, 1998. p. 17. 



celeridade do processo, a igualdade das partes e uma decisão útil, rApida e 

justa é de fundamental importância. 

Entretanto, é necessário que as reformas processuais continuem, 

acompanhadas, também, de alteraçbes profundas na organização do Poder 

Judici6ri0, com preocupação voltada para a formação, aperfeiçoamento e 

"mudança de mentalidade" dos profissionais do Direito. Caso contrário, é lícito 

supor novas decepções, pois os instrumentos processuais nClo encontrarão 

condiçaes favoráveis a sua aplicação. 



5. ACESSO A JUSTIÇA E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

A grande preocupaçao da ciência processual contemporânea está 

relacionada a eficiência da Justiça, que se traduz na busca de mecanismos 

para alcançar a efetividade da tutela jurisdicional. Na medida que cabe ao 

direito processual a sistematização do método estatal de solução de 

controvérsias, devem os estudiosos desta ciência voltar a sua atenção para a 

criação de meios necessários a obtenção do resultado desejado. 

A eficiência da função jurisdicional do Estado está intimamente 

relacionada não só com o desenvolvimento em concreto do instrumento pelo 

qual ela opera, mas principalmente pelos resultados obtidos. São necessários, 

portanto, mecanismos adequados as exigências das relações materiais. Deve o 

sistema processual ser dotado de meios aptos a solucionar as diversas 

espécies de controvérsias, cada qual com suas especificidades. Com efeito, 

mais relevante ainda para o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional do que as 

leis processuais é a adoção de uma boa organização judiciária, na qual o 

homem, auxiliado pela técnica, ocupe o centro de todas as preocupações. Dai, 

a necessidade de mudar-se o quadro atual, sobretudo quando se sabe das 

profundas deficiências da organização judiciária brasileira, calcada no antigo 

modelo do direito luso-brasileiro. Assim, além do aprimoramento da técnica 

processual, adequando-a a realidade substancial, outras providências são 

igualmente imprescindíveis. 

A prior;, enquanto não se destinar ao Poder Judiciário percentual 

razoável do orçamento estatal, a fim de que ele possa fazer frente as suas 

necessidades, qualquer outra medida corre sérios riscos de não alcançar os 

benefícios almejados. Cabe ao Judiciário, sobretudo, lutar para que as verbas a 

que tem direito lhe sejam repassadas com regularidade pelo Executivo, 

aplicando-as adequadamente no atendimento das necessidades do serviço, 

imprimindo a este a efetividade e a qualidade exigidas pela sociedade. A 

precariedade de recursos é agravada pela má distribuição de verbas 

orçamentárias destinadas ao Judiciário. 



Neste sentido, há a necessidade de uma reforma estrutural do Poder 

Judiciário, a fim de reduzir despesas, requerendo, assim, um maior 
controle dos gastos do Poder Público por parte do cidadão. 

Os tribunais superiores e os de segundo grau, frequentemente, fazem 

construir pr6dios suntuosos e instalações luxuosas, sendo inconcebível, por 

exemplo, que o Poder JudiciBrio gaste US$ 210 milhões para construir uma 
sede em Brasilia para o Superior Tribunal de Justiça, bem como a nova sede 

do Tribunal Superior do Trabalho, esta com 120.550 metros quadrados, com 

gabinetes de 250 metros quadrados e garagem coberta de 30 mil metros 
quadrados para 9.500 veículos, tudo com custo de US$ 250 milhões, segundo 

cálculos do Ministro Almir Pazzianotto. Com efeito, para a construção destas 

grandiosas obras, é fundamental a deliberaçao atrav6s de um controle da 
sociedade no que se refere à real necessidade de construçi40 de tais prédios86. 

Em sentido oposto, os órgãos de primeira instancia, que suportam o peso da 

demanda jurisdicional, padecem de crônicas carências materiais e humanas. 

De fato, é de fundamental importância o controle de natureza 

administrativa para fiscalizar o acesso à carreira da magistratura, atualmente 

exercida precariamente por um membro da OAB, como também para fiscalizar 

as diversas nomeaçóes do referido Pode?'. 
Numa gestão sensata dos meios disponíveis, deveria haver menos 

investimentos em mármores e em automóveis de luxo, e mais em 

informatização e qualificação profissional dos operadores do Direito. 

E preciso examinar dados estatísticos de países onde a Justiça se 

mostre eficiente para verificar as causas da morosidade do processo brasileiro. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira ressalta: "o número irrisório de juizes em um país 

de dimensões continentais como 0 nosso, de volumosa população, há uma 
proporção média de 1 (um) juiz para cada 25.000 (vinte e cinco mil) 

jurisdicionados. Na Europa, a média é de 1 (um) juiz para 7.000 (sete mil) 

habitantes, sendo ainda de assinalar que, em face dos constantes planos 

econômicos governamentais, em nossa Justiça, não é raro o fato de, nas Varas 

86 CASTRO JUNIOR. O. A . de. A democratização do Judiciário. Porto Alegre: Fabris, 
1998. p. 105. 
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Federais, tramitarem mais de 20.000 (vinte mil) processos, sendo 

alarmantes os números concernentes ao Supremo Tribunal Federal e ao 

Superior Tribunal de Justiça, sem similar no plano internacionalx8". 

Também são necessárias alterações estruturais no Poder Judiciário, 

principalmente no tocante à distribuição de competência. Não são raros os 

casos de juízes com pouca demanda de serviço, enquanto outros encontram- 

se assoberbados, sem as mínimas condições de apresentar tempestivamente a 

tutela jurisdicional. Nas comarcas das capitais, os juízes têm substituído, com 

frequência, os magistrados de segundo grau de jurisdição. Por conseguinte, 

outro juiz de primeiro grau substitui o seu colega que foi ao Tribunal, havendo 

um rodízio frequente nos órgãos de primeiro grau, o que acarreta grandes 

prejuízos à efetividade do processo. 

Os juízes substitutos tendem a deixar as causas mais complexas de 

lado, como se estas fossem da responsabilidade do juiz substituído, tal como 

advertiu Barbosa Moreira: "se o juiz sabe que vai presidir o feito por breve 

tempo, 6 natural que se interesse POUCO pela sua sorte e o trate como algo 

que, no fundo, não lhe diz respeitox9". 

Assim, cabe ao Judiciário equilibrar mais adequadamente o número de 

juízes e servidores em geral em relação aos habitantes e à crescente demanda 

dos serviços forenses, mesmo porque, o excesso de serviço não deve ser 

alçado à condição e motivo incontornávei, de força maior, como erroneamente 

se tem feito para fugir da responsabilidade, pois é perfeitamente viável a 

mudança desta situação pela adoção de uma melhor qualidade administrativa. 

A problemática da organização judiciária tem a ver com o anacronismo 

em recrutar juízes, sem priorizar a vocação, recordada a advertência do Código 

Geral da Suécia de 1734, segundo o qual "mais vale um juiz bom e prudente do 

88 TEIXEIRA, S. F. A reforma processual e a perspectiva de uma nova justiça, In Reforma 
da Processo Civil. São Paulo: Saraiva., 1996. p. 904. 
" BARBOSA MOREIRA, J. C. Sobre a participaç%o do juiz no Processo Civil, in 
participaçãio e processo. São Paulo: RT, 1988, P. 388. 



que uma boa lei; com um juiz mau e injusto, uma lei boa de nada serve, porque 

ele a verga e a torna injusta a seu modo". 

É certo que juízes não vocacionados se valem do excesso de trabalho 

como desculpa para atrasarem ainda mais a prestação jurisdicional. 

A questão do ensino jurídico é de fundamental importância, atualmente 

tão desprezado, com muitas faculdades surgindo, nas quais muitas vezes não 

há a preocupação com o nível de ensino, mas sim com os lucros. Neste 

sentido, Boaventura de Souza Santos salienta que: "os estudos em torno da 

organização judicihria têm chamado a atenção para um ponto tradicionalmente 

negligenciado: a importância crucial dos sistemas de formaçdo e recrutamento 

de magistrados e a necessidade urgente de os dotar de conhecimentos 

culturais, sociológicos e econômicos que os estabeleçam sobre as próprias 

opções pessoais e sobre o significado político de um corpo profissional a que 

pertencem, com vista a possibilitar-lhes um certo distanciamento crítico e uma 

atitude de prudente vigilância pessoal no exercício das suas funçaes numa 

sociedade cada vez mais complexa e d insmi~a~~" ,  

A implementação de uma política de investimento nos recursos 

humanos dos servidores do Poder Judiciário, objetivando a melhor dos salários 

e a realização de cursos e treinamento para melhorar a eficiência, bem como a 

modernização das instalações da justiça e a aquisição de equipamentos 

modernos também devem ser prioridade do governo e dos administradores da 

justiça. 

0 s  profissionais do Direito são cidadãos qualificados de quem a 

sociedade espera maior participação política, visto que de sua experiência 

profissional poderão surgir propostas inovadoras para o aperfeiçoamento da 

técnica e do sistema. Sem a sua participação, não será possível obter as 

mudanças esperadas pela sociedade. 

90 SANTOS, B. de S. Introduçao à sociologia da administração da justiça, in Revista de 
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Assim sendo, é importante a efetividade do processo de mudança da 

mentalidade dos profissionais do Direito. É fundamental se implantar um novo 

método de pensar, visando sempre o bem-comum, rompendo com as arcaicas 

posturas introspectivas do sistema e abrindo os olhos para a realidade que 

passa fora do processo. 

Deve, ainda, o Estado Administração - conscientizar-se de que o 

processo não constitui mecanismo para protelar o cumprimento de suas 

obrigações. 

Não se ignora que o Poder Executivo é o maior causador de 

processos, muitas vezes, defendendo teses absolutamente ilegítimas, nas 

quais insiste mesmo quando já rejeitadas vezes em última instância, como 

também pela edição e reedição de enorme rol de Medidas Provisórias. 

Cumpre observar que os Decretos-leis foram abolidos pela 

Constituição de 1988, mas, posteriormente, as Medidas Provisórias foram 

editadas numa média mensal de sete no governo de José Sarney, de três no 

governo de Fernando Collor e no governo de Fernando Henrique, esse número 

subiu exageradamente já que, em menos de 4 anos, o seu número chegou a 

2.238, com média mensal superior a 4'6. 
Neste contexto, Francisco Fernandes de Araújo salienta que, 

considerando a dubiedade com que tais fatos São normalmente editados, é fácil 

compreender como refletem no regular funcionamento do Judiciário, onde 

acabam desaguando milhares de ações para definir novos conflitos jurídicosg1". 

Seja como for, para sanar os males da Justiça, não basta ampliar-lhe o 

número de magistrados e serventuários, reaparelhá-Ia e modernizá-la. 

c preciso, ainda, desburocratizá-Ia, simplificar seus ritos processuais, 

estabelecer um controle administrativo por um órgão do qual, também 

participem pelo menos representantes dos advogados, do magistkrio 

universitário e do Ministério Público e imbuir 0s juízes de espírito público. Esta 

seria uma das fórmulas para resistir ao corporativismo e acabar com 



nepotismo, os escandalos administrativos, o patrimonialismo e a desidia 

funcional. 

91 ARA~JO,  F. F. de. Responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade da justiça. 
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6. ACESSO A ORDEM JUR~DICA JUSTA 

O acesso a ordem jurídica justa significa proporcionar a todos, sem 

qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter a 

disposição o instrumento constitucionalmente previsto para alcançar o 

resultado desejado. Ninguém pode ser privado do devido processo legal. 

As regras que compõem o devido processo legal ou constitucional 

destinam-se a estabelecer as bases do modelo processual brasileiro, 

conferindo-lhe efetividade, ou seja, aptidão para produzir resultados úteis a 

todos que necessitarem recorrer à atividade jurisdicional do Estado. O 

processo deve proporcionar esse resultado com rapidez, sob pena de tornar-se 

inútil. Não se trata de direito ao resultado favorável, nem somente a mera 

admissão ao processo, ou possibilidade de ingresso em juízo, e, sim, a 

efetividade da tutela, o que não significa assegurar o acolhimento da pretensão 

formulada, mas garantir os instrumentos adequados para que tal ocorra. 

O processo deve possibilitar que um maior número possível de 

pessoas seja admitido a demandar e a defender-se adequadamente, sendo 

também condenáveis as restrições quanto a determinadas causas (pequeno 

valor, interesses difusos). Porém,   ara a que O acesso a Justiça seja integral, é 

necessário muito mais. 

Nesse contexto. o direito constitucional de ação assume o importante 

papel no sistema de garantia de acesso a ordem jurídica justa. Mas isso não é 

suficiente, é necessário assegurar também a eliminação do Óbices econômicos, 

culturais, sociais e técnicos à efetividade do resultado dessa atividade estatal. 

Somente com essa figuração, O direito de acesso ao Poder Judiciário, previsto 

no art. sO, XXXV, da Carta Magna, não será mais uma figura meramente formal 

e vazia de conteúdo. 

A efetividade significa que todos devem ter pleno acesso a atividade 

estatal, sem qualquer óbice (efetividade subjetiva), ter ao seu dispor meios 

adequados (efetividade técnica) para a obtenção de um resultado útil 

(efetividade qualitativa), isto é, suficiente para assegurar aquela determinada 



situação de vida reconhecida pelo ordenamento jurídico material (efetividade 

objetiva). 

Entretanto, acesso efetivo ao sistema processual não significa, 

necessariamente, acesso à justiça, a ordem jurídica justa, que somente um 

sistema eficiente proporciona. 

Efetividade e eficiência não são sinonimos. Segundo Cappelletti, existe 

diferença sutil, mas profunda, entre efetividade e eficiência: "a efetividade diz 

respeito as partes, seu acesso a maquinaria de proteção, enquanto a eficiência 

se refere a forma pela qual essa mesma maquinaria trabalha92". 

A partir da visão de processo como instrumento voltado a resultado 

externo, pretende-se revisitar alguns temas clássicos do direito processual. A 

volta ao interior do processo, para reconstituir conceitos, mostra-se 

imprescindível. Neste sentido, temos as palavras de José Carlos Barbosa 

Moreira: bom músico, exímio na interpretação dos mais avançados 

compositores dos nossos dias, não hesita em retornar, de vez em quando, ao 

repertório tradicional e tocar uma peça de Mozart ou Beethoven. Apenas 

provavelmente sua execução ji!i não será a mesma: ele há de ler a partitura 

com outros olhos. Assim, também 'possamos nós outros processualistas, 

revisitando lugares veneráveis, divisar na paisagem cores até então 

despercebidas e escolher as tintas adequadas para revelar novas 

tonalidades ". 93 

preciso conciliar a técnica processual com seu escopo. Não se 

pretende nem o tecnicismo exacerbado, nem o abandono total da técnica. 

Com efeito, Cândido Rangel Dinamarco afirma que: "Falar em 

instrumentalidade do processo ou em sua efetividade significa falar dele como 

algo posto à disposição das pessoas com vistas a fazê-las mais felizes (ou 

menos infelizes); mediante a eliminação dos conflitos que as envolvem, com 

decisdes justas Mais do que um princípio, o acesso a justiça O a slntese de 

92 CAPPELL~ETTI, M. apud BEDAQUE, J. R. dos S. Direito e processo. São Paulo: 
Malheiros, 1995. p. 43. 
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Paulo: Malheiros, 1995. p. 44. 



todos os princípios e garantias do processo, seja a nível constitucional ou 

infraconstitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. 

Chega-se a idéia do acesso à justiça, que é o pólo metodológico mais 

importante do sistema processual na atualidade, mediante o exame de todos e 

de qualquer dos grandes princípios 94 " 

Outrossim, no que tange ao princípio do devido processo legal afirma 
o professor Antonio Cláudio da Costa Machado que: Felizmente, e 

demonstrando sensibilidade a tendência universal de constitucionalização do 

processo a Constituição de 1988 deu um grande passo avante ao estabelecer 

em duas regras separadas os princípios da inafastabilidade jurisdicional (' alei 

não excluir& da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito - 
art.50J inc.)(XXV) e o do due process of law do direito anglo-saxão ( 'ningudm 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal' - art. 

5O, inc. LIV). Observa-se que, a par do reconhecimento da import8ncia da 

ciência processual, a inserçáo desta regra na Lei Maior signfica direta e 

imediatamente, no plano normativo, a consagração de pelo menos duas 

garantias diferentes : a) a de que a elaboração da lei processual haver4 de 

obedecer, formalmente, os estritos 'ditames do processo legislativo, assim 

como disciplinado na prbpria Constituição, e, substancialmente, os critérios de 

racionalidade, razoabilidade, igualdade e justiça; b) a de que por meio de um 

instrumento hábil ( de um processo constituído segundo os modelos formal e 

substancial descritos acima) é que se dará a aplicação da lei material ao caso 

concreto pelo Estado-juiz com vista à emissão de provimento que 

legitimamente interfira na órbita juridica do demandadoY5. 

A garantia do ingresso em juízo consiste em assegurar às pessoas, 

com suas pretensões e defesas a serem apreciadas com o acesso ao Poder 

Judiciário. Hoje, busca-se evitar que conflitos menores ou pessoas menos 

94 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. S%o Paulo: Malheiros, 1995. p. 
303-304. 
95 MACHADO, Antenio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. S ~ O  Paulo: Juarez de 
Oliveira,1999. P.58. 



favorecidas fiquem a margem do Poder Judiciário, atribuindo a pessoas e 

entidades legitimidade para postulação judicial (interesses difusos e coletivos). 

A garantia do contraditório é indispensável a todo o sistema de informe 

às partes sobre os atos processuais do juiz, dos seus auxiliares e da parte 

contrária. É importante também que, entre as partes e o juiz, se instale um 

processo de diálogo construtivo. O princípio do contraditório envolve a triplice 

garantia de conhecimento, diálogo e prova. 

Assim sendo, a garantia do contraditório mais as garantias do ingresso 

em juizo, do devido processo legal, do juiz natural e da igualdade entre as 

partes visam a um único fim que é a síntese de todos os prop6sitos integrados 

no Direito Processual Constitucional: o acesso à justiça. Uma vez que o 

processo tem por escopo magno a pacificação com justiça, é indispensável que 

todo ele se estruture e seja praticado segundo estas regras, voltadas a fazer 

dele um canal de condução à ordem jurídica justa. 

Destacamos a inovação trazida pela Emenda Constitucional n.O 45, ao 

acrescentar ao artigo 5' da Constituição Federal o inciso LXXVIII - a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

E, em comentário à inovação Antonio Cláudio da Costa Machadow" 

afirma que: A Constituição brasileira ,..., dá mais um passo à frente ao 

consagrar, por meio deste inc. UO(VII1 e de forma explícita, um outro aspecto 

normativo relevantíssimo do super princípio do devido processo lega/ 

estampado genbncamente pelo inc. í IV  do presente artigo 5'. E continua o 

mestre: .. . a partir de agora o devido processo legal brasileiro passa também a 

ser integrado pelo direito ao processo de tramitação em prazo razoável, o que 

representa o incremento normativo que faltava à garantia do acesso a Justiça, 

como visto, um dos aspectos essenciais do devido processo legal. 

96 Machado, Antonio Cláudio da Costa.Código de processo civil interpretado. BamerilSP: 
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Ainda sobre a inovação legislativa observa o renomado mestre Antônio 

Cláudio da Costa Machado9' a possibilidade de ser questionada a importancia 

de um princípio como este, em sede constitucional, pela pouca concretude 

jurídica e grande carga axiológica da qual se reveste, e, refutando tal 

questionamento assevera que, este, não procede por três motivos: "em 

primeiro lugar, porque dirigindo-se a nova norma jurídica, antes de mais nada, 

ao legislativo, ao Executivo e ao próprio Judiciário, obrigam-se os Poderes a 

dar realização concreta a expectativa de tramitação célere de processos 

judiciais e administrativos. Em segundo lugar, porque, tratando-se de garantia 

constitucional, este inc. UO(V1II fomentará o surgimento de uma nova cultura 

jurídica representada pela reivindicação, dos operadores do Direito e dos 

cidadãos em geral, no sentido da efetivação do direito a tramitação célere de 

processos e procedimentos. E, finalmente em terceiro, não podemos olvidar 

que a presente Reforma do Judiciário 6 receptáculo de outras tantas normas 

que já significam concretização deste novo direito subjetivo, como as 

estampadas no art. 93, Xll(direito i) atividade jurisdicional ininterrupta), art. 103- 

A(súrnu1a de efeito vinculante), arts. 107, 5 23 1 15, 5 fO, e 125, § 7Oliustiça 

itinerante) e art. 7.07, Fj 34 11 5, § 2') 8 725, 5 6' (descentralização de tribunais). 

Salienta, ainda, que, corroborando com tal entendimento tem-se o disposto no 

artigo 7 O ,  da emenda constitucional numero 45: O Congresso Nacional instalará, 

imediatamente após a promulgação desta Emenda Constitucional, comissão especial 

mista, destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários à 

regulamentação da materia nela tratada, bem como promover alterações na legislação 

federal objetivando tomar mais amplo o acesso Justiça e mais célere a prestação 

jurisdicional. 

O que se deve ser destacado é a necessidade de incrementar o 

sistema processual com instrumentos novos e novas técnicas para manuseio 

dos instrumentos anteriores, com adaptação das mentalidades dos operadores 

A consciência do emprego do processo com0 instrumento que faça justiça às 

partes e que seja aberto ao maior número possível de pessoas. 

97 Idem. 



A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada no limite de 

acesso aos brgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o 

acesso a Justiça enquanto instituição, e sim de viabilizar o acesso a ordem 

juridica justa. 

Uma empreitada assim ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova 

postura mental. Deve-se pensar na ordem juridica e nas respectivas 

instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário das 

normas jurídicas que é o povo, de sorte que o problema do acesso à justiça 

traz a tona n%o apenas um programa de reforma, programa este, que não 

podemos deixar de reconhecer, iniciado através da Emenda Constitucional n.O 

45, que tratou da Reforma do Judiciário, mas também um método de 

pensamento, conforme acentua Mauro Cappelletti, 

Também devemos nos preocupar com o direito substancial que, além 

de ser ajustado a realidade social, deve ser interpretado e aplicado de modo 

correto. 

O acesso a ordem juridica justa supõe, ainda, um corpo adequado de 

juizes. A população tem direito à justiça prestada por juízes inseridos na 

realidade social, comprometidos com O objetivo da realização da ordem jurídica 

justa.. 

Direito a melhor organização da justiça é dado elementar do Direito à 

ordem jurídica justa. E uma melhor organização somente poderá ser alcançada 

com uma pesquisa interdisciplinar permanente sobre os conflitos, suas causas, 

seus modos de solução, a organizaçao judiciária, sua estrutura, seu 

funcionamento, seu aparelhamento e sua modernização e adequação dos 

instrumentos processuais. 

0 direito de acesso à justiça é, portanto, direito de acesso a uma 

justiça adequadamente organizada e o acesso a ela deve ser assegurado pelos 

instrumentos processuais aptos a efetiva realização da justiça. 

Assim concebida, a Justiça, o acesso a ela deve ser possibilitado a 

todos e 0s ~bstáculos que surjam, de natureza econômica, social, cultural, 

devem ser devidamente removidos. Justiça gratuita, assistência judiciária, 



informações e orientações si90 alguns dos serviços que se prestam 2i remoção 

destes obstáculos. 

O acesso a ordem jurídica justa é antes de tudo uma questão de 

cidadania. Acesso a ordem jurídica justa, (expressão formulada por Kazuo 

Watanabe) quer dizer acesso a um processo justo, a garantia de acesso a uma 

justiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e adequada das 

partes no processo, mas que também permita a efetividade da tutela dos 

direitos, consideradas as diferentes posiç6es sociais e as especificas situaçoes 

de direito substancial. Enfim, acesso à justiça significa, ainda, acesso à 

informação e orientação jurídica e a todos os meios alternativos de composição 

de  conflito^^^. 
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7. O DEVIDO PROCESSO LEGAL E AS SUAS VARIAÇÕES 

Entre os direitos e garantias fundamentais temos arrolados nos incisos 

do artigo 5O da Constituição Federal de 1988, temos consagrados. De modo 

expresso o devido processo legal, inciso LIV e fundamentado no inciso LV. 

Cumpre observar que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

também denominado princípio do direito de ação, consiste numa garantia de 

corrente do devido processo legal, artigo 5O, XXXV, da referida Constituição 

Federal. 

O principio do "due process of law", tem seu antecedente remoto na 

Magna Carta, de 121 5. Esse foi o primeiro documento jurídico a fazer menção 

a este princípio, quando, no seu artigo39, utilizou a locução "per legem terrae", 

redigida m latim e mais tarde traduzida para "law of land" : "lei da terra". 

O termo "due process of law"apareceu em 1354 , na Inglaterra, quando 

Eduardo III , expediu uma lei denominada " Statue of Wetminster of Liberties of 

London" substituindo a locuçã~ originária " per legem terrae". Esse princípio 

foi adotado pelas.emendas 5a e 14a da Constituição Americana de 1887. 

Nossas Constituições até 1946 foram omissas no tocante a controle 

judicial das lesões ao direito individual, entretanto podemos tê-lo por implícito. 

Esta igclusão no texto constitucional foi sem dúvida evidente reação ao contido 

na parágrafo único do artigo 9' da Carta de 1937, e que havia sido revogada 

pela Lei Constitucional n.O 1 de I I de dezembro de 1945. 

Trata-se de garantia civil com abrangência para todos os direitos 

individuais, quer relacionados com as pessoas entre si, quer no relacionamento 

destes com o Estado. 

A regra é dirigida ao Poder Legislativo, uma vez que quem não poderá 

recusar a apreciação do Poder Judiciário é a lei. Assim, a cognição pelo 

Judiciário é mandamento con~tituci~nal. 



Manoel Gonçalves Ferreira Filho descreve que "Impede essa cláusula toda 

restrição à liberdade ou aos direitos de qualquer homem, sem intervenção 

Judiciário, claro, se o interessado a reclamar""". 

Trata-se de fundamento democrático o contido neste inciso. É a 

independência dos Poderes quem aconselha a sua expressão. 

A Constituição de 1967 abriu profunda fenda na forma contida neste 

inciso, e o fez através do artigo 173, mantida pela emenda n.O 1, no artigo 181, 

das Disposições Gerais e Transitórias. Neste contexto, era válida a exclusão de 

apreciação judicial dos atos praticados pelo comando supremo da revolução de 

31 de março de 1964. 

Diversamente das Constituições anteriores, a atual acrescenta 

que(CF188, artigo sO, inciso XXXV): 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direitos". 

Assim, não será necessário que a lesão ao direito se consume, a 

simples ameaça a direito, dá a pessoa possibilidade de se socorrer ao 

Judiciário. 

Criou-se de forma ampla e genérica o remédio preventivo contra lesão 

ao direito. Não ficou apenas a busca ao expediente remediativo, mas também, 

ao preventivo. 

Calmon de Passos, entende que, para a ocorrência do devido processo 

legal é indispensável a presença de três condições: 

"a) sd 6 devido processo legal o proceSS0 que se desenvolve perante um juiz 

imparcial e independente; 

b) não há processo legal sem que se assegure o acesso ao judiciário; 

C), . .as duas garantia precedentes se mostram insuficientes se não assegurado 

ds partes o contraditbriofdoO. 

" FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p.245. 



A seguir aponta uma parte fixa do "due process of law", composta 

pelos elementos antes explicitados, e uma parte contingente: 

" o que é contingente e histórico diz respeito às fórmulas, 

procedimentos, expedientes técnicos e valorações de conteúdos postos 

pelo legislador e integrados,pelos juízes, na0 há estrutura que tem de 

ser identificada, porquanto, faltando ela, em qualquer de seus aspectos, 

o que falta é o devido processo legal. E nisso reside anota que permite 

distinguir o Estado de direito do estado autoritário, em todas as suas 

modalidades". 'O' 

De fato, o l 1  duo process of law': de caráter individualista dos séculos 

anteriores, deve ser revisto, preservando-se a existência do juiz imparcial, o 

acesso à justiça e o contraditório. 

Nesse coritexto, o devido processo legal, em seu aspecto contingente, 

deve adaptar-se à nova realidade das relações coletivas. Portanto, para se 

assegurar o contraditório, a imparcialidade do juiz e o acesso ao Judiciário, 

novas técnicas foram, para essas ações, concebidas. 

A respeito da necessidade, para que exista realmente "duo process of 

law" de um juiz imparcial e independente, observa-se o seguinte. 

Atualmente, vem-se requerendo do juiz que ele deixe de ser, como dito 

alhures, mero convidado de pedra do processo. Essa tendência não é recente. 

O Professor Aureliano de Gusmão reconhecia que: 

''0 juíz, órgão atuante do direito, não pode ser uma pura máquina inerte 

e sem iniciativa própria, na marcha e andamento dos processos, só agindo por 

provocação, requerimento ou insisttsncia das partes"'02 

Os poderes assistenciais do juiz defluem, em prestígio à noção da 

Justiça material (em contraposição a mera idéia da Justiça formal), de um 

"'''Calmon de Passos, apud. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Direito Processual 
Constitucional. São Paulo: Saraiva. 1998, p. 9. 
101 Idem, p.10. 
"I2 NALINI, José Renato. O juiz e o Acesso a Justiça, p.125. 



princípio por alguns admitidos - não expresso na Constituição - conhecido 

como principio da paridade de armas. 

Com efeito, além de assegurar a igualdade das partes, a ampliação dos 

poderes de instrução do juiz corresponde com o enfoque do processo 

considerado instrumento público oficial de realização da Justiça. Assim, a guisa 

de exemplo, exige-se do juiz, no tocante aos poderes instrutórios, que com sua 
atuação ex officio, busque suprir a deficiência probatória das partes que muitas 

vezes se deve a fatores economicos ou culturais e não a intenção de dispor do 

direito. Entretanto, deve-se tomar cuidado para que essa atuação assistencial 

não fira a efetiva igualdade das partes, com a tomada de posturas sentimentais 

por parte do juiz. 

Também, observa-se que, na realidade, a fragilidade de uma das partes 

deve ser considerada essencialmente sob o prisma da relação juridico- 

processual (exemplo alguem que se encontre em situação jurídica desfavorável 

quanto as provas), sem se desconsiderar, no entanto. Que essa fragilidade 

processual decorre, muitas vezes, da pr6pria relação jurídica de direito material 
(as provas podem ser mais acessíveis, por exemplo, ao que detém o meio de 

produçBo em detrimento do consumidor - sugerindo-se, assim, até mesmo a 

inversão do Gnus da prova). 

Quanto ao segundo requisito, isto é, o acesso ao Poder Judiciário, 

entendemos que dentre os direitos fundamentais do homem, um dos mais 

importantes sem dúvida, é o direto de ação. Não obstante, a ação seria, no 

Estado de Direito, o ultimo reduto daqueles que viram o que Ihes pertence, 

segundo um ordenamento anterior, ser vilipendiado. 

0 princípio da inafastabilidade do controle Judicial ( princípio do acesso 

à Justiça) é mandamento que alcança a lei ou quaisquer outras regras 

jurídicas, conforme descrevia o artigo 75 do Código Civil de 1916103: 
" A  todo o direito corresponde uma ação, que o asseguras': 

1 OJ Cumpre observar que o novo Código Civil " C.C.B. 2002", não reproduziu as 
diçpoçiç5eç do art. 75 do CC de 1916. 



Nao criando a lei, expressamente, qualquer açao ou recurso para 

garantir um direito, a própria ConstituiçZio já o fez através do "habeas corpus e 

do mandado de ~egurança" '~~ 

Destarte, a a ~ ã o  asseguradora do direito que deve cogitar a lei, 6 

essencialmente, o meio de satisfazer a pretensão nele contida. Desde que 

haja ação para garantir o direito, não .se pode afastar do Poder competente, 

que é o Judiciário, a possibilidade de verificar em sua extensão o direito 

lesionado, cuja garantia é assente na ação que lhe corresponda . Por outro 

lado, deve-se Ter em mente que, dentro da linha já exposta, não se pode mais 

conceber a ação como centro das ocupaç6es dos processualistas. A 

hipervalorização, herdada entre os latinos das actiones do direito romano, é 

fruto de um individualismo inconcebível. O destaque para a ação, e em 

conseqüência para o autor, pode levas a falsas conclusões sobre o escopo do 

processo, que deve atender aos interesses de pacificaçao social do Estado e 

não ser tido simplesmente como meio de conceder direitos a quem ingressa 

com a demanda. Portanto, o destaque deve ser para a noção de jurisdição, o 

que mais atende ao interesse público. 

NO entanto, não se pode deixar de conceber a ação como uma garantia 

indispensável a sobrevivência do estado de Direito, já que constitui a última 

esperança daquele que se sente injustiçado e que não detém nenhum outro 

meio de fazer valer sua pretensões não satisfeitas. 

Para a efetivação da garantia, a Constituição não apenas se preocupou 

com a assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

mas a estendeu a assistência jurídica pré-pr~cessual. Ambas consideradas 

dever do Estado, este agora fica obrigado a organizara carreira dos defensores 

públicos, cercada de muitas das garantias reconhecidas ao Ministério Público 

(artigo 5O, LXXIV c/c artigo 134, ambos da CFl88). 

isto é importantes, pois a morosidade da justiça no Brasil poderá fazer com 

que o fato que é submetido a sua apreciação antes de se consumar, não venha 

a se completar. 

'O4 Incisos LXVIII e LXIX, do artigo 5' da CF188. 



Desse modo, há que se facilitar o acesso à a justiça, para a garantia 

plena do exercício desse direito previsto constitucionalmente, mesmo porque o 

direito de ação é uma das mais importantes liberdades públicas, ou seja um 

direito fundamental do cidadão. 

Com efeito, tanto a ação em seu estado potencial (ação não proposta), 

quanto a ação em seu estado dinâmico (ação proposta), devem ser 

preservadas, sob pena de, mesmo que indiretamente, ferir-se direito previsto 

constitucionalmente. 

Portanto, a preservação do acesso a ordem jurídica justa, visando a 

efetivação dos direitos, 6 um dos direitos humanos fundamentais mais 

importantes no Estado Democrático de Direito. 

O terceiro requisito, é o Princípio do Contraditório, assim descrito no artigo 5 O ,  

LV, da Constituigão Federal: 

"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, serão assegurados o contraditbrio e a ampla 

defesa. Com os meios e recursos a ela inerentes': 

As constituições anteriores asseguravam o contraditório somente na 

instrução criminal. A atual estende o contraditório a todos os demais processos 

(civis e administrativos) assim como a ampla defesa com os meios e recursos a 

ela inerentes. 

Observa-se que para o atendimento dessa garantia se faz necessário, 

primeiro, que as partes sejam amplamente comunicadas dos atos do processo, 

e segundo que sobre tais atos seja dada a oportunidade para as partes se 

manifestarem, previamente, exatamente para que possam influir na decisão. 

Quanto ao primeiro aspecto é formalizada a idéia de informar, de levar 

fatos ao conhecimento das partes, logo de início, com a citação e ao longo do 

processo com as intimações. 

Quanto ao segundo, não basta oferecer oportunidade de participação na 

produção de provas, deve-se igualmente oferecer essa oportunidade no ato de 

preparação de provas que podem advir. 



O contraditório consiste na possibilidade de uma das partes manifestar- 

se contrariamente à pretensão deduzida pela outra parte, podendo apresentar 

contraprova. Observa-se que o contraditório vige durante toda a relação 

juridico-processual, sendo que, sempre que uma das partes se manifestar, 

deve-se abrir oportunidade a outra para contraditar. Assim, o contraditório 

existe não somente no que concerne à fase postulatória, estendendo-se às 

demais fases do processo. 

Salienta-se que a noção de contraditório é essencialmente potencial, 

sendo que, aberta a possibilidade de manifestação da partes, sem que esta se 

manifeste, não se pode dizer que houve mácula ao contraditório. O mesmo, por 

exemplo, ocorre com a revelia, em que, embora haja a devida possibilidade, de 

apresentação da contestação por parte do réu, este queda- se inerte. 

Dessa maneira, não fere o contraditório a concessão de liminares 

inaudita altera parte ou de tutela antecipada, pois em ambos os casos 

pretende-se somente, que uma vez presentes os requisitos legais, se evite o 

imediato perecimento do direito, devendo-se logo a seguir , abrir oportunidade 

de manifestação à outra parte. 0 perecimento do direito implicaria a 

inviabilidade da própria instauração da relação jurídico processual, sem que se 

pudesse sequer, no momento devido, ocorrer o contraditório. 

A ampla defesa é um corolário do processo como modo de garantia 

individual. A defesa, tal como a ação, é também um direito constitucional e 

processualmente garantido. 

Desse modo, como no processo a acusação e exercida por um órgão 

que possui conhecimentos técnicos-jurídicos, também ao acusado deve ser 

proporcionada idêntica oportunidade de se ver representado em juízo por quem 

tenha igual formaçClo a do 6rgao de acusação, sob pena de violar-se o 

tratamento paritário que é uma imposição do princípio do devido processo 

legal. Neste mesmo sentido, temos a disposição constante do artigo 5O, LXXIV, 

da Constituição Federal o qual preve! que o estado prestara assist6ncia juridica 

àqueles que não disponham recursos para tanto. 



Em suma, não basta enunciar a garantia, é preciso proporcionar meios 

para que o contraditório seja efetivo e equilibrado. 

Da noção de equilíbrio surge a idéia de igualdade das partes. Desse 

modo é que se entende que o contraditbrio deve proporcionar as mesmas 

oportunidades de manifestação e as mesmas possibilidades de prepararem e 

produzirem as provas de suas alegações (paridades de armas). 

Assim, outro princípio fundamental para a garantia do processo A o 

principio da igualdade, expresso no artigo 5O, "Caput" , da Constituiçgo 

Federal, que estabelece: 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, ;l 

segurança e B propriedade, nos termos seguintes: " 

Proclamada pelos antigos, a igualdade de todos perante as leis foi o 

princípio absorvido pelo jus naturalismo, incorporando-se como doutrina nos 

direitos fundamentais do homem. 

O conteúdo do princípio da isonomia é a igualdade formal, isto é 

tratamento desiguais de forma igual e dos desiguais de forma desigual perante 

a lei. Não se cogita de igualdade material que igualmente se pretendesse 

nivelar o ser humano nas suas características biológicas do nivelamento social, 

haja vista, que o homem difere de seu semelhante física, moral, intelectual e 

economicamente, por razões de sua própria criação. Na igualdade formal e 

melhor entendimento é dado por Ruy Barbosa: 

"A regra da igualdade não consiste em senão quinhoar 

desigualmente aos desiguais, na medida em que se de~igualam':'~' 

Desta&, o princípio da igualdade não é apenas um principio do Estado 

de Direito, mas também um princípio do Estado Social, na medida em que 



assume relevo enquanto princípio de igualdade de oportunidade e de 

condições reais de vida. Essa igualdade se conexiona com uma política de 

justiça social'o6. 

Outrossim, este principio tem dois destinatários certos. O legislador e o 

aplicador da lei. Para o primeiro, vale a regra de que nenhuma lei poderá ser 

feita visando qualquer tipo de privilégios a quaisquer particulares e, para o 

segundo, cabe a máxima que deverá executar a lei com critérios de fidelidade e 

respeito ao principio que ela consagra. 

Assim, embora já analisamos indiretamente esse principio, quando 

descrevemos sobre a "paridade de armas no processo" cabe aqui uma 

observação complementar. Esse princípio, também vem expresso no art. 125, 

I ,  do Código de Processo Civil, devendo, ser observado, como se verificou 

anteriormente, sob a ótica dos poderes assistenciais do juiz. 

Temos ainda, outros princípios fundamentais do homem que servem 

como garantia ao acesso a ordem jurídica justa. 

A Constituição Federal, no seu art. 5 O ,  LIII, estabelece que: 

"ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente". 

Segundo o principio do juiz natural, o processamento e julgamento das 

causas devem-se dar perante juiz investido do poder jurisdicional, com a 

competência devidamente indicada pela Constituição Federal. 

O postulado, da proibição de tribunais de exceção (art. 5O, XXXVII, da 

CF), é conseqüência da princípio do estado do direito. A decorrência natural 

dessa proibição é a impossibilidade de subtrair-se o jurisdicionado de seu juiz e 

promotor naturais. Por conseguinte, a proibição da existência e criação de 

tribunais de exceção 6 o complemento do principio do juiz natural. 

Tribunal de exceção vedado pela Constituição é todo e qualquer tribunal não 

previsto peia própria Constituição Federal. Houve no Brasil um deles. Era o 

'OS BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços, p. 55. 



Tribunal de Segurança Nacional, criado pela Lei n.O 244 de 11 de 

setembro de 1936, tendo sido extinto pela Lei n.O 14 de 17 de novembro de 

1945. 

Tribunal de exceção é tribunal marginal, posto à margem das previsões 

constitucionais. Tal tribunal al8m de imoral e ilegal, fere os direitos 

fundamentais do homem. 
De fato, o juiz natural não 6 somente aquele do lugar em que deve ser 

julgada a causa, competente em razão do território, uma vez que, o juiz natural 

se aplica indistintamente ao processo civil. ao penal e ao administrativo. 

Conforme estabelece a Constituição, as regras de determinação de 

competência devem ser instituidas previamente aos fatos e de maneira geral e 

abstrata de modo a impedir a interferência autoritária externa. 

Antes de ser afirmada e confirmada a competência e a imparcialidade do 

juiz para julgar determinada causa, não pode o magistrado ingressar no exame 

de questões processuais OU de mérito, sob pena de violar-se a garantia 

constitucional do juiz natural. 

A garantia implica o direito dos litigantes em ver o objeto do processo, ou 

seja, o conjunto. das questões que devem ser julgadas pelo juiz (thema 

decidendum), ser decidido pelo juiz natural. 

O ar$. !jO, XXXIV, CFI88, determina que: "são a todos assegurados, 

indepandentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petiçao aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;" 

Quanto ao direito de petição, desde 1824, a Constituição do Império, 

impunha que: 

"Todo cidadão poderá apresentar por escrito, ao Poder 

~egislativo e ao Executivo, reclamações, queixas ou petições, e até, 

'O6 J.J.Canotilho, Direito Constitucional, P. 56'7. 



expor qualquer infração da Constituiçdo, requerendo perante a competente 

autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores". 

O direito de petição vem do "Bill of Rights" de 1688, que em seu artigo 5 O  

dispunha: 

"é direito dos súditos, apresentar petições ao rei, e todas as 

prisões e perseguições, por motivo de tais pedidos serem ilegais". 

Igualmente previsto nas clássicas Declarações de Direitos, como a da 

Pensilvânia de 1776 (art. 16), e também na Constituição Francesa de 1791 (art. 

3O). 
Assim, o direito de petição, A o direito que pertence a uma pessoa de 

invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação. 

Sua finalidade é comunicar o fato legal OU abusivo ao Poder Público, para que 

providencie as medidas cabíveis. 

Na legislação ordinária, exemplo de exercício do direito de petição vem 

expresso na lei n.Y.898165 (Lei de Abuso de Autoridade), que prevé em seu 

art. 1 O: 

"0 direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, contra as 

autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem 

abusos, são regulados pela presente lei" 

De fato, o direito de petição, obriga as autoridades públicas endereçadas 

ao recebimento, ao exame e quando necessário, a resposta em prazo razoável 

sob pena de configurar-se violação ao direito líquido e certo do peticiondrio, 

corrigivel por intermédio de mandado de segurança. Observa-se também que 

diante da impossibilidade de obrigar-se O Poder Público competente a adoça0 

de medidas para sanar eventuais ilegalidades ou abusos de poder, 

posteriori, o servidor público omisso poderá ser responsabilizado, civil, 

administrativa ou penalmente. 



Por outro lodo, foi a partir da Constituição de 1964 que se garantiu 

constitucionalmente o direito da obtençao de certidaes para defesa de direitos 

e esclarecimento de situações. 

O art. 141, parágrafo 36, da Constituição de 1946, garantia: a) o rápido 

andamento dos processos nas repartições públicas; b) ciência os interessados 

dos despachos e das informações que a eles se referiam: c) a expedição de 

certidóes requeridas para a defesa de direito; d) expedições requeridas para 

esclarecimento de negbcios administrativos, salvo se o interesse público 

impuser sigilo. Diante do exposto houve redução de direito, pois o texto atual, 

deixou de garantir o rápido andamento dos processos nas repartições publicas, 

como também, o direito à ciencia dos interessados dos despachos e das 

informações que a eles se refiram. 

Assim, o inciso XXXIV deu possibilidade de duas providências: a) 

expedição de certidões para defesa de direitos; b) expedição de certiddes para 

esclarecimento de situações. 

O necessário para que se obtenha as certidões enumeradas é, que a 

pessoa (brasileiro ou estrangeiro) comprove ser parte legítima para obtenção 

desta. Requererá por si ou por procurador, desde que tenham direitos a serem 

defendidos ou situações a serem esclarecidas. Quer no exercício do direito de 

petição, quer no exercício do direito de obtenção de certidões qualquer pessoa 

que os exercer constitucionalmente fica isento do pagamento de taxas. Taxas 

aqui devem ser entendidas como quaisquer Ônus, pouco importando a 

denominação de taxa, emoi~ment0~ ou garantia de instância. 

Com efeito dentre os inúmeros institutos jurídicos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988, O devido processo legal se destaca com um dos 

alicerces do Estado Democrático de Direito, uma vez que para um Estado ser 

considerado um Estado de Direito, 6 essencial que ele se submeta à lei e ao 

controle jurisdicional. Por conseguinte este Controle somente poderá ser 

realizados através de processo fundamentado em princípios democráticos e 

igualitários. 

Ass'm, a importância do devido processo legal em nosso texto 

constitucional, reside na sua normatização entre OS direitos fundamentais, 



consagrados como clausula pétrea pela Constituição Federal. Informa-se 

sobre tudo pelos princípios da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, da 

Legalidade, da Igualdade, da Dignidade da Pessoa Humana, do Juiz Natural e 

do Contraditório e Ampla Defesa. Por meio de sua realização garante-se a 

dignidade da pessoa humana, bem como o acesso à ordem jurldica justa. 



PARTE III - DA PETIÇÃO INICIAL 



Quando alguém invoca a prestação da tutela jurisdicional do Estado 

com o objetivo de realizar, impositivamente, a satisfação de um interesse 

protegido pela ordem jurídica, ligado a um bem ou necessidade da vida, não 

está, como se possa imaginar, solicitando um favor ao Estado, mas, sim, 

exercendo um legítimo direito, assegurado pela Constituição da República, 

insculpido no seu artigo sO, inciso XXXV. 

As raízes históricas desse direito subjetivo público estão presas ao 

compromisso ético-político que o Estado assumiu, perante os indivíduos, no 

momento em que, argumentando com a necessidade de preservação da 

estabilidade das relações jurídicas e sociais, os proibiu de seguir realizando 

justiça pelas próprias mãos (autotutela) e trouxe para si, em caráter 

monopolístico, o poder de solucionar os conflitos de interesses ocorrentes no 

âmbito dos grupamentos humanos. 

Mais que um poder, contudo, a jurisdição se inscreve na ordem 

constitucional (em decorrência do mencionado compromisso político 

assumido), como. indeclinável dever ,do Estado, ao qual, por esse motivo, 

incumbe efetuar a entrega da prestação jurisdicional não apenas de maneira 

célerelo7 e imparcial - conforme tratado no Capitulo 2 -, senão que com a 

qualidade intrínseca exigida por tudo aquilo que o direito representa para o 

microcosmo do indivíduo e para o macrocosmo social. 

Em regra, a atividade jurisdicional, no plano das relações civis e 

trabalhistas, não pode ser exercitada por iniciativa do juiz "ex officio", ainda que 

este, tenha conhecimento pessoal da existência da lesão de direito de outrem 

ou da ameaça de iminente lesão (artigo 2 O ,  do Código de Processo Civil). 

Eventual faculdade que se atribuísse ao magistrado para solver, por sua 

iniciativa, os conflitos intersubjetivos de interesses poderia, não apenas fazer 

107 Artigo 5" &I Coristituição Fcdcral o iiiciso LXXVIII - a todos. no âiribito judicial c adnlinistrativo. são 
assegurados a ra~oável duração do processo e os mcios que garantam a celeridade dc sua trainitação. 
Acrescentado pela Eincnda Constitucional n " 45. 



com que pessoas fossem levadas, contra a própria vontade, a litigar em juízo, 

mas, acima de tudo, colocar em risco o dever de neutralidade a que o juiz se 

encontra subordinado, como brgão estatal destituído de interesse no objeto da 

lide. 

Outrossim, na esfera da Justiça do Trabalho, as únicas exceções que 

permitem a iniciativa do juiz "ex oficio" restringem-se as disposições dos 

artigos 878, 878-A e 856, todos da CLT. 0 s  artigos 878 e 878A tratam do 

processo de execução e o artigo 856 trata dos dissidios coletivos. Quanto ao 

artigo 878 da CLT, ao permitir ao Juizo a instauração "ex offício" do processo 

de execução; limita-se à convocação do autor para apresentar os cálculos 

atualizados do seu crédito e, não cumprindo o autor a diliggncia determinada 

pelo ~uízo, este determinará o arquivamento do processo até a manifestação 

do autor. 

As novas disposições do artigo 878-A, da CLT, acrescidas pela Lei no 

10.035 de 25/10/00, atribuem ao juízo da execução a competência para 

cobrança "ex offício" de eventuais diferenças devidas à previdência social em 

decorrência das verbas trabalhistas adimplidas perante a Justiça do Trabalho. 

A Lei no 10.035/00 nada mais fez que traçar O respectivo procedimento para 

esta execuçao, uma vez que a Emenda Constitucional no 20 de 15/12/98, 

D.0.C. de 16/12/98, acrescentou o parágrafo 3' ao artigo 114 da CF/88 que 

trata da competência da Justiça do Trabalho, assim passando a dispor: 

Artigo 114 ...§ 3'. Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de 

ofício, as contribuiçóes sociais previstas no art. 195'". 1, "a" e 11, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir". 

A Emenda Constitucional n.' 45, alterou a redação do artigo 114, da 

Constituição, ampliando a competência da Justiça do Trabalho e, 

transformando o antigo § 3O, no inciso VIII, entretanto, conservou a mesma 

redação: 'b execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, 1, a , 

e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;.': 

-- 

'Os Chditos da Previdência Social em virtude da relação de trabalho. 



No que tange ao artigo 856, da CLT, este permite ao presidente do 

Tribunal, através de petição escrita, instaurar a instância sempre que ocorrer a 

suspensão do trabalho (greve). 

Mas, ressalta-se que parte da doutrina juslaboralista entende que a 

instauração da instância pelo próprio presidente, ainda que em sede de dissidio 

coletivo, não foi recepcionada pela Constituição vigente e, por isso, não mais 

vigora (Giglio, Wagner D., 1998, p. 3701°9). 

A jurisdição é, portanto, informada pelo princípio da inércia (ou da 

demanda), segundo o qual cabe ao indivíduo, na exata medida do seu 

interesse, provocar o exercício dessa função estatal, nos casos e formas 

previstos em lei (CPC, artigos 2' e 262). Ao instrumento formal instituído para 

ativar a jurisdição deu-se O nome de petição inicial. Se, sob o aspecto tGcnico, 

essa petição deve ser considerada como o elemento deflagrador do processo, 

do ponto de vista do autor, ela representa uma espécie de "projeto" de 

sentença que visa este obter, conquanto, na prática, razões de ordem diversa 

possam fazer com que o processo se extinga sem julgamento do mérito, ou 

que o resultado do exame deste seja desfavorável ao autor. 

Pela importância que a petição inicial ostenta no universo do processo, 

a lei impds, para sua validade formal, a observância a determinados requisitos, 

sob pena de ser indeferida e provocar, com isso, o fim do processo sem 

pronunciamento a respeito das questoes de mérito. O processo na área 

trabalhista, ainda que menos formalista do que o civil, também indica 0s 

requisitos que a petição inicial deverá atender, para revestir-se da eficácia 

deflagradora do processo que lhe atribui a lei (CLT, art. 840, par.IO). 

Modernamente, a petição inicial pode ser definida como o ato pelo qual 

se provoca a ativação do poder dever jurisdicional do Estado e se pede um 

provimento, cujos efeitos estarão vinculados ao direito material que se esteja 

procurando ver reconhecido ou protegido, embora o exercício do direito de 

ação não pressuponha, necessariamente, a existencia do direito material. 

109 Em sentido contrário: RODRIGUES PINTO, J. A. P~OC~SSO trabalhista de 
conhecimento, p. 415, apud GIGLIO, W. D. Direito Processual do trabalho. Sgo Paulo: 
Saraiva, 1997. p. 370. 



A petição inicial, destarte, é um instrumento não só de provocação da 

atividade jurisdicional (direito de ação), como de impetraçao da efetiva entrega 

da correspondente prestação estatal (demanda). 

Na definição acima, não se cogita da citaçao do r&, a despeito de 

haver exigência legal nesse sentido (CPC, art. 282, inciso VII), porque o fato de 

inexistir, eventualmente, requerimento para esse fim, não influi no campo dos 

conceitos. O requerimento de citação do réu constitui requisito necess4ri0, 

apenas para a validade formal daquela peça de instauração do processo. O ato 

citatório é indispensável para estabelecer uma "angularidadeiio" da 

relação processual (Estadolr4ulautor) que, até então, era somente linear 

(AutorIEstado). Cumpre esclarecer que a relação processual não pode 

prescindir da figura do juiz, entretanto, de acordo com a doutrina, pode ser 

entendida como angular ou triangular - para Hellwig a relação processual tem a 

forma angular, convergindo toda a atividade. ônus e situação das partes para a 

figura do juiz, não se estabelecendo contato direto entre as partes; na 

concepção de Wach a relação é triangular, contendo, além do vínculo 

fundamental das partes com o juiz, também pontos de contato direto entre as 

partes"'. 

A petição inicial não deixa de conter uma declaração de vontade, como 

reconhece Pontes de Miranda, citado por Manoel Antônio T. Filho1I2, se 

levarmos em conta o fato de que, por intermédio dela, é posto em atividade o 

poder jurisdicional do Estado e pedida a entrega da pertinente prestaç8o. Essa 

vontade, para produzir os efeitos desejados, deve ser jurídica, assim entendida, 

a que se forma com base no ordenamento normativo, seja material ou 
processual ou nos usos e ~0stumes. 

Se bem refletirmos, veremos que a petição inicial pode ser examinada 

por diversos ângulos. Assim, do ponto de vista do autor ela é, com efeito, um 

110 OU triangularidade, posiçiio esta, dominante entre os principais doutrinadores 
brasileiros, conforme assevera Vicente Greco Filho, Vo1.2, p. 55, Saraivajsp, 1997. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro.São Paulo: Saraiva, 1997, 
Vol.2, p. 55. 
'I2 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Petiç%o inicial e resposta do reu, são Paulo: LTr, 
1996, p.30. 



instrumento que as leis lhe colocam à disposição para ativar a função 

jurisdicional e obter a correspondente prestação nos casos de lesão de direito 

ou de ameaça de lesão (sentença de mérito). Todavia, se estudada sob o 

aspecto do pedido, verificaremos que ela figura como elemento delimitador da 

demanda (lide), motivo pelo qual ao juiz será defeso conceder ao autor mais do 

que foi pleiteado, ou menos do que lhe deveria ter sido concedido ou proferir 

sentença, em prol deste, de natureza diversa da pretendida, ou, ainda, 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 

demandado (CPC, art. 460). 

Assim sendo, em síntese, temos que a petição inicial será sempre a 

medida pela qual se poderá ver se o juiz, ao emitir a sentença de mérito, 

atendeu ao principio da adstrição ao pedido ou dele extravasou, ressalvados os 

denominados "pedidos implícitos" (correção monetária, juros de mora, etc.) e a 

regra legal da interpretação restrita dos pedidos (CPC, art. 293). Diz-se, 

também, com certa propriedade, que a inicial é uma espécie de projeto ideal da 

sentença de mérito que se visa obter. Por outro lado, mister se faz ponderar 

que é na petição inicial em que se encontra definido o objeto litigioso, 

permitindo-se, ainda, a verificação da ocorrência de litispendência ou coisa 

julgada. 0 mencionado objeto litigioso representa, desse modo, o elemento 

material desses dois fenômenos processuais, visto sob o ângulo da clássica 

tríplice identidade, quais sejam: a) partes; b) de causa de pedir e c) de pedido, 

nos termos do art. 301, $ 201 do CPC. 

Ressalta-se, por oportuno, que no processo trabalhista, temos 

situações particulares, todavia, poderá haver litispendência mesmo que na0 se 

configure a tríplice identidade de que estamos a falar. Isso ocorrerá, por 

exemplo, quando, entre duas açdes houver a identidade de causa de pedir e de 

pedido, mas numa figure o sindicato, agindo na qualidade de "substituto 

processual". Justifica-se tal, pois a mera existência de identidade de partes 6 

irrelevante, pois a tudo sobreleva o fato de que 0 titular do direito material 

(objeto litigioso) é o mesmo, em ambas as aÇÕesl qual seja, O trabalhador. 



Destarte, constituindo a jurisdição um poder - dever estatal e o 

processo um método oficial de solução dos conflitos de interesses amparados 

pela ordem jurídica, compreende-se o motivo pelo qual os dois fenomenos nao 

podem ser separados. Quando se fala, todavia em jurisdição trabalhista e 

processo trabalhista não se está negando a unicidade daquela, nem a 

exclusividade deste, senão que, apenas, realçando a natureza das lides que 

esses instrumentos estatais se destinam a solucionar. 

Foi, justamente, a especificidade das lides trabalhistas que justificou a 

especialização de um segmento do próprio Poder Judiciário em nosso país; 

essa especificidade, por sua vez, se enastra com a necessidade de conceber- 

se um processo capaz de fazer valer, no plano da realidade prática, o direito 

material do trabalhador, sendo indispensável para isso que o referido processo 

seja dotado do mesmo escopo tuitivo que assinala o direito substancial do qual 

o trabalhador extrai as pretensões que costuma deduzir em juizo. 

Vista sob o aspecto lógico, a petição inicial se assemelha a um 

silogismo, definido por Aristóteles (citado pelo professor Manoel Antonio 

Teixeira)Il3 como "uma série de palavras em que, sendo admitidas certas 

coisas, delas resultará necessariamente akwna outra, pela simples razão de 

se terem admitido aquelas." 

A premissa maior, no caso, é representada pela demonstração de que 

os fatos alegados, que figuram como a premissa menor, produzem efeitos na 

ordem jurídica. Os pedidos derivantes desses fatos e fundamentos jurídicos 

correspondem à conclusão. Essa concepção silogistica da petição inicial 

justifica, de certa forma, o seu indeferimento em algumas situações de inépcia, 

como quando, v. g. lhe faltar 0 pedido ou a causa de pedir; da narração dos 

fatos não decorrer de maneira lógica, a C O ~ C ~ U S ~ O ,  ou contiver pedidos entre si 

inconciliáveis (CPC, art. 295, parágrafo único, incisos I, II e IV). 

Muito mais do que um simples silogismo, a petição inicial, 6 o 

instrumento formal, instituído pelos sistemas processuais, de que se vale o 

indivíduo para ativar a função jurisdicional (ação) e pedir um provimento de 

' I 3  TEIXEIRA, M. A. PetiçBo inicial e resposta do r6u. São Paulo: LTR, 1996. p. 30. 



mérito (demanda) que poderá ser declaratório, constitutivo, condenatório, 

mandamental ou executivo, destinado a satisfazer ou a assegurar um bem ou 

uma utilidade da vida (lato sensu provimentos cognitivos, satisfativos ou 

acautelatórios, voltados a assegurar um bem ou uma utilidade da vida). 

Essa petição é, também, o padrão pelo qual se poderá verificar se o 

juiz concedeu mais do que se pedia, ou menos do que era devido, ou fora do 

que havia sido postulado, sabendo-se que, em princípio, Il40 juiz está obrigado 

a compor a lide nos limites em que foi estabelecida pelos litigantes (CPC, 

artigos 128 c/c 459). Incumbe, assim, às partes, traçar o perímetro do conflito 

de interesses, ou seja, precisar o objeto litigioso e, ao juiz, respeitar essas lides 

- particularidade a que se submetem, por igual, os juizes do trabalho, exceto 

quando no exercício do denominado "poder normativo" quando, 

necessariamente, não precisam ficar adstritos aos mencionados limites. 

No dizer de Vicente GrecoI1': "A petição inicial é o ato formal do autor 

que introduz a causa em juízo. Nela, está descrito o pedido do autor e os seus 

fundamentos, e sobre esse pedido incidirá a prestação jurisdicional". 

José Frederico Marques salienta que a petição inicial é o instrumento 

ou meio formal utilizado pelo autor para traduzir e dar vida à sua pretensãoH6. 

f14 Existem casos no processo trabalhista em que ao juiz 6 facultado julgar fora pedido. 
A guisa de exemplo, podemos citar o artigo 496 da CLT que permite ao juizo de ofício 
converter a reintegração do empregado estável em indenizaçao. 
""REGO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 97. 
'I6 MARQUES, J. F. Instituições de Direito Processual Civil -v. 111. Campinas: Millenium, 
2000. p. 23. 



2. REQUISITOS NO PROCESSO COMUM E TRABALHISTA 

A petição inicial é uma peça técnica que deve conter os requisitos do 

artigo 282, do Código de Processo Civil, bem como, no que pertine a Justiça do 

Trabalho, os requisitos do artigo 840, da Consolidação das Leis do Trabalho 

(muito embora semelhantes, os requisitos exigidos para a petiçáo inicial na 

Justiça Laboral são em menor número do que os exigidos no artigo 282, da lei 

instrumental civil, ante as peculiaridades desta Justiça Especializada, por 

exemplo, o yus p~stulandi~'~''. Outrossim, não deverá esta conter os vícios do 

artigo 295, do Código de Processo Civil (os quais serão analisados no Capitulo 

V). Ressalta-se, por oportuno, que o artigo 295, do Estatuto Processual Civil, 

aplica-se integralmente à Justiça do Trabalho, eis que, presentes no caso, os 

pressupostos do artigo 769, da Lei Trabalhista, quais sejam "omissão" e 

"compatibilidade". Além disso, 0 seu conteúdo deve estar apto a propiciar uma 

decisão jurisdicional coerente com a correção da alegada lesão de direito que 

se pretende corrigir. 

Assim sendo, o conjunto desses fatos coloca em evidência a 

extraordinária importância que a petição inicial ostenta no universo do 

processo. Destarte, essa importância, somada a finalidade da referida petição, 

fez com que o legislador de nosso país estabelecesse determinados requisitos 

para a sua validade formal. Conforme acima mencionado, a Consolidação das 

Leis Trabalhistas os indica, com habitual singeleza, no artigo 840; sendo certo 

que o Código de Processo Civil, mais preciso, os minudencia no artigo 282. 

Mas, de modo geral, o processo trabalhista tem aplicado, em caráter supletivo, 

essa norma do processo civil, salvo quanto ao valor da causa118, as provas que 

o autor pretende produzir e ao requerimento para a citação do réu, conforme 

veremos adiante. 

- -- 

'I7 Artigo 791, da CLT, prescreve que "Os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas 
reclamações ate? o final". 

Com a instituição do rito surnaríssimo na Justiça do Trabalho, art. 852 A da CLT, 
surge exceção à regra da dispensabilidade de atribuição de valor à causa. Poder-se-ia, 
inclusive, sugerir que a partir desta alteração legislativa, tornou-se obrigatório o valor da 
causa na petição inicial. Entretanto, até 0 momento, não houve revogação expressa das 
disposições do artigo 2' da Lei 5.584170. 



Podemos separar os requisitos de validade da petição inicial em duas 

classes: a) subjetivos e b) objetivos. 

O artigo 282Il9, da Lei Processual Civil, elenca os requisitos formais da 

petição inicial. Esquematicamente, podemos dizer que os subjetivos 

compreendem: a) a precisão; b) a clareza; c) a concisão. 

Outrossim, entre os requisitos do artigo 282 temos: 1)ao juiz ou 

Tribunal a que a petição é dirigida; 2) aos nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência das partes; 3) ao fato e aos fundamentos 

jurídicos do pedido; 4) ao pedido, com as suas especificaçdes; 5) ao valor da 

causa; 6) as provas com as quais o autor pretende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados; 7) ao requerimento para a citação do réu; devendo ser 

observada a ressalva feita, no que diz respeito aos requisitos aludidos nos 

números 5, 6 e 7, retro, no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Vejamos, agora, o exame individual, desses requisitos, consoante a 

classificaçao apresentada, iniciando-se pela análise dos requisitos subjetivos. 

Requisito da precisão. Este requisito significa que os fatos devem ser 

narrados, na inicial, com determinação, OU seja, ser precisados. Uma 

exposição vaga, imprecisa, desses fatos dificultará não só a resposta do r6u e, 

o regular exercício do seu direito de defesa, como a própria intelecção do 

magistrado acerca de qual seja. efetivamente, o conjunto factual, com base no 

qual extraíram-se os pedidos formulados (res in iudicio deducta). Essa precisão 

dos fatos está ligada, por certo, às particularidades do caso concreto. A guisa 

de exemplo, na Justiça do Trabalho, poder-se-ia citar: "se o empregado 

pretende pedir a condenação do empregador a0 pagamento de horas extras 

deve indicar, na petição inicial, não apenas O horário de início e de término da 

jornada, seus intervalos, o valor do salário e sua evolução cronológica, como 

também a data de admissao, e, Se for O caso, a da cessação do contrato. 

'I9 Ensina o mestre Antonio Claudia da Costa Machado que:" Outra classificação 
distingue 0s requisitos da petição inicial em intrhsecos e e~trin~ecos. IntrCnsecos são 
todos 0s expressamente arrolados neste art. 282 e mais os seguintes: forma escrita, 
exigancia de expressão em vemdcul0, assinatura (art.169) e endereço do 
advogado(ad.39, I). Extfinsecos silo: a Pmcura~ão, OS documentos 
indispens&veis(art.283), a guia de custas (em que a lei estadual - regimento de custas - 
exija o recolhimento prévio), a cópia da ~ e t i ~ a o  Para instruir o mandado(art.225, 



Cabe-lhe, ainda, esclarecer se havia, ou não, controle escrito da 

jornada e se os assentamentos constantes desses controles são corretos ou 

nSioIz0". Enfim, cumpre ao autor narrar, de modo preciso, todos os fatos 

necessários ao conhecimento do juiz e, em seguida, formular os 

correspondentes pedidos. 

NSio seria admissível (retomando o exemplo) que o autor se limitasse a 

dizer que prestou serviços ao réu (sem mencionar o período em que isso 

ocorreu) e que as horas extras laboradas não lhe foram pagas (sem indicar a 

jornada de trabalho a que estava sujeito, os intervalos concedidos, o valor do 

salário e sua evolução, etc.). Uma inicial, que assim se apresentasse, estaria 

rondando as fímbrias da inépcia. 

Cumpre esclarecer que a petição inicial será inepta não somente 

quando lhe faltar a exposição dos fatos (causa petendi), mas, tambem, quando 

os fatos forem narrados de maneira imprecisa, de tal modo que não se possa 

saber, ao certo, quais sejamlZ1. Para Manoel Antbnio Teixeira Filho: em 

qualquer caso, o decreto jurisdicional de indpcia sd ser8 possível se o autor 

deixar de atender ao despacho do juiz, que lhe ordenou a emenda ou a 

complementaç80 da inicial, no prazo,de dez dias (CPC, a1t.284)'~~. Destarte, 

devemos observar que a rigor, à luz do artigo 295, do CPC: " A  petição inicial 

ser8 indeferida: I - quando for inepta'; a inépcia não comporta emenda. 

Requisito da clareza. Não basta que os fatos narrados sejam 

precisados. Impõe-se, ainda, que sejam expostos com clareza, para que 

parágrafo único) e as c6pias para autos suplementares(art. 159), estas ultimas sem 
aplicação pratica". 

TEIXEIRA FILHO, M. A. Petição inicial e resposta do r6u. São Paulo: LTR, 1996. p. 34, 
12' No dizer do Mestre Antonio Cláudio da Costa Machado temos que:" O indeferimento 
da petição inicial(aniquilament0 liminar do processo rec6m-nascido) 6 um dever imposto 
ao magistrado, e niio uma faculdade, como se infere do texto legal que emprega a 
locução "será". Verificada, assim, a presença de qualquer de um deles -, a soluç%o da lei 
6 o indeferimento, não se lhe aplicando 0 disposto no art. 284. Machado, Antonio Cláudio 
da Costa. Cbdigo de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo.BaruerilSP: Monole 2004, P. 40qcomentBtio artigo 295"caput''). 
Neste sentido temos ainda Vicente Greco Filho: .-."Como já se viu, antes de indeferi-la 
pode o juiz mandar emend8-Ia, mas1 dependendo do vício que apresente, a única 
soiução possível é o seu indeferimento'' .GREGO FILHO, V. Direito Processual Civil 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. P- 103. 
12' TEIXEIRA FILHO, M. A. Petiç%o inicial e resposta do r6u. São Paulo: LTR, 1996. p. 34. 



possam ser entendidos pelo juiz e pela parte contraria. O requisito, em 

exame, concerne, pois, à inteligibilidade da manifestação do autor, lançada na 

inicial. 

Se ele nao se fizer entender, seguramente, n8o ser4 atendido pelo juiz 
em sua postulaç%o. Aliás, a clareza, A algo que se exige, não apenas, da 
petição inicial. Claras devem ser, por igual, a resposta do réu, as razoes finais, 

a sentença (esta, sob pena de render ensejo ao oferecimento de embargos 

declaratórios), as razdes de recurso e as pertinentes contra-razões, etc. Em 

sintese, a clareza, deve estar presente em todos os atos processuais. Sem 

clareza, não pode haver comunicação de vontade ou de idéias. Não nos 

compete empreender, aqui, um estudo das causas que levam a parte a 

elaborar petições obscuras, ininteligiveis. Mas, uma coisa é certa: petições 
iniciais confusas, incompreensiveis, por serem enigmáticas, tendem a causar 

prejuízo maior ao próprio autor do que ao r6u. 

Como afirma Manoel AntGnio Teixeira FilhoIZ3: "trata-se de uma das 

situações em que a criatura se volta contra o criador, para devord-10. .. ': 

Requisito da concisão. Os fatos devem ser relatados na petição inicial 

nao somente de maneira precisa e clara, mas concisa. O artigo 840, parágrafo 

1°, da Lei Trabalhista, com grande descortino e sensibilidade, diz que o autor 

dever8 fazer "uma breve exposição dos fatos". Essa brevidade se justifica, 

ainda mais no processo trabalhista, em virtude da especialização 

(constitucional) do Juizo, por força da qual. esse ramo do Poder Judicihrio s6 

aprecia uma espécie de lide. Assim sendo, bastará uma resumida exposição 

dos fatos para que os juizes façam incidir o direito correspondente, quando for 

o caso. Petiçdes iniciais verborrágicas trazem vhrios inconvenientes para o 

próprio autor, a saber: 1. aumentam as possibilidades de serem cometidos 

erros gramaticais, em geral; 2. agravam o risco de serem omitidos 

determinados fatos, essenciais para a informação da demanda, pois o autor 

acaba se envolvendo com o relato de fatos irrelevantes ou impertinentes; 3. 

tendem a provocar um aborrecimento no juiz que, na maioria das vezes, 

IZ3 TEIXEIRA FILHO, M. A. Petição inicial e resposta do r6u. São PPUIO: LTR, 1996. P. 35, 



deixará para ler a inicial em outra oportunidade, dando preferência &s 

elaboradas com concisão; 4. predispõem à contradição, ou seja, ao 

antagonismo entre os fatos expostos na própria inicial. 

Além disso, implicam maior consumo de tempo, de papel, de tinta e de 

tudo mais. Concisão, nem por antonomásia, é sinônimo de omissão. 

Quando se afirma que a petiçãio inicial deve se concisa, se est8, na 

verdade, dizendo que o autor deverá, em primeiro lugar, fazer uma espécie de 

depuramento prévio dos fatos, selecionando aqueles que são, efetivamente, 

relevantes para a causa (com a qual tenha pertinência), menosprezando os 

demais, por serem inúteis. Assim sendo, após selecionados os fatos 

essenciais, incumbirá ao autor narrá-los com brevidade, o que equivale a dizer, 

de maneira objetiva. Unicamente em situaç6es especiais, a exposição 

dos fatos deverá ser alongada. Em suma, a quantidade de narração deve 

estar articulada com a necessidade de intelecçao dos fatos narrados. A falta, 

neste caso, não é menos prejudicial do que o excesso, conquanto as petiçaes 

Iacunoças possam acarretar maiores prejuízos para o autor do que as 

verborrágicas. Pior, muito pior, no entanto, são as petições iniciais que 

conseguem reunir essas duas falhas: omissas a respeito de alguns fatos 

essenciais e verborrágicas quanto a outros essenciais ou não. 

Requisitos objeti~os'~~: 

1) Juiz ou tribunal a que é dirigida. Esse é o primeiro requisito objetivo 

a que a petição inicial deve atender, nos termos do artigo 282, 1, do Código de 

Processo Civil. A Consolidação Trabalhista determina que essa petição 

contenha a "designação do presidente da Vara, OU do Juiz de Direito, a quem 

for dingidaW(CLT, art. 840, 5 1'). Tratando-se, contudo, de matéria que integra a 

competência originária dos tribunais (ação rescisória, mandado de segurança, 

ação coletiva, etc.) a petição inicial (também no processo trabalhista), indicará 

no seu cabeçalho, o tribunal a que 6 encaminhada. O problema de se saber a 

quem a inicial deve ser dirigida Se resolve, sem maiores dificuldades, segundo 

MARQUES, J. F. OS denomina de requisitos fomiais, in Instituições de Direito 
Processual Civil. São Paulo: Millenium, 2000, vol. 111. p. 30, Ver, tambdm, nota de mdap6 
referente inciso 11,  artigo 282, bem como nota ref. 282 "caput". 



as normas legais definidoras da competência dos diversos 6rgBos 

jurisdicionais, sendo que algumas dessas normas são de ordem constitucional, 

como 6 o caso do artigo 114, da Norma Apice, que fixa a competência da 

Justiça do Trabalho. Não deve a parte mencionar o nome do Juiz, como 

destinatário da petição inicial, pois este não atua na qualidade de diretor do 

processo como pessoa física, senão como órgão estatal. 

Destarte, podemos dizer que o juiz é sujeito não só desinteressado, 

como impessoal, do processo. Em síntese, a primeira interpretação acerca da 

competência cabe ao autor, ressalvadas as conseq~t!?ncias que possam advir 

dos efeitos da prevenção, a teor dos artigos 105 e 106, ambos do Código de 

Processo Civil, que tratam da conexão e continência que, em verdade, são 

regras de modificação da competência e representam exceç6es ao principio 

da "perpetuatio jurisdictionis", insculpido no art. 87 do CPC. 

2) Nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do 

autor e do réu (CPC, artigo 282, 11). A Lei Trabalhista menciona, apenas, a 

qualificação das partes (CLT, art. 840, par. 

0 nome,. prenome, o estado civil e a profissão dos litigantes se 

destinam não s6 a propiciar o exame da legitimidade (ativa e passiva), como a 

evitar certos problemas ligados à homonímia. A mera indicação do nome seria 

insuficiente para isso, dai porque a lei exige a consignação do prenome ou 

apelido-de-família. A informação quanto a0 estado civil, a rigor, só se justifica 

para definir se há necessidade de consentimento uxório ou marital ou de 

citação de ambos os cônjuges. Nas ações trabalhistas, quase sempre, o réu é 

pessoa jurídica. Assim, caber& ao autor apontar a denominação da pessoa 

natural ou jurídica e, de preferência, a sua forma de constituição (sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada, sociedade ananima, etc.) e a sua natureza 

jurídica (de direito privado OU de direito público). Ainda no ámbito da Justiça 

Laboral, no caso de grupo ec0n8mico-financeiro, e indispensável a indicação 

MACHADO, Antonio ClAudio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parhgrafo por parhgrafo.BamerilSP: Monole 2004, p. 387(comentário artigo 
282, 11): "0 requisito sob comentário importa sobrenIod0 fotTnaç80 do processo ( e 
tambdm à identificação da aÇã0) Porque define a feiÇ%o subjetiva da relaçao processual 
(e da ação)". 



de todas as sociedades que o integram, desde que o autor pretenda 

que elas se tornem responsáveis pelo adimplemento da obrigaçiio que se 

contiver no título executivo emitido em seu favor. Assim, a pessoa jurídica 

que não fez parte da relação jurídica estabelecida no processo de 

conhecimento não terá legitimidade para figurar no pblo passivo da 

relação processual que se constituir na execução (TST, Enunciado 205)lZ6. 

Essa regra deve ser observada, enfim, "mutatis mutandis", sempre que o autor 

pretender que mais de um réu venha a satisfazer, patrimonialmente, no 

momento oportuno, 0s direitos que lhe forem reconhecidos pela sentença 

passada em julgado (regime litisconsorcial). Outrossim, na Justiça do Trabalho, 

a menção ao domicílio e à residência do réu dizem respeito menos aos 

aspectos de definição da competência (eis, que esta encontra-se fixada pelo 

artigo 651, da CLT) do que à necessidade de comunicação dos atos 

processuais, máxime o citatorio. Se o réu estiver em lugar incerto ou 

desconhecido, esse fato deve ser esclarecido na inicial, cumprindo ao autor 

requerer que a citação seja efetuada por meio de edita1 (CLT, art. 841, § 1°). 

Por outro lado, nos mandados de segurança, não há réu e, sim, 

autoridade coatora e a esta não cabe reparar, com seu patrim6ni0, eventuais 

prejuízos causados a direito líquido e certo do impetrante por ato que tenha 

praticado, Logo, é desnecessário mencionar-lhe, por exemplo, o estado civil, a 

profisção, o domicílio e a residência. 

Se o autor n8o tiver capacidade para estar em juízo (legitimidade ad 

processum), deverá ser representado pelo pai, máe, tutor ou curador ou, na 

falta destes, pelo Procuradoria de Justiça do Trabalho (CLT, art. 793) ou, 

finalmente, por um curador a lide. Nestas hipóteses, a petição inicial deverá 

referir-se à representação processual a fim de que o juiz possa examinar a sua 

regularidade. A capacidade para estar em juizo (assim como para ser parte, 

que a precede) traduz pressuposto legal indispensável para a constituição e 0 

Enunciado 205 do C. TST: "O respons6vel solidário, integrante do grupo econ&mico, 
que na0 participou da relaçao processual como reclamado e que, portanto, não consta 
do título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na 
execuçãow.Cumpre observar que em recente f'evflsao outubro12003 o TST cancelou este 
enunciado. 



desenvolvimento regulares da relação jurídica processual, motivo pelo qual a 

sua falta, não sendo suprida no prazo assinalado pelo juiz (CPC, artigo 

13,"caput"), provocará a extinção do processo sem julgamento do mérito da 

causa (CPC, arts. 13,1, e 267, IV), podendo ser declarada "ex oficio". 

A petição inicial deve, ainda, conter o endereço do advogado do autor, 

para efeito de intimação (CPC, art. 39, 1). Verificando que a inicial é omissa 

nesse ponto, o juiz, antes de ordenar a citação do réu, imporá ao autor que a 

complete, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo sem exame 

do mérito (CPC, arts. 39, parágrafo Único, primeira parte e 267, 1). 

Mesmo quando estiver atuando em causa própria, o autor deverá 

fornecer o endereço em que recebe intimações. 

Por outro lado, ressalta-se, tambem, como finalidade de tal requisito, 

justamente a identificação do@) autor@) e do(s) réu (s). Temos, assim, um dos 

elementos identificadores da ação (partes ou sujeitos). Mas, essa qualificação, 

no que pertine ao réu, não pode ser dificultada ao extremo sob pena de cercear 

o direito de ação. Assim, em determinados Casos, se o autor não tiver o nome 

completo do réu,, mas possuir dados que permitam a sua identificaçáo e 

citação, poderá ajuizar a ação. 

3) O fato e os fundamento jurídicos do pedido (CPC, artigo 282, 111). A 

CLT, como já dissemos, exige que o autor elabore, na inicial, "uma breve 

exposição dos fatos de que resulte o dissidio" (CLT, ait. 840, par. 10). 

0 s  fatos e os fundamentos jurídicos do pedido formam a causa de 

pedir (causa petendi). Vamos apresenta-la, de forma esquemática: 

Fatos, para os efeitos do artigo 282, 111, do digesto processual civil, não 

compreendem apenas OS acontecimentos da vida, mas, também, as 

possibilidades que se acham abstratamente previstas em lei. 

são, pois, fatos jurídicos, cuja subsunção à norma legal incidente é 

obra que compete ao juiz (narra mihi factum. dabo tibi ius)lz7, como se infere do 

artigo 126, daquele Código. h-~cumbe as partes, Portanto, proceder à narração 

(fiei) dos fatos e, ao juiz, a categorizaçao jurídica dos mesmos. 



Entretanto, é preciso observar queI2': Ir  Fundamento juridico não se 

confunde com fundamento legal ( a referencia do número da lei ou do artigo de 

lei invocado); só o primeiro é exigbncia legal, o segundo não''. 

Destarte, conforme ensina o .professor Antonio Cláudio da Costa 

  achado'^': 
"Entre os fatos narrados e o direito - que, em funçBo desses 

fatos, o autor diz existir - sempre deve haver uma relação lógica. Por 

isso é que se afirma que na petição inicial existe um silogismo, isto é, 

um raciocínio ldgico composto de duas premissas (a maior, a norma 

jurídica; a menor, os fatos) a partir das quais chega-se a uma 

conclusão: a existência ou inexistência do direito invocado. Se esta 

relação lógica não existe, não é possível ao magistrado dizer se o 

pedido procede ou não''. 

Ainda neste sentido, Se 0 autor conferiu exata categorização jurídica aos 

fatos, mas formulou erroneamente 0s pedidos, não será licito ao juiz realizar a 

necessária adequação dos pedidos. 

Ressalta-se que a solução é diversa no tocante mera imperfeição na 

fundamentação legal, porque aqui o juiz se encontra legalmente vinculado aos 

pedidos formulados pelo autor em face do princípio da adstrição aos pedidos, o 

qual é subordinante da entrega da prestação jurisdicional, inclusive a 

trabalhista, exceto em sede de ação co ie t i~a '~~.  

Conforme já analisado anteriormente, não é bastante, para atender as 

exigências legais, que 0 autor narre, tão-só, OS fatos relevantes. 

imprescindível que o faça de modo preciso, claro e conciso. 

lZ7 NEVES, I. 6. Vocabulário prático de tecnologia jurídica e de brocardos latinos: "Dáme 
o fato, dar-te-ei o direito1'. APM, 1987. 
lZ8 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Cbdigo de Processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parágrafo por parágrafo.Barueri/SP: Monole 2004, p. 387 (comentário artigo 
282, 111). 
lZ9 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa- Código de Processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parágrafo por parágrafo- Ba~~~enlSp: Monole 2004, p. 41 1 (comentário artigo 
295, 11. 

Neste sentido, o artigo 460, do Código de Processo Civil. 



Fundamentos jurídicos do pedido. Após realizar a exposição dos fatos, 

o autor deverá mencionar os fundamentos juridicos de sua pretensao. Tais 

fatos e fundamentos compõem, assim, a causa de pedir e revelam os motivos 

pelos quais o autor está a postular a prestação da tutela jurisdicional. 

A ausência da causa petendi tornará inepta a petição inicial (CPC, art. 

295, parágrafo único, I) e ensejará a extinção do processo, sem 

pronunciamento sobre as questões de fundo da demanda (CPC, ar1.267, I). 

Mas, ressalta-se não devemos confundir fundamento jurídico com fundamento 

legal. 

Eis que o fundamento legal se refere aos dispositivos legais a serem 

aplicados para decretar-se a procedência ou improcedência do pedidoI3l, 

assim, a indicação dos dispositivos legais é facultativa uma vez que o juiz 

conhece O direito. Aqui, ressalvamos apenas as exceções do artigo 337, do 

CPCI~~.  Destarte, os fundamentos jurídicos referem-se a relaçao jurídica e ao 

fato contrário do réu que justificam o pedido de tutela jurisdicional. Nos 

domínios doutrinários, registraram-se duas correntes acerca da causa de pedir 

que vieram a desembocar nas teorias da substanciaçao e da individualizaçáo 

(ou individuação). . 
O Cddigo de Processo Civil, ao exigir a descrição do fato e 

fundamento jurídico, filou-se à denominada " teoria da substanciação ", quanto 

à causa de pedir. 

Assim, a decisão judicial julgará procedente ou não o pedido em face 

de uma situação descrita e como descrita, ou seja, para essa teoria (de origem 

germanica), diz-se que a causa petendi corresponde ao fato ou ao conjunto 

factual capaz de fundamentar as pretensões do autor, pois 6 dele que emana a 

conclusão (pedido). 

Dessa forma. é mister que O autor aponte a relação jurídica 

substancial, da qual decorre 0 seu pedido, para que a causa de pedir se defina. 

13' licito observar que, muitas vezes, depara-se Com o termo "improced&ncia ou 
procedência de ação". Entretanto, tal prática não nos Parece a mais correta, pois o juiz 
julga o pedido e ainda que este seja improcedente, 0 direito de ação foi exercitado. 
Portanto, pensamos que a f0ma correta será dizer: "procedente ou improcedente o 
pedido". 



Essa teoria se contrapõe a chamada "teoria da individuaç~o", tamb6m 

nascida no seio da doutrina alemã, segundo a qual, bastaria a indicação de 

um fundamento geral para o pedido, ou seja, considera que a causa de pedir 

6 a relação ou estado jurídico afirmado pelo autor como base de sua 

pretensão, colocando-se, com isso, o fato em posição secundária, ou seja, é 

desnecess&ria a demonstraçilo dos fatos que revelam o nascimento do direito 

alegado pelo autor (v.g. sou proprietário. sou credor), salvo quando 

indispensável para individualizar a relação jurídica. 

Em suma, a causa petendi, para essa teoria, é formada pelos fatos 

alegados e pela correspondente repercussão que esses fatos produzem na 

ordem jurídica. 

0 diploma processual anterior (1939) já refletia a adoção da teoria da 

substanciação advertindo, inclusive, que OS fatos e os fundamentos jurídicos 

deveriam ser expostos "com clareza e precisão", de maneira que o réu pudesse 

preparar a defesa e também que fosse po~sivel ao juiz compreendê-los. 

A doutrina processualista, ao estudar a teoria da substanciação, 

acrescenta que, no que pertine à causa de pedir, se faz necessária a causa 

práxiriia e a causa remota (por exemplo sou credor, conforme titulo tal, 

portanto, peço o pagamento). c necess8rio acrescentar que a causa de pedir 6 

outro elemento que identifica a açCío, sendo certo que a teor do artigo 264, da 

lei instrumental civil. nao pode ser modificada apás a citaçao, sem o 

consentimento do réu, e, em nenhuma hipótese, após o saneamento do 

processo. 
Assim, se o autor tiver outro fundamento jurídico a embasar o seu 

direito, poderá propor nova ação. a qual na0 será idêntica h primeira (embora 

possa ocorrer o fenômeno da conexão). 

Portanto, temos que 0 fato (casamento) é a causa remota e o 

fundamenta jurídico (a infração, a violação 
- 
132 cpc, art 337: "A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 



de dever conjugal) é a causa próxima, conforme Vicente Greco Filho133. Ainda 

com relação a classificação da causa de pedir em remota e próxima, temos 

que tal classificação remonta Ci Idade Media. 

4) O pedido e suas especificações (CPC, artigo 282, IV). A CLT em seu 

artigo 840, parágrafo A o ,  faz expressa referência ao pedido. 

Dada a importância de que se reveste o pedido, no corpo da petição 

inicial, em particular, e, no contexto do processo, em geral, bem como por ser 

esse um dos temas diretamente ligados ao tema central deste estudo - 
indeferimento da Petição Inicial - a ele, dedicaremos todo o Capítulo 3, da 

Parte 111. 

O pedido constitui o objeto da demanda, pelo qual alguém ingressa em 

juizo para postular a prestação da tutela jurisdicional. NinguBm ingressa em 

juízo simplesmente por ingressar, ingressa-se para 

formular pedidos. Podemos, ainda, classificar OS pedidos em imediatos e 

mediatos. O imediato consiste no tipo da tutela jurisdicional invocada. Aqui, o 

indivíduo se limita a ativar essa função estatal. 0 mediato é representado pela 

utilidade ou pelo bem da vida que o autor pretende obter, ao solicitar a 

prestãção jurisdicionai do Estado. 

5) Valor da Causa. Exige o Código de Processo Civil que a petição 

inicial indique o valor da causa (artigo 282, V). A Lei Trabalhista, no que 

concerne ao rito ordinário. nada diz a respeito. ressalvado o procedimento 

sumaríssimo ad~tado através da lei 9.957/2000, a qual acrescentou à lei 

trabalhista os artigos 852-A'34 a 852-1. 

6 evidente que todas as causas judiciais, inclusive as trabalhistas, 

devem, em principio, ter um valor ec0nÔmico estimado a ser fixado segundo as 

normas dos artigos 258 e 259, ambos do CPC. Esse requisito define certas 

consuetudin(/lrlo, provar-lhe-á O teor e a vigência, se assim determinar o juiz". 
133 GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997, p, 98, 
l3*  CLT, art 8 5 2 ~ :  "0s dissidios individuais, cujo valor nao exceda a quarenta vezes o 
salario mínimo vigente na data de ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao 
procedimento sumarissimo". 



consequ&ncias processuais, não somente o pagamento de custas. 

Assim, entre outros, a guisa de exemplo, temos: a determinação do 

procedimento (ordinário ou sumário, CPC, art. 275, 1 e CLT, art. 852-A), 

limitação ainda à possibilidade de recursos; definação, em alguns casos, da 

competência (juizados especiais, CPC, art.91 e art. 98, 1, da CF). No sistema 

do processo civil, esse quantum deve ser apontado desde logo, ou seja, na 

petição inicial. Ocorre que, na Justiça do Trabalho, entretanto, não se proíbe 
que o valor venha referido na inicial, entretanto, nClo se exige que ela o 

contenha. Tanto isso é certo que 0 artigo ZO, "caput", da Lei no 5.584170, 

dispõe que, se o juiz verificar que a inicial não menciona o valor da causa, ele, 

antes de passar à instrução, o arbitrará. Não diz a lei, portanto, que o juiz 

assinará prazo para que o autor supra a omissão. Dessa maneira, podemos 

concluir que, a despeito de as causas trabalhistas também deverem possuir 

um valor econômico, este não necessita ser apontado na inicial, salvo no caso 

de procedimento sumaris~imo. 

6 )  As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados (CPC, artigo 282, VI). A Lei Trabalhista não contém dispositivo nesse 

sentido. 

AO autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, 

I, do CPC). Assim, deve, desde logo, indicar 0s meios de prova que pretende 

produzir, ressalvados os documentos que, de pronto, devem instruir a inicial, a 

teor do artigo 283, CPC e artigo 787 da CLT. Assim, basta a indicação da 

natureza da prova (testemunhal, pericial), mas na0 pode ser genérica de modo 

a obrigar o juiz a mandar especificá-las. Não vamos nos ater a uma maior 

explicitação acerca das provas para não nos desviarmos do objeto central 

deste estudo. 

7) O requerimento para a citaç80 do réu (CPC, artigo 282,Vll). Tal 

requerimento, no processo civil, é requisito essencial da petição inicial e deve, 

também, ser expressamente formulado. Mas, esse requisito náo é encontrado 

no artigo 840, par. 1°, da CLT. Aliás, na Justiça do Trabalho, a citação, nesta 

denominada "notificação", 6 ato de oficio da secretaria da Vara, nos termos do 



artigo 841 "caput" da CLT que assim prescreve: "Recebida e protocolada a 

reclamação, o escrivão ou chefe da Secretaria, dentro de 48 horas, remeter8 a 

segunda via da petição ou do temo ao reclamado, notificando-o, ao mesmo tempo, 

para comparecer 8 audidncia de julgamento que ser8 a primeira desimpedida, depois 
de cinco dias. " 

Destatte, presentes todos estes requisitos, estando em termos a 
petição inicial, o juiz, conforme artigo 285, do CPC, ordenará a citação do réu 

para responder, devendo constar do mandado que, não contestada a ação em 

se tratando de direitos patrimoniais, se presumiráo aceitos pelo r6u como 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. 

Deverá acompanhar a inicial o instrumento de mandato (artigo 254, do 

CPC), salvo se o advogado estiver postulando em causa própria, caso em que 

dever6 ser cumprido o disposto no artigo 39, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Sem instrumento de mandato, não ser& o advogado admitido a 

pleitear em juízo, salvo a hipótese prevista no artigo 37 do Código de Processo 

Civil, bem como na Justiça do Trabalho, em que vigora o ,'jus posfulandi I3ju. 

Neste sentido temos os ensinamentos do Mestre Carlos Henrique Bezerra 

Leite1": llNo processo civil, salvo exceç6es previstas em lei, o jus postulandi 4 

conferido monopolisticamente aos advogados. Trata-se, aqui, de um 

pressuposto processuai referente às partes que devem estar representadas em 

juízo por advogados. Nos domínios do Processo do trabalho, como já vimos, a 

capacidade postulatdria 6 facultada diretarnente às Partes, nos termos do 

791, da CLT ". 
Mas, se ao despachar a petição inicial, 0 Juiz perceber a existência de 

vícios sanáveis, determinará ao autor que sane a irregularidade, nos termos e 

prazo do artigo 284, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento a 

teor do parágrafo único do mesmo artigo. Assim sendo. antes de indeferi-la, 

poderá o juiz mandar emendá-la, mas, dependendo do vicio, a única solução 

possível é o seu indeferimento, conforme veremos nos capítulos 4 e 5 desta 

parte. 

135 CLT, art. 791: "Os empregados e 0s empregadores podetão reclamar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações ate o final". 



3. DO PEDIDO: CONCEITO, REQUISITOS, CLASSIFICAÇÃO E 

ADITAMENTO 

O indivíduo não invoca a tutela jurisdicional pela simples satisfação de 

invocá-la, mas para formular pedidos, ou seja, para obter um provimento 

estatal que lhe assegure um bem ou uma utilidade de vida. O pronunciamento 

da jurisdição terá efeito declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental 

ou executivo, conforme exigir o direito material que se deseja ver assegurado. 

Dissemos, no Capítulo 2, desta parte, que o objeto imediato da ação é 

a tutela jurisdicional e O mediato, o pedido (bem de vida) que se formula na 

causa. 

É certo, pai. outro lado, que o pedido não pode ser apresentado sem 

um mínimo de fundamentação, vale dizer, da indicação das razões de fato e de 

direito que levaram o autor a f~rmulá-10. A causa de pedir é, portanto, a 

conjugação dos fatos originários da demanda e dos fundamentos jurídicos em 

que se lastreia o pedido. Um pedido sem causa de pedir conduzirá a inépcia da 

petição inicial, do mesmo modo como inepta será essa peça quando dela 

constar, apenas, a causa de pedir. Assim sendo, repita-se, dos fatos e 

fundamentos jurídicos alegados pelo autor devem decorrer logicamente os 

pedidos numa relação de causa e efeito. 0 pedido deve ser expressamente 

formulado com clareza e precisão, uma vez que sobre ele irá recair a decisão e 

conseqüentemente a coisa julgada. É ele quem define a lide. 

Assim sendo, podemos defini-lo, conforme Vicente Greco Filho137: 

"Pedido é o objeto da açã0. " 

A definição supra, de aparente singeleza, é a que temos consagrada 

na doutrina pátria e que melhor Serve para a sua conceituação. O pedido é 

formulado com duas extensões: em caráter imediato e em caráter mediato. 

Alguns doutrinadores falam: pedido imediato e pedido mediato, sendo O pedido 

136 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho, 3a ed., são 
Paulo: LTr, 2005, p.294. 
'3' GRECO FILHO, V. Direito ~rocessual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89. 



imediato a espécie de providgncia jurisdicional que o sujeito ativo da ação 

exige do Poder Judiciário e, o pedido mediato, é o bem da vida reclamado pelo 

autor por meio da açaoi3'. Assim, ainda que ambos possam estar contidos 

numa mesma expressao verbal que os formula, distinguem-se, pois, o primeiro 

(o imediato) que tem conteúdo processual e o segundo (o mediato), de direito 

material. 

Pedido e requerimento, por sua vez, não se confundem. Aquele, como 

afirmamos, exprime a pretensão deduzida na causa, este nada mais espelha 

do que uma providencia que se solicita ao juiz, tendente a fazer com que o 

acolhimento do pedido se torne possivel "e. g.": requerimento para a juntada de 

documentos, produção de prova pericial, inquirição de testemunhas, etc. Os 

requerimentos se encontram, Portanto, a serviço dos pedidos. E num 

determinado aspecto, podemos dizer que, enquanto o pedido está ligado ao 

mérito da causa, o requerimento concerne ao procedimento. Se examinarmos 

0s requisitos para a validade da petição inicial, apontados pelo artigo 282, do 

CPC, veremos que os incisos I, 11, V, VI, VI1 aludem ao procedimento, ao passo 

que 0s incisos III (fatos e fundamentos juridicos do pedido) e IV (pedido) dizem 

respeito ao mérito. 

Pedido e pretensão. Não temos a intençao de fazer uma definitiva 

distinção entre pedido e pretensáo. Eis que tal poderia constituir-se objeto 

especifico de um estudo, o qual, por certo, seria, ainda que em tema único, 

bastante extenso e teórico. A questão é doutrinariamente bastante tormentosa. 

Aliás, 0s doutrinadores brasileiros, nos seus manuais de processo civil, não 

trazem estudos substanciosos sobre tais disciplinas. Ao contrário, alguns 

asseveram que tais vocábulos são sinonimos, outros nada falam a respeito, 

tratando apenas do vocábulo pedido como sendo o objeto do processo ou, 

então, empregam o vocábulo pretensão p roce~s~a l  como sendo o objeto do 

processo. ponderamos que tais fatos talvez decorram do entendimento de ser 

13* Neste sentido: MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Cbdigo de processo civil 
interpretado: artigo por artigo, parágrafo Por ~arágrafo.BaruerilS~: Monole 2004, p. 
388(comentário artigo 282, 



tal distinção sem utilidade prdtica, mas sim, apenas, de relevancia acadêmica, 

no entender de muitos processualistas. Mas, não obstante tais ponderações, 

vamos nos valer de Cândido Rangel Dinamar~o'~~. Assim sendo, o autor, 

após mencionar a doutrina alemã na qual segundo este, os estudos acerca do 

objeto do processo têm sido mais aturados, salienta que os germânicos são 

mais ligados ao instituto da Anspruch (geralmente traduzido por pretensão), 

sendo certo que tal vocábulo alemão estaria definido na lei (destes) como: "o 

direito de exigir de outrem um fazer ou não fazer". 

Daí, a assertiva generalizada em doutrina hoje em dia de que constitui 

objeto do processo a pretensão processual. Trata-se de fenômeno da natureza 

processual que, na teoria do processo, há de encontrar solução. Como primeira 

aproximação, podemos dizer que pretensaio processual, como fala Carnelutti, é 

"um ato, não um poder; algo que alguém faz, nCio que ele tem; uma 

manifestação, não uma superioridade do querePs0". 

Assim, pretender é exigir, pretensao 6 uma exigência e o objeto dessa 

exigência 6 imediato e rnediato. 

lJ9 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do P~OC~SSO Civil. São Paulo: RT, 1987, p. 215-216: 
"0s alemaes examinam a Klage (demanda), que pressuposto processual, ato 
indispensável a dar inicio ao processo, mas negam destaque ao Klagemht ("direito de 
demandaw). Interessam-se pelo Rechtsschutzanspruch (direito ou "pretensão" à tutela 
jurídica), dizendo a seu respeito algo que nós, latinos, dizemos da açao. O interesse de 
agir, contudo, 6 entre os pressupostos que encontra a sua sede, segundo os germanicos 
(Rechtsschutzbedufinis, necessidade de tutela). No estudo das partes entre os sujeitos 
processuais é que se cuida do modo como elas se relacionam com o objeto do 
processo, ou seja, da sua iegltlma~glo substancial (SachlegItImation) e do "poder de 
conduzir o processo" (Prozessfuhrungsrecht); esse conceito, desconhecido em nossos 
usos teminológicos, corresponde em ess3ncia ao que denominamos "iegitimaçao 
extraordinária". "Ora, a colocação do interesse de agir e da legitimação, assim, em sedes 
tão diferentes, fora do trato da açao, aberra do metodo vigente e serve para mostrar 
como 0s alemaes n%o são afeitos ao m6todo que coloca a aç%o ao centro do sistema. 
Com isso, eles se sentem libertos para adotar mais livremente e em toda a sua inteireza 
o metodo centrado no seu objeto do processo. Alem disso (ou talvez mesmo por isso), j4 
no seu próprio direito positivo h& referéncias ao objeto do processo, o que torna ate uma 
necessidade a tomada de posição a respeito (cfr ZPO Par5 60,147,148). A lei processual 
alema indica Anspruch como objeto do PrOcesso (ZPO, par. 147), mas a doutrina se 
apressa em esclarecer que "a pretensao da ZPO na0 6 a pretensao do BGBw, ou seja, 
essa pretensão que constitui objeto do Processo na0 4 a pretensão de que fala o art. 194 
do Código Civil (BGB). A pretensão, segundo 0 código alema0 (BGB), 6 um conceito de 
direito material e, se fosse ela objeto do Processo, ''um Processo condenatdrio que 
teminasse com a rejeiçao da demanda, Por falta de Pretensão civil, teria carecido de 
objeto". 
I4O CARNELUTTI, F. Instituições do Processo Civil. Campinas: Sewanda, 1999, P, 8. 



Aproveitamos aqui, para fazer um parentese acerca da citação de 

Cândido Rangel Dinamarc~'~' para salientar que, diante daquela 

ponderação, 

teríamos o fundamento para a doutrina que assevera que pedido e pretensão 

seriam vocAbulos sinônimos. 

Milton Paulo de Car~alho '~~,  analisando a questão, acaba por concluir 

que: "o pedido ou pretensão processual é o ato de declaraçaCo de vontade 

formulado para obtenção de dois resultados indissociáveis, quais sejam, o 

imediato, ou de força, consistente na provisão ju~sdicional de deteminada 

espbcie, e o mediato, ou efeito, consistente no bem da vida objeto da relaçiio 

de direito material. 0 pedido ou pretensão processual não se confunde com 

pretensão de direito material. " 

Não basta que o pedido seja precedido da correspondente causa de 

pedir, é indispensável, ainda, que ele seja certo e determinado. 

0 Código de Processo Civil destaca, nos artigos 286 a 294, normas 

sobre o pedido que é o núcleo essencial da petição inicial. O pedido tem dois 

aspectos, o imediato e o mediato. Assim, o imediato que é o provimento 

jurisdicional pretendido e nos termos da natureza jurídica das sentenças 

141 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do Processo Civil. São Paulo: RT, 1987. p. 216. &60ra, 
com essas premissas ausentes, os alemães discutem a natureza da pretensão 
processual que representa o objeto do processo. Em que consiste? Este trabalho 
poderia bem ter sido encerrado sem ingressar ~es8a problemdtica, uma vez que aos 
seus propósitos fundamentais bastaria situar o merito (i.6, o objeto do processo) na 
pretensao deduz[da, ou seja, na exigancia do demandante. Daí, já se teria o suficiente 
para mtabelecer o conceito de sentença de m8nt0, distinguidoa da meramente 
teminativa, como foi visto a seu tempo. OS alemães vão alem, contudo, especialmente 
preocupados com os reflexos que o conceito de objeto do processo, qual centro de 
irradiação, projeta sobre diversos institutos PrOceSsuais. "Para quatro institutos 
jurídicos do nosso processo civil, tem especial significado o conteúdo da pretensão. 
Trata-se do cúmulo de demandas, da modificação da demanda, da litispendência e da 
coisa julgada material". Foi destacado, tambdm, que "todo processo tem um objeto em 
torno do qual gira o litígio das partes e em todo procedimento processual esse objeto 6 
fundamento de uma s6rie de f0míaS e fenómenos que não se podem compreender, sem 
compreender esse objeto do procedimento" (cfr. Schwab, op. cit., nota 32, esp. p. 4). Em 
face desse interesse, apresenta-se, a seguir, a sintese das correntes de pensamento que 
se formaram, na tentativa de definir a pretensão Processual. Pode-se dizer que elas &o, 
fundamentalmente, três: a) pretensão (e, Por conseguinte, O objeto do processo) 
consiste na afimaçao de um direito material; b) ela se revela em fatores exclusivamente 
processuais e c) ela esta no pedido (Antragl (cfr Schwab, OP~OC. cit)". 



proferidas nos processos de conhe~imento'~~ estas poderão ser declaratórias, 

constitutivas ou condenatbrias; no processo de execução uma determinada 

providencia satisfativa; no processo cautelar, uma determinada medida 

cautelar(por meio de uma liminar ou sentença). O pedido mediato é o bem da 

vida reclamado ( "v. g."'44: no processo de conhecimento a declaração de um 

direito, a rescisão ou anulação de um contrato, uma prestação de dar, fazer ou 

não fazer do réu; no processo de execuçao, o dinheiro, tantas cabeças de 

gado; no processo cautelar, o bem móvel arrestado, a criança entregue ao 

requerente, etc), mas seja em seu aspecto imediato seja em seu aspecto 

mediato, é este dirigido contra 0 Estado em sua função jurisdicional, mas a sua 

finalidade é a produçáo de efeitos sobre o réu ou sobre a relação jurídica de 

que o réu é um dos titulares (observa-se que pedido n8o 6 finalidade). Mas, 
para alcançar suas finalidades, 0 pedido deve ser certo e determinado. Embora 

o artigo 286 use a alternativa "ou", deve entender-se que ambas as qualidades 

são necessárias. 

O pedido deve ser Certo, isto 6, expresso, n8o se admitindo pedido 

tácito, 0 pedido deve ser determinado, definido ou delimitado em sua qualidade 

e quantidade. Deve ser concludente, qual seja, resultante da causa de pedir. 

Admite-se, porem, nos termos do próprio artigo 286, do CPC, o pedido 

genkrico, nas: 

I - A@es Universais (exemplos: massa falida, nas açóes de petiçao 

de herança, quando não puder o autor individuar na inicial os bens 

pretendidos), nestas, existe uma junção de direitos; 

11 - Quando nao for possível determinar, de modo definitivo, as 

conseqüências do ato ou do fato ilícito, e, portanto a extensão da 

responsabilidade dele decorrente; 

'42 CARVALHO, M. P de. Do pedido no Processo Civil. Porto Alegre: Fabris, 1992. p. 78- 
79. 
143 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parágrafo por parágrafo.BaruerilSP: iblonole 2004, p. 388(~0menthrio artigo 
282, IV). 



111 - Quando a determinaçao do valor da condenação depender de 

ato que deva ser praticado pelo réu, por exemplo, ação de 

prestação de contas, promovida por sócio. 

Nestes casos e, somente neles (CPC, artigo 459, parágrafo Único), se 

não for possível determinar o objeto mediato no curso do próprio processo de 

conhecimento, o juiz proferirá sentença ilíquida, cuja liquidaçao se realizara 

como procedimento preliminar à eventual execução (CPC, artigo. 586, 1°, e 

artigo 603), ressalvado, quanto à prestação de contas, o disposto no artigo 915, 

parágrafos 2 O  e 3O, do Código. 

A faculdade relativa a formulação de pedidos genéricos é, sem dúvida, 

conciliável com o processo do trabalho, conquanto não tenha, aqui, larga 

aplicação. 

Em qualquer caso, porém, a indeterminaçao ou generalidade náo é 

absoluta, porque sempre o pedido 6 certo e determinado quanto ao genero (an 

debeatur), faltando apenas a fixação do valor (quantum debeatur). 

Convem ressaltar que existem conseqüências de direito material ou 

processual que,. eventualmente, podem ficar omitidas porque decorrem 

necessariamente do pedido principal. Assim, apesar da recomendação de que 

nada fique omitido, podem ser considerados, como compreendidos no 

principal, 0s juros legais e a correção monetária (Lei no 6.899/81), bem como o 

pagamento das custas e honorários (advocaticios e periciais). O art. 461 do 

CPC, com redação dada pela Lei n.O 8.952194, permite a aplicação de multa 

cominatbria (astreintes), na condenação em obrigação de fazer, independente 

de pedido expresso. 

A teor do artigo 293, da Lei Processual Civil, os pedidos são 

interpretados restritivamente, de modo que, ressalvadas as exceçóes aludidas, 

se o autor houver omitido na inicial pedido que lhe era licito fazer, somente por 

ação distinta poderá formulá-lo. 

'44 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Código de Processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parsigrafo por parágrafo.Barueri/SP: hmonole 2004, p. 388(cornentário artigo 
282, IV). 



O artigo 287, da lei instrumental civil, substituiu, no Cbdigo, a antiga açao 

cominatória, sendo que tal dispositivo, para Vicente Greco Filho145, prev9 a 

chamada "ação de preceito cominatório", devendo constar da inicial a 

cominação de multa para o caso de descumprimento da sentença. O Código 

de Defesa do Consumidor permite a aplicação de multa sem pedido, o mesmo 

ocorrendo com o artigo 461 do Código, com a nova redação dada pela Lei n.O 

8.952194. 

O artigo 287, mencionado, faz referência aos artigos 644 e 645, ambos, 

da Lei Processual Civil. Tais dispositivos tratam da multa denominada pela 

doutrina de "astreintes" (esta é a denomina@o da ação cominatória no Direito 

Francês). Assim sendo, releva acrescentar que o pedido cominatório só era 

possível nas obrigações de fazer ou não fazer, sendo totalmente inadequado e 

incompatível quando se tratasse de obrigação de dar, entretanto, "a lei 

10.444/2002 teve a coragem de estender a conquista da tutela específica às 

obrigações de entregar coisa de modo geral, com o que estabeleceu a 

aplicação de ferramentas processuais valiosíssimas d efetiva entrega da coisa 

como a liminar de tutela específica antecipada, como a liminar de tutela 

específica antecipada, a multa cominatória (acoplada que à liminar, quer à 

sentença) aldrn, 8 claro, da busca e apreensão ou imissão na posse, deferíveis 

igualmente em sede liminar ou sentencia1 (a& 461-A e seus parágrafos e, 

especialmente o § 3' que faz remissão aos §§ l0 a 6O do fabuloso ad. 461)"6 

coisas. A filosofia da ação cominatória é a pena pecuniária. O critério para a 

fixação da multa é a capacidade econômica do réu. Normalmente, a multa 6 

diária, mas, dependendo do objeto, poderá ser fixada de modo diverso. Sua 

eficácia era discutida antes do advento da Lei n.O 8.952194, pois 0s 

processualistas entendiam que esta, era mais eficaz no CPC de 1939, em que 

era prevista como Ação de Procedimento Especial. 

0 pedido pode ser simples ou complexo. 

'45 GRECO FILHO, v. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 229- 
230. 
146 MACHADO, Antonio Clhudio da Costa. C6digo de Processo civil interpretado: artigo 
por artigo, parágrafo por parágrafo.BamedlSP: NIonole 2004, P. 63l(comentário artigo 
461 -A). 



Complexo é aquele que contém mais de um item. Assim, o pedido 

complexo pode ser cumulativo propriamente dito, alternativo, sucessivo ou 

subsidiário. 

Do pedido alternativo. O pedido 8, via de regra, fixo, ou seja, visa a um 

único objeto imediato e a um único objeto mediato. Porém, poderá ser 

alternativo, isto é, ter dois ou mais objetos mediatos. 

Este é disciplinado pelo artigo 288, do CPC. Alguns doutrinadores, 

denominam tal fenômeno de cúmulo O direito material não 

permite ao autor pedir as duas prestações cumulativamente, mas apenas uma 

delas alternativamente. Se a escolha couber ao credor, este deverá fazê-la na 

inicial, optando por um dos pedidos, o que o tornará fixo. Agora, se a escolha 

couber ao devedor, a sentença também condenará alternativamente, fazendo o 

réu a escolha por ocasião da execução. Deriva o pedido alternativo da 

obrigaçao de igual nome, artigo 884, do CC. Exemplo: entregar as guias para 

saque do FGTS ou pagar diretamente ao obreiro o valor equivalente, 

Do pedido sucessivo ou subsidi8rio. Este vem descrito no artigo 289, 

do CPC. Aqueles que criticam a denominação "cumulação alternativa" dizem 

que, aqui sim, há uma verdadeira cumulação de pedidos. O pedido é sucessivo 

ou subsidiário, quando o autor formula um pedido principal, pedindo ao juiz que 

aprecie o posterior, em n8o podendo acolher O anterior. A guisa de exemplo, 

podemos citar os casos de obrigação de fazer ou nao fazer, o pedido principal 

6 o da prática do ato ou abstençao de fato, mas se não obtiver a conduta 

desejada, pede-se a prittica por terceiro, se a obrigaçrflo for fungível ou a 

conversão em perdas e danos, se a obrigação é infungivel. Esta é a 

denominação feita pelo CBdigo de Processo Civil. 

Porém, Vicente Greco Filho, já citado, observa, com acerto, que o 

verdadeiro pedido S U C ~ S S ~ V O  6 aquele feito cumulativamente com um primeiro 

pedido e, que s6 pode ser concedido se este 0 for. Vamos exemplificar: pedido 

14' CARVALHO, M. P. de. Do pedido no ~rocesso Civil. Porto Alegre: Fabris, 1992. p. 106. 
Tambbm nesse sentido: CHIOVENDA, G. Instituições de Direito Processual Civil. Sao 
Paulo: Saraiva, 1942. JA, MARQUES, J. F. Instituições de Direito Processual Civil. 
Campinas: Millennium, 2000, vol.III, fala em cumulação imprbpria. BARBOSA MOREIRA, 
J.C. O "ovo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1982: assevera que 



de rescisão contratual, reintegração de posse e, na Justiça do Trabalho: 

reconhecimento da estabilidade, reintegração no emprego; indenização 

equivalente. Assim sendo, existe o reconhecimento da situaçao de fato 

demonstrada pelo autor, mas o juiz analisará o primeiro pedido e, não podendo 

acolhê-lo, acolhe o posterior. Jos6 Carlos Barbosa Moreira observa que uma 

hipótese especial de cumulaç%o de pedidos, já no curso do processo, é a de 

requerer o autor, incidentemente, declaraçao da existência ou inexistência de 

relação jurídica prejudicial, bem como apresentar didática classificação atinente 

$I cumulação de pedidos'48. 

Das prestações peribdicas. 

Prescreve o artigo 290 do Código que: "quando a obrigação consistir 

em prestaçóes periixlicas. considerar-se-ao as vincendas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, se o devedor, no curso 
do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las, a sentença as incluirá na 

condenaçlo, enquanto durar a obrigação." 

cumulaçao imprópria explicaee porque "a pluralidade que nela existe não é de pedidos, 
mas de objetos (mediatos) do pedido". 
148 BARBOSA MOREIRA, J. C. O novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
1982 op. cit, p. 200: 'dCumulaç%o em sentido estrito, quando o autor formula contra o r6u 
mais de um pedido, visando o acolhimento conjunto de todos eles. A cumulaçao, em 
sentido estrito, comporta duas modalidades: a) cumulação simples, em que o 
acolhimento de um pedido não depende do acolhimento ou da rejeição de outro. 
Exemplo: cobrança simultilnea de duas divldae oriundas de fatos ou atos diversos; b) 
cumulaçfio sucessiva, em que o acolhimento de um pedido depende do acolhimento de 
outro. Exemplo: investigaçao de paternidade e petição de herança. Em sentido lato, a 
cumulaçlo abrange tamb6m as hipbtwes em que 0 autor formula dois ou mais pedidos, 
ou um pedido com dois ou mais objetos mediatos, para obter um único dentre elesn 
(nesta classificação poderíamos entender como casos de cumulação alternativa e 
sucessiva). "Neste contexto, podem Surgir as figuras de cumuiaç~o alternativa e da 
cumulação eventual. A primeira, aliás, só impropriamente pode ser Considerada 
modalidade de cumulaç%o de pedidos, pois a pluralidade que nela existe não 6 de 
pedidos, mas de objetos (mediatos) do pedido (conforme vimos acima). Distinguem-se 
ambas, ademais, porque na cumulaçao alternativa, em Caso de proced&ncia, é a vontade 
da parte que determina qual dos possiveis resultados P ~ ~ ~ C O S  se atingirá na cumulação 
eventual, essa vontade B irrelevante, cabendo a deteminaçao do resultado ao órgão 
judicial, que pode acolher o pedido principal, ficando prejudicado o subsidiário; ou 
rejeitando aquele, acolher o subsidi8ri0, segundo a sua COnvi~~ao". 



Tal dispositivo tem por fundamento a economia processual e a finalidade 

política do processo, que e a pacificação e estabilidade das relações jurídicas. 

Esclarece, ainda, o Código de Processo Civil, no seu artigo 291, que 

nas obrigações indivisíveis com pluraljdade de credores, aquele que não 

participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na 

proporção do seu credito. Aqui, não se trata de cumulaçao de pedidos, ao 

contrário, trata-se de pedido único formulado por um dos credores solidários, 

que pode faze-to sem a presença de outros, e estes, mesmo sem terem 

participado do processo, receberão sua parte, por força da lei civil, deduzidas 

as despesas proporcionais a cada um. 

No artigo 292, do CPC, temos que o autor pode, num único processo, 

cumular pedidos, num sentido de sorna (cumulação simples), contra o mesmo 

r ,  ainda que entre OS pedidos nao haja conexáo. Temos aqui a cumulação 

objetiva, a qual se distingue de cumulação subjetiva, pois esta é cumulação de 

partes (litisconsbrcio). Mas, impõe a lei processual alguns requisitos para a 

admissibilidade da C U ~ U ~ ~ Ç ~ O ,  0s quais vem elencados nos incisos I a III, do 

parágrafo primeiro, do artigo 292, complementados pela regra do parágrafo 20, 

do mesmo artigo. Exemplo maior de cumulação objetiva temos na Justiça do 

Trabalho, uma vez que dificilmente numa petiçao inicial constar8 apenas um 

pedido. 

Convém ressaltar que a cumulaçãio de pedidos pode ser inicial, 

constante da petição inicial, ou ulterior, resultante de pedido de declaração 

incidental (arts. 5* e 325, CPC). Pode também ser cumulaçáo de pedidos 

autônomos (independentes entre si) ou vinculados (ambos serão acolhidos ou 

rejeitados conjuntamente, por exemplo podemos citar: ação possessória 

cumulada com perdas e danos). 



4. DA EMENDA A PETIÇÃO INICIAL 

Nos capítulos anteriores, vimos quando, tratamos dos requisitos da 

petição inicial, que o art. 840, parágrafo 1°, da CLT, e artigos 282 e 283, ambos 

do CPC, alinham os requisitos objetivos necessários para a validade da petição 

inicial. Consideramos, ainda, que há outros requisitos, de natureza subjetiva, 

que devem ser atendidos, quais sejam: a) a precisão; b) a clareza e c) a 

concisão. 

Outrossim, estabelece o artigo 284, do CPC, que se o juiz verificar que 

a petição inicial não preenche OS requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do 

mesmo Código, ou apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete no 

prazo de dez dias. Por outro lado, o referido dispositivo legal estabelece 

sanção para o caso de descumprimento da determinação judicial: a petição 

inicial será indeferida. 

lAd.284 - Verificando o juiz que a petiçso inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar O julgamento de mérito, determinará que o 

autor a emende, ou a complete, no prazo de 70 (dez) dias. 

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. " 

Essa regra do processo civil incide no processo do trabalho, com 

algumas adaptações. De inicio, esclarecemos que os requisitos objetivos 

necessários para a validade da petição inicial trabalhista não compreendem 

todos aqueles arrolados no artigo 282, do Estatuto Processual Civil. 

Vimos, ainda, no Capítulo 2, que no sistema do processo civil, há um 

momento próprio em que o juiz verificará se a petição inicial não só atende aos 

requisitos do artigo 282, como também encontra-se instruída com os 

documentos em que o autor fundamenta os pedidos de que fala o artigo 283, 

que é antecedente ao despacho ordenador da citação do réu. Entrementes, no 

processo trabalhista, o juiz, via de regra, não despacha na inicial, com essa 

finalidade, porquanto a citação do réu é providência que incumbe, de forma 



automática, à secretaria do órgão (CLT, art. 841, caput - Capitulo 2, desta parte 

requisito objetivo número 7). Portanto, pode-se afirmar que, ressalvadas 

poucas situações, o juiz do trabalho somente toma conhecimento do teor da 

petição inicial na audiência em que o réu deverá oferecer a sua resposta. Não 

vamos nos alongar em tais considerações, seja para criticá-las, seja para 

melhor compreendê-las, mas convem acrescentar que, se de um lado, o 

sistema do processo trabalhista tem o senso prático de dispensar o juiz de 

exarar despacho nas petiçbes iniciais, de outro, apresenta o inconveniente de 

fazer com que, muitas vezes, o r6u seja citado e a pr6pria resposta oferecida, 

sem que a inicial tenha atendido aos requisitos de validade previstos em lei. 

Outrossim, cumpre-nos dizer que a existência de eventuais irregularidades da 

petição inicial não d algo que somente possa chegar ao conhecimento do juiz 

(também, na Justiça Especializada). em virtude de arguição feita pelo r6u. Isto 

poderia levar a equivocada inferência de que se este nada disser a respeito, o 

juiz estará proibido de mandar o autor emendar ou complementar a inicial, 

supondo-se que as falhas existentes teriam sido convalidadas pelo silêncio do 

réu. Ora, a petição inicial apta constitui um dos pressupostos de 

desenvolvimento válido do processo, motivo pelo qual o desrespeito a esse 

pressuposto autorizará a intervençao "ex officio" do magistrado, nos termos do 

artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo 3O, do 

mesmo dispositivo legal. Em suma, temos que a citação do réu (seja diante da 

Justiça Laboral, seja na Justiça Comum) não tem efeito preclusivo, em tema de 

sana$& de irregularidades ou imperfeição da petiçiio inicial, mais do que isso, 

que o juiz pode e deve, por sua iniciativa, mesmo depois de oferecida a 

resposta do réu, mandar que o autor satisfaça 0s requisitos legais, pertinentes 

à validade da petição inicial, emendando-a ou completando-a. 

Outrossim, o artigo 284, da Lei Processual Civil, prescreve que 0s 

defeitos e irregularidades da petição inicial, que devem ser eliminados pelo 

autor, são aqueles capazes de dificultar O julgamento do m6rito. Todavia, não 

se deve inferir que o juiz deva determinar a emenda ou a complementaçáo da 

inicial apenas nas hipóteses em que tais falhas impeçam ou dificultem um 



pronunciamento a respeito do mérito da causa. O juiz deverá exigir a emenda 

ou a complementação da inicial sempre que essa providência for 

imprescindível, não apenas para efeito de exame do mérito, mas antes disso 

com vistas ao atendimento dos pressupostos concernentes à constituição e ao 

desenvolvimento regular do processo. Mister se faz acrescentar que a petição 

inicial, além de atender aos requisitos legais já examinados, não deve 

apresentar cotas marginais ou interlineares, sob pena de o juiz mandar ri&- 

ias (CPC, art. 161) e, em verdade, essa proibição não é restrita à inicial, 

alcançando todas as manifestaçdes das partes, escritas nos autos (exceção, 

contesta@o, reconvenção, petições avulsas, razões de recurso, contra-razões, 

contraminutas, memoriais, etc.). 

Destarte, sendo possível a emenda da petição inicial, o juiz deve 

propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O 

indeferimento liminar da exordial somente deve ser feito quando impossível a 

emenda, como no caso de haver decadência do direito (conforme veremos no 

Capítulo 5).  Ressalta-se que a emenda da petiçao inicial 6 um direito subjetivo 

do autor149, constituindo cerceamento desse direito (CF188, artigo 50, =V) o 

indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para 

corrigi-la, em sendo a emenda possível. Por outro lado, havendo o juiz dado a 

oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o 

vício, deverá indeferir a inicial, sem determinar a citação do r6u (CPC, artigo 

295, VI). Para finalizar este capitulo, não podemos deixar de formular uma 

questão. 
Cabe recurso contra despacho que determina a emenda ou 

complementação da inicial? 
Embora, aparentemente singela, tal questão tem suscitado vdrios 

149 Neste sentido tetnos os seguintes Julgados: "AO Juiz cabe a vtxificação da regularidade da petição 
inicial e de sua perfeita instruçlo antes de despachh-Ia. Se houver alguma irregularidade, deve conceder 
prazo para que o autor a supra (RT, 547: 175) ". "Petição inicial. Indeferimento diante da inobservbcia 
ou não--preenchimento dos requisitos (artigo 282 do CPC). Irregularidade da decisão devendo o 
magistrado mandar que o autor a emende ou complde (art.284 do CPC). Apelação provida, determinado 
o prosseguimento do feito(JTACSP, 35:245lY'.MACHADO, Antônio Clhudio da Costa. Código de 

Civil: Anotado ~urisprudencialmente, p. 374, notas art. 284, CPC. 



pronunciamentos jurisprudenciais acerca da materia. Se partirmos da análise 

da natureza jurídica do ato jurisdicional que determina a emenda da exordial à 

luz do artigo 162, da Lei Processual, vamos entendê-lo como despacho de 

mero expediente (CPC, art.162, par. 3P). Assim, se possui tal ato natureza 

jurídica de despacho de mero expediente, a conclusão da inadmissibilidade de 

recurso resta clara, conforme se depreende do artigo 504, do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve que: "Dos despachos de mero expediente, não 

cabe recurso". Mas, a questão não deve ser analisada com tal simplicidade, eis 

que a doutrina, bem como a própria jurisprudência, encontra por vezes 

dificuldade na análise de determinados atos jurisdicionais, uma vez que muitos 

destes, ainda que com aparência de mero despacho, acabam por conter 

conteúdo decisório, vindo a comportar recurso de agravo, como se fossem 

verdadeiras decisaes interiocutórias. Assim sendo, não obstante a 

jurisprudência inclinar-se no sentido de ser irrecorrivel o ato do juiz que 

determina a emenda da inicial. Entendemos que a irrecorribilidade de tal ato 

não poderá fundamentar-se apenas na sua natureza de simples despacho, 

mas sim na ausência de lesividade à parte. Destarte, à parte competir& a sua 

análise no caso concreto, devendo ser considerado que, em princípio, todo ato 

preparatório de decisáo ou sentença será ~ ~ ~ e ~ o r r i ~ e i " ~  se não causar prejuízo, 

uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. Dessa forma, a 

contrário do senso, se restar flagrante 0 prejuízo, deverá a parte pedir a sua 

reapreciação. 

Cumpre ainda consignar o entendimento esposado por Sérgio Alves 

Gomes no sentido de que ao juiz cumpre - ao determinar a emenda da petiçao 

inicial - explicitar qual o requisito faltante, para que o destinathrio do despacho 

tenha condiçóes de cumpri-lo. Assim sendo, Se O juiz disser: "emende-se a 

inicial", a parte a quem incumbe a providência poderá ficar perplexa, sem saber 

com certeza em que deverá a exordial ser emendada, o que levará a arriscar 

150 Neste sentido, temos o seguinte aresto: É irrecorrfvelo ato do juiz, se dele não resulta 
[esividads à parte (RT 5701137,1a Cal, em). Assim, em linha de principio todo ato judicial 
preparatório de decisão ou sentença ulteriores porqp na0 causa prejufzo uma vez que o 
recumo pode ser interposto posteriormen*". NEGRAO, T. Cádigo do Processo Civil. São 
Paulo: Saraiva, 1999. p. 389, nota art- 504:2. 



emenda que podera não corresponder aquela concebida mentalmente pelo 

juiz, porém não explicitada, o que poderá então ensejar o injusto indeferimento 

da inicial (CPC, artigo 284, parágrafo único), em que pese o esforço da parte 

em atender a determinação judicial1s1. 

151 Vejaae o seguinte julgado: 'Se 0 despacho, que mandou fazer a complementaçao da 
inicial, não foi explícito quanto a do valor da causa na petição vestibular, o seu 
atendimento, embora errado, pelo embargante - que sup6s fosse a falta da juntado do 
auto de penhom e mandado de citação - não autoriza a rejeiçao in Iimine dos embargos, 
porque o juiz deve ser claro e preciso em Seus pronunciamentos, de sorte a não deixar 
perplexa a parte' (AC 3' Cam do TJ-MG de 23/02/70, na Apel. NO 47.618, Diário de Belo 
Horizonte, de 07/04/78, Adcoas, 1978, no 60.042. Apud GOMES, S6rgio Alves. 0 s  poder= 
do juiz na direçáo e instruçao do Processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 115, 
nota 6. 



5. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL 

Quando alguém invoca a prestação da tutela jurisdicional do Estado é 

certo que está pretendendo obter um provimento que lhe assegure um bem ou 

uma utilidade da vida. Isso corresponde a dizer que o autor visa, sempre, a um 

pronunciamento da jurisdição atinente ao mérito da demanda. Visto o assunto 

sob esse ângulo, surge logicamente a conclusão de que apenas os 

provimentos que examinassem o mérito da causa deveriam receber a 

denominação de sentença, pois esta representa a resposta jurisdicional as 

pretensões formuladas pelo demandante "res in iudicio deducta". 

No entanto, o atual Código de Processo Civil conceitua como sentença 

toda dicção jurisdicional dotada de aptidão para dar fim ao processo com ou 

sem julgamento da lide (mérito). Todavia, não raro, surgem certos "fatos" que 

impedem o desenvolvimento do processo rumo a sentença de mérito, fazendo 

com que este se finde prematuramente. 

A sentença, que assim o extingue, a doutrina de outrora, estribada na 

legislação da época, a chamava de terminativa, terminologia que o atual 

estatuto processual civil abandonou. Fala-se, hoje, em sentença que examina o 

mérito (antiga definitiva) e sentença que não o examina (antiga terminativa). 

Variações terminológicas a parte (eis que a práxis forense acabou por adotá- 

Ias), o certo é que o processo se extingue por modo anormal sempre que a 

sentença não aprecia o mérito da causa. Essa terminação anômala, mesmo 

assim, produz alguns efeitos de caráter endoprocessual para os litigantes. 

Basta argumentar com o decurso do prazo para a interposição de recurso da 

sentença (fenômenos dos quais trataremos nos capítulos 7 e 8 desta parte), 

que faz gerar a preclusão por força da qual as partes ficam impedidas de 

discutir novamente a demanda na mesma relação processual. A este fenômeno 

a doutrina tem designado de "coisa julgada formal", em contraposição à 

material. 

Manos1 Antônio Teixeira Filho faz críticas a terminologia supra, 

afirmando: "A locução 'coisa julgada formal', embora consagrada, apresenta 

uma intransponível contradição entre os próprios termos pelos quais 



é enunciada. Com efeito, se o processo foi extinto sem pronunciamento acerca 

do mérito, não se pode dizer, sem faltar contra a lógica, que houve coisa 

julgada (mesmo que 'formal' ou 'processual') simplesmente porque a res, 

entendida como a pretensão de natureza material, que constitui objeto de lide, 

não foi j~ lgada'~~!"  

Justificando a assertiva, o supra-referido autor esclarece que153: "O que 

a sentença 'terminativa' traz, implícita, é uma declaração de que, em 

decorrência de determinados empecilhos, a res não pôde ser " iudicada", vale 

dizer, que a prestação da tutela ~urisdicional, em sua mais pura expressão, foi 

frustrada por esses obstáculos fatais". 

Ora, investigada sob a ótica de sua natureza ou de seus efeitos, a 

sentença "terminativa" pode ser considerada "declaratória negativa", porque 

afirma a existência de &ices ao exame do mérito e a impossibilidade da tutela 

jurisdicional da "res in iudicio deducta" ser efetivamente realizada. E nesta 

hipótese, não atua a regra do artigo 460, do CPC, tampouco ocorre ferimento 

ao principio da adstriçáo ao pedido, que proíbe o juiz de emitir sentença de 

natureza diversa~pedida, uma vez que, o fato de o provimento ser de índole 

distinta da pleiteada pelo autor se deveu à particularidade de nao se poder 

chegar ao exame do mérito. 

A extinção do processo, sem apreciação das questões de fundo da 

demanda (ou lide), é algo que se dá, na generalidade dos casos, em 

detrimento dos interesses do autor, porquanto a ele, mais do que ao réu, 

convinha o prosseguimento do processo em direção ao seu ponto de 

culminância, qual seja: a sentença de mérito. Já a extinção do processo com o 

julgamento do mérito pode ocorrer em beneficio ou em desfavor de qualquer 

dos litigantes, tudo dependendo da formação do convencimento jurídico do juiz 

acerca dos fatos da causa e do direito aplicável. 

'52 TEIXEIRA FILHO, M. A. Petição inicial e resposta do r6u. São Paulo: LTR, 1996. p. 106- 
107. 
'" Idem 



6. CAUSAS DE INDEFERIMENTO 

O indeferimento da petição inicial, figura como uma das causas de 

extinção do processo sem julgamento do m6rito (CPC, artigos 267,l e 295). 

Assim sendo, temos que a petiçãp inicial será indefinida quando: 

a) for inepta (CPC, artigo 295, 1 e parágrafo único); b) a parte for 

manifestada ilegítima (CPC, artigo 295, 11); c) o autor carecer de interesse 

processual (CPC, artigo 295, 111); d) o juiz verificar, desde logo, a decadência 

ou a prescrição(CPC, artigo 295, IV); e) o tipo de procedimento, escolhido pelo 

autor, for inadequado (CPC, artigo 295, V); f) não atendidas as prescrições dos 

artigos 39, parágrafo único, primeira parte e 284, da Lei Adjetiva Civil (CPC, 

artigo 295, VI). 

Conforme visto na parte 111 - Capitulo 2, estabelece o Código de 

Processo Civil, no seu artigo 282, bem como a Consolidação das Leis do 

Trabalho no seu artigo 840, no que tange a Justiça do Trabalho, quais são os 

requisitos que a petição inicial deve indicar para que possa ser considerada 

apta a dar inicio a formação do processo validamente e a possibilitar o seu 

desenvolvimento regular. 

Outrossim, na parte II, este estudo foi visto que o processo é 0 

instrumento de direito material atuando como meio para a prestação da 

jurisdição. E deve servir a ordem constitucional e legal permitindo um acesso 

rápido e eficaz ao judiciário, uma participação real das partes e do juiz, tendo- 

se, por conseguinte, decisões úteis, &leres e justas. Assim sendo, a atividade 

do juiz deve estar sempre voltada para a prestação jurisdicional justa e visa a 

atingir, na medida do possível, isto é, sempre que a ordem jurídica permita, um 

julgamento de mérito, de modo a solucionar válida e definiti~amentel~~ o litígio 

trazido a juízo. Por isso, cabe ao juiz facilitar e não dificultar, através de sua 

atuação, o trabalho das partes no cumprimento das exigências processuais, 

atribuindo, assim, uma concepção teleológica à atividade jurisdicional. 

IsJ Em razão da coisa julgada material alcançável somente pela análise do mérito. 



É diante desta perspectiva que Barbosa MoreiraIs5 aponta três classes 

de razões para o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Na primeira classe, 

ter-se-ia o indeferimento fundado em razão de ordem formal, incluindo-se, 

nesta, os casos de inépcia da petição inicial - excluído o motivo relacionado no 

parágrafo único inciso III, do artigo 295 (pedido juridicamente impossível) -, 

bem como os casos previstos nos incisos V e VI, do artigo 295, CPC e, inclui, 

ainda, a falta de instrumento de mandato outorgado ao advogado do autor, 

quando exigível - artigo 254 do CPClS6. Na segunda classe, o indeferimento 

fundado na inadmissibilidade da ação por falta de requisito do seu regular 

exercício e aqui o indeferimento abarcaria razões previstas nos incisos 11, III do 

artigo 295, CPC e pedido juridicamente impossível, hipótese que a lei inclui 

entre as de inépcia da exordial (CPC, artigo 295, parágrafo único, inciso III), 

bem como inclui nesta classe OS motivos de ausência de condição específica 

do exercício de ação como, por exemplo, o pagamento ou depósito das custas 

processuais, honorários advocatícios a que tiver sido condenado o autor em 

processo anterior de ação idêntica, extinto sem apreciaçao do mérito (CPC, 

artigo 268, 2a parte); e na terceira classe o indeferimento fundado em motivo de 

mérito, quando por exceção o permita ,a lei. Aqui se incluem os casos previstos 

no inciso IV, do artigo 295, do Código de Processo Civil. 

Releva notar que, em qualquer das situações previstas na lei como 

causa de indeferimento da petição inicial, se O juiz permitir o prosseguimento 

do processo iniciado mediante uma petiçso inicial que deveria ter sido 

indeferida, estar& ensejando prejuízo às partes, porquanto o feito assim 

principiado estar& fadado a futura extinçáo, sem apreciação do mérito (CPC, 

artigo 267, incisos IV, V e VI), ou mesmo com apreciação do mhrito que 

poderia ser reconhecida quando da propositura da ação (CPC, artigos 269, IV, 

C/C artigo 295, IV). Destarte, esta providência, se adotada no limiar da relação 

processual, por certo, evita desnecessébio e inútil disp8ndio de trabalho, tempo 

'~SBARBOS# MOREIRA, J. C. O novo Processo Civil Brasileiro.Rio de Janeiro: Fownse, 
2002. p.16-23. 
lS6 Convem observar que este Caso não Se aplica 4 Justiça Laboral em face do 
postulandi" das partes. 



e dinheiro e atende aos princípios da economia processual. Quando omitida, 

impõe às partes Ônus injusto157. 

Após as consideraçoes preliminares, analisaremos cada uma das 

causas de indeferimento da petição inicial, iniciando-se pela causa descrita no 

inciso I, do artigo 295, do C6digo de Processo Civil, qual seja, quando a petição 

inicial for inepta. Antônio Cláudio da Costa MachadoIs8 assevera que: "Inepta é 

a petição inicial cujos defeitos tornam imposslvel o julgamento da causa pelo 

seu mérito, inviável a apreciaçao do pedido do autor ou da lide que envolve as 

partes". A regularidade formal da petição inicial é um pressuposto processual 

objetivo positivo, assim sendo a sua ausência consiste em irregularidade 

grave159 que tende a impedir O magistrado da apreciaçao do direito de que o 

autor se diz titular. José Frederico Marques salienta que, especialmente entre 

os comentadores do estatuto processual de 1939, o entendimento n8o era 

uniforme sobre o que seja petiçao inicial inepta, sendo certo que alguns 

confinam o pedido inepto em estreita área e restrito conteúdo para conceituar a 

inépcia como incongruência 16gica ou defeito formal. Outros, entretanto, 

repetem textos das Ordenações Filipinas, ao precisar com exatidão 0 

verdadeiro sentido desses ensinament~s.'~~ Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade NeryI6l consideram: "Quando a petição inicial não estiver apta a ser 

processada, ocorre a sua inépcia, ou seja, a sua inaptidao. " 

15' Neste sentido, REIS J. A. dos. Código do PI'OC~SSO Civil anotado, Coimbra, 1932. p. 17 
: de todo vantajoso que o magistrado disponha da faculdade de jugular nascença 
pleitos absolutamente inviáveis. Evita-se aos litigantes a perda de tempo e de dinheiro e 
poupa+e ao tribunal (sic) um desperdício de atividade". 
Is8 MACHADO, A. C. da C. A teforma do P~OC~SSO Civil interpretada. São Paulo: Saraiva, 
1996. p. 297. 
Is9 Idem. "... irregularidade formal gravíssima que impede,de forma absoluta, que 0 órgão 
jurisdicional se pronuncie sobre o direito de que o autor se diz titular". p. 297, 

MARQUES, J. F. instituições de Direito Processual Civil. Atualização: Ovídio Rocha 
Barros Sandoval. Campinas: Millenium, 2000, VO~. 111. p. 91-92. 
l6' NERY JuNIOR, N. e ANDRADE, R. M. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: 
RT, 2001. p. 767. 



Destarte, tem-se por inepta a petição inicial, nos termos do parágrafo 

único do artigo 295, do Código quando: 

I - faltar-lhe pedido ou a causa de pedir; 

II - da narração dos fatos não decorrer, de maneira Ibgica, a 

conclusão; 

111 - o pedido for juridicamente impossível; 

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Conforme inciso I do parágrafo Único do artigo 295, é inepta a petição 

inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pediP2. A causa de pedir e o 

conseqüente pedido constituem requisitos indispensáveis a validade da petição 

inicial, conforme demonstrado nos capítulos 2 e 3 desta parte. 

A petição inicial apta, por sua vez, é pressuposto fundamental para o 

regular desenvolvimento do processo. A causa de pedir 6 formada pelos fatos 

essenciais da causa, mais os fundamentos jurídicos do pedido. 

O pedido é a razão de ser da demanda (conforme já mencionado no 

Capítulo 3 desta parte) e constitui o objeto da pretensão material formulada 

pelo autor, petição inicial sem pedido não é petição. 

Não basta, porém, que ela contenha pedidos, é necessário que esses 

sejam decorrencia Ibgica da causa de pedir e que se faça a especificação 

destes pedidos, justamente para permitir verificar, mais tarde, se a entrega da 

prestação jurisdicional foi efetuada nos limites em que a demanda foi proposta 

(CPC, art. 128). 

Convém lembrar que o pedido e a causa de pedir são, também, 

elementos identificadores da ação. 

Aliás, recordemo-nos de que os elementos da ação são três, um 

Veja-se O seguinte julgado: "Se a petição inicial de requerimento de faldncia cont6m 
pedido CncompativeC com OS fatos e fundamentos jurídicos, 6 de se indeferir 
iiminannente tal petição, com fundamento no art.267,1, clc o art. 295,l e padgrafo único, 
11, do CPC(R1, 58:198)", In MACHADO, A.C. da C., Código de Processo Civil Anotado 
jurispnidencialmente. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 333. 



subjetivo: partes (alguns do~trinadores'~~ utilizam - apropriadamente - 
aterminologia de sujeitos), e dois objetivos: causa de pedir (ou causa petendi) e 

pedido (ou petitum). 

Outrossim, no inciso II retro referido, 6 inepta a petição inicial quando 

da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Ora, o autor (e, 

também o réu) deve narrar os fatos da causa (relevantes) de modo preciso, 

claro e conciso (conforme vimos, no Capitulo 2 desta parte, ao tratarmos dos 

requisitos subjetivos da exordial). 

Fatos para este efeito são, n80 somente os acontecimentos da vida, 

mas aqueles que se acham abstratamente previstos em lei (fatos jurídicos), 

cuja subsunção à regra de direito pertinente é tarefa que incumbe ao juiz. 

O pedido, como conclusão silogística, deve decorrer, 

logicamente, dos fatos alegados. 

A premissa maior são OS fundamentos jurídicos, a menor, os 

fundamentos de fatos e a conclusão, o pedido. 

Destarte, à guisa de exemplo - na Justiça Laboral - temos que se o 

autor afirma que pediu demissão do emprego, nao fará sentido (será ilógico) o 

seu pedido relativo ao aviso pr6vi0, se vier a formulá-lo. 

Assim sendo, a desconformidade, manifesta entre os fatos e os 

pedidos que deles decorrem, configura a inepcia da petiçao inicial porque 

coloca em evidência a falta de senso lógico entre ambos. 

Prescreve ainda a lei processual civil que é inepta a petição inicial 

quando o pedido for juridicamente impossível (inciso III retro referido). 

Para que a pretensão de direito material posta em juizo possa merecer 

a tutela jurisdicional do Estado, é necessário que ela se funde no ordenamento 

jurídico ou, quando menos, esteja em harmonia com este. 

Havendo, no referido ordenamento, um veto quanto a determinada 

postulação, esta ser6 considerada juridicamente impossível. 

GREGO FILHO, V. Op. cit. p. 89. NO mesmo sentido: MARTINS, S. P. Direito Processual 
do Trabalho. Atlas, 1996. p. 189 e COSTA, Coqueijo. Direito Processual do Trabalho. RIO 
de Janeiro: Forense, 1996. P. 95. 



Convém lembrar que a possibilidade jurídica do pedido é uma das 

condições da ação, sendo certa a existência de controvérsia doutrinária acerca 

da sua classificação, existindo entendimento de que esta não deveria ser 

considerada, isoladamente, como uma das condições da ação, eis que a 

possibilidade jurídica do pedido estaria absorvida pelo "interesse de agir" (ou 

interesse processual) que é outra condição da ação (Liebman). Não obstante a 

controvérsia, entendemos como "pedido juridicamente impossível" aquele em 

relação ao qual haja, na ordem jurídica, uma expressa vedação, a contrário 

sensu, se inexistir, no sistema jurídico previsão quanto ao direito invocado, o 

caso será simplesmente de rejeição do pedido (CPC, art. 459) não de 

declaração de sua impossibilidade juridica. O exemplo típico era o pedido de 

divórcio, contudo, no entender de Cândido Rangel Dinamar~o'~~,  sob o 

aspecto da negatividade, o pedido será, pelo menos em tese, juridicamente 

possível quando não haja vedação legal expressa. Dessa forma, não ocorrerá 

O indeferimento da inicial, ainda que no mérito seja o pedido julgado 

improcedente. Merece, destaque a ponderação feita pelo professor Manoel 

Antônio Teixeira Fil h ~ ' ~ ~ ,  acerca da matéria: "devemos observar, mais uma vez, 

que a declaração quanto à impossibilidade juridica do pedido acarreta a 

extinção do processo com exame do mérito, a despeito de o art. 267, inciso VI, 

do cpc, asseverar que o mérito, nesta hipótese, não será examinado. Ora, se 

há no ordenamento jurídico, um veto a determinada postulação, é de palmar 

inferência que a sentença, ao fazer prevalecer essa proibição, estará 

i,igressando no mérito da causa, sem possibilidade de o autor renovar a 

demanda. 

O próprio Liebman, a quem se deve a construção da doutrina das 

condições da ação, incorporadas pelo CPC vigente em nosso pais, reformulou 

a sua opinião para reconhecer que nas situações de impossibilidade juridica 

do pedido o processo se findará mediante prospecção do meritum causae. " 

164 Obra cit. Fundamentos do Processo Civil Brasileiro. São Paulo: RT, 1987. p. 79. 
I ~ ~ E I X E I R A  FILHO, M. A. Petição inicial e resposta do r6u. São Paulo: LTR, 1996. p. 150. 



Destacamos o posicionamento do ilustre processualista, pois a sua 

fundamentação e lógica, mas, não obstante, a sua fundamentação Iógica se 

afasta do direcionamento legal preconizado na legislação processual civil, uma 

vez que o indeferimento da inicial por inépcia, nos termos da legislação vigente, 

ainda que pela impossibilidade jurídica.do pedido, é causa de extinção sem 

julgamento do mérito (CPC, artigo 267, 1, c/c art. 295, 1, parágrafo único, 111). 

Reputa-se, ainda, inepta a petição inicial, também, quando contiver 

pedidos incompatíveis entre si (inciso IV). 

O autor pode formular, na mesma petição inicial, mais de um pedido, 

ainda que entre eles não haja conexão. 

O artigo 292. do Código de Processo Civil, faculta-lhe esta cumulação 

objetiva que tem o mérito de evitar a proliferação de demandas, mediante a 

concentração de todas as pretensões materiais em uma só causa. Um dos 

requisitos essenciais para essa cumulação é, justamente, a compatibilidade 

dos pedidos entre si. Os demais requisitos são a competência do juízo e 

a adequação do procedimento. 

Vamos citar um exemplo trabalhista: não pode o autor alegar, a um só 

tempo, que era estável no emprego e que não o era, cumulando pedidos de 

reintegração e de pagamento de aviso prévio, etc. 

O que lhe será lícito fazer, em situações como essa, é formular pedidos 

em ordem sucessiva, de tal modo que se o juiz rejeitar o primeiro, poderá 

apreciar o segundo. 

Estes são os casos elencados na Lei Processual Civil de inépcia da 

petição inicial, a qual é causa de indeferimento da exordial, sem apreciação do 

mérito (CPC, artigo 295, 1). 

Mister se faz acrescentar que, conforme vimos no Capítulo 4, desta 

parte, antes do indeferimento, cumpre ao juízo determinar ao autor a emenda 

da petição inicial, cumprindo por óbvio salientar que, em situações como a de 

pedido juridicamente impossível, não cabe a aplicação do artigo 284, do 

Código de Processo Civil, pois ai nada haverá para emendar ou complementar. 

Se, porém, a inicial não contiver pedido ou causa de pedir, se da 

narração dos fatos não decorrer de maneira lógica a conclusão ou, ainda, 



contiver pedidos incompatíveis entre si, incumbirá ao juiz prover-se daquele 

objetivo político de salvar o processo. 

Outrossim, convém relembrar, conforme já analisamos, que o 

deferimento da inicial com a determinaçao de citação do réu não impede que, 

posteriormente, a pedido do demandado (art.301, inciso III), na contestação ou 

de oficio, o juiz reaprecie a questão e venha a indeferi-la. 

As disposições acerca do indeferimento pela inépcia da petição inicial 

são perfeitamente compatíveis com o processo trabalhista. Cumpre apenas 

observar que o autor poderá sanar a inépcia - com a emenda da petição inicial 

- na própria audiência ou requerer 10 dias para fazê-lo (artigo 284, do CPC). 

Outrossim, em especial, na Justiça do Trabalho, na qual, no mais 

das vezes, ocorre a cumulação de pedidos, o indeferimento poderá ser 

parciallM, ou seja, hipótese em que alguns dos pedidos podem ser alcançados 

pelo indeferimento, porém outros podem remanescer e obter o exame e 

decisão de mérito. 

Assim sendo, haverá julgamento de mérito de alguns pedidos, decisão 

que faz coisa julgada material, e, extinção sem julgamento do mérito de outros 

que poderão ser renovados. 

Constitui, também, causa para o indeferimento da petição inicial o caso 

previsto no inciso II, do artigo 295, do Estatuto Processual Civil, ou seja, 

quando a parte for manifestamente ilegítima. 

Ilegitimidade de parte. Poderá ser motivo de indeferimento da petição 

inicial tanto a ilegitimidade para a causa (ad causam), quanto para o processo 

(ad processum), embora esta última seja de maior ocorrência, até mesmo 

porque pode ser verificada sem maiores dificuldades, ou seja, de plano. 

A investigação da legitimidade para a causa é, muitas vezes, 

complexa, exigindo, em certos casos, um indisfarçável lançar de olhos na 

própria causa petendi e no próprio pedido formulado. 

Persistamos, contudo, neste ponto: a ilegitimidade para a causa, 

apesar das dificuldades de ordem prática, no tocante a identificá-la num 



primeiro exame, também pode ensejar o indeferimento da petição inicial, desde 

que manifesta. A legitimidade de partes é também uma condição da ação. 

Mas, convém salientar que não estamos tratando da ilegitimidade "ad 

processum", que é um pressuposto processual, mas da ilegitimidade "ad 

causam" (condição da ação), que é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a 

parte tanto no pólo ativo como passivo é o sujeito da relação jurídico-material 

posta em juizo. AS vezes, a legitimidade somente pode ser aferida depois do 

exame das provas. Neste caso, pode o juiz deixar a decisão sobre este aspecto 

para mais tarde e como se trata de matéria de ordem pública não incide sobre 

ela preclusão, cabendo, assim, o indeferimento apenas quando a ilegitimidade 

for manifesta. 

Outra causa de indeferimento da petição inicial ou, como afirmam José 

Frederico MarquesI6' e José Carlos Barbosa Moreira"j8, "despacho liminar de 

conteúdo negativo" é quando o autor carecer de interesse processual, CpC, 

artigo 295, 111. 

Em termos gerais, podemos dizer que o interesse de agir em juizo se 

encontra vinculado a necessidade que tem a parte de obter um provimento 

jurisdicional capaz de assegurar-lhe um bem ou uma utilidade de vida, ou a 

utilidade que, com vistas a esse objetivo, representa o pronunciamento da 

jurisdição. 

Salienta-se que esta é a uma das condições da ação - interesse de agir. 

Consiste esta condição no binômio necessidade mais adequaçãoi6'). 

Assim, deve haver necessidade e utilidade de recorrer-se ao Poder 

Judiciário, mediante a utilização do meio adequado. 

A guisa de exemplo, podemos citar: recorrer o autor ao Judiciário para 

reconhecimento da paternidade do filho. 

166 Neste sentido, BARBOSA MOREIRA, J. C. NOVO Processo Civil Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 24-25. 
16y Op. cit. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1975, v. 1. p. 84. 

Op. cit. Temas de Direito Processual. Saraiva, 1997. p. 23-24. 
169 GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 81. 



Atualmente, esse reconhecimento pode dar-se extrajudicialmente 

perante o cartório de registro civil, restando flagrante a falta de interesse. Com 

relação ao interesse de agir, pode ocorrer o fenômeno aludido em relação a 

legitimidade (item supra), qual seja, remeter-se a sua apreciação para quando 

do exame do merito. 

Estabelece o inciso IV, do artigo 295 do Código de Processo Civil, que a 

petição inicial será desde logo indeferida quando o juiz verificar a decadência 

ou a prescrição, sendo que esta última, como regra, não se aplica aos casos de 

direitos patrimoniais. 

Temos ainda que, o artigo 267, inciso I, do mesmo Código, dispõe que 

o indeferimento da petição inicial produzirá a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Estas normas, estão, no entanto, em manifesta 

antinomia com as disposições do artigo 269, IV, do próprio Código de Processo 

Civil, conforme o qual haverá extinção do processo com exame do mérito 

sempre que o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 

Esse conflito se resolve, como é elementar, em favor da última norma 

legal mencionada, porque a prescrição e a decadência, quando declaradas, 

acarretam, efetivamente, o fim do processo mediante prospecçáo do mérito, 

ainda que de maneira direta ou oblíqua. Isto porque tais fenômenos ferem o 

diretor do autor. Em se tratando de decadência, o juiz conhece de ofício, mas 

em se tratando de prescrição deverá ser observada a regra do artigo 219, 

parágrafo 5O, do Código de Processo Civil, pois, tratando-se de direitos 

patrimoniais, não poderá ser conhecida de ofício pelo juízo dependendo de 

alegação expressa da parte a quem aproveita. 

Cumpre ressaltar que tais disposições alusivas a prescrição estão em 

consonância com o Código Civil de 1916, artigo 166, sendo certo que o Código 

Civil atual, que entrou em vigor aos 11/01/2003, modifica tais disposições ao 

prescrever uma exceção no seu artigo 194: 

" ~ r t .  194. O Juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de prescrição, 

salvo se favorecer o absolutamente incapaz". 



Conforme Silvio de Salvo Venosa (2003, v. 1: 627)) "deduz-se do 

dispositivo que o juiz pode e deve conhecer da prescrição em favor do 

absolutamente incapaz, ainda que não invocada pela parte". 

No mesmo sentido, temos Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2002, v. 1:490) ''como exceções .plenamente justificáveis a esta regra 

geral, temos o caso dos absolutamente incapazes, que, merecendo tutela 

especial do Estado, podem ver a prescrição ser declarada de ofício, quando tal 

acolhimento Ihes favorecer (arf. 194 do NCC) seja como sujeito passivo 

(hípótese mais visível), seja como terceiro interessado juridicamente no 

resultado da demanda". 

Procedimento inadequado. No sistema do processo civil, a petição 

inicial também será indeferida, quando o tipo de procedimento escolhido pelo 

autor não corresponder a natureza da causa ou ao valor da ação, caso em que 

só não será indeferida se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal 

(CPC, art. 295, V). Trata-se de erro de forma, que acarreta a nulidade somente 

dos atos que não possam ser aproveitados. Mas, ressalta-se, o aproveitamento 

somente será possível se não acarretar prejuízo para a defesa (artigo 250, do 

CPC). Convém ressaltar que a adaptação do procedimento não poderá 

importar em alteração OU adaptação do pedido porque, nesse caso, haveria 

violação ao princípio da iniciativa de parte, o que é vedado ao juiz. 

Outros casos. No elenco das causas autorizadoras do indeferimento da 

petição inicial, constantes do artigo 295, do CPC, está a prevista no inciso VI, 

que alude aos artigos 39 e 284, ambos, do CPC. O dispositivo, citado no artigo 

39, trata do dever do advogado, quando postular em causa própria, de 

declarar, na petição inicial, o endereço em que receberá intimação e o artigo 

284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata do descumprimento, 

por parte do autor, em cumprir a determinação do juiz, atinente a emenda da 

petição inicial se lhe faltar algum dos requisitos dos artigos 282 e 283, ambos 

da lei instrumental civil. E óbvio que, em situações como a de ilegitimidade 

ativa ou passiva, ou de pedido juridicamente impossível, não cabe a aplicação 

do artigo 284, do Código de Processo Civil, pois ai nada haverá para emendar 

ou complementar. Se, porém, a petição inicial não contiver pedido ou causa de 



pedir, ou da narração dos fatos não decorrer de maneira lógica a conclusão, 

incumbirá ao juiz prover-se daquele objetivo político de salvar o processo. 

Convém relembrar, conforme já visto, que o deferimento da inicial, com a 

determinação de citação do réu, não impede que, posteriormente, a pedido do 

demandado (CPC, artigo 301, inciso III), na contestação, o juiz reaprecie a 

questão e venha a indeferi-la. 



7. DO ATO DE INDEFERIMENTO: DA COMPETÊNCIA E DA 

NATUREZA J u RIDICA 

Embora, bastante mitigado, vige, ainda, na Justiça Comum, o princípio 

da identidade física do juiz, nos termos do artigo 132, do Código de Processo 

Civil. Sendo certo que tal princípio não vigora no âmbito da Justiça do 

Trabalho. Mas, relativamente a c~mpetência,'~~ para o indeferimento da 

petição inicial diante da Justiça Comum e diante da Justiça Laboral - com a 

eliminação da representação classista por meio da Emenda Constitucional 

número 24 - não é matéria que suscite dúvidas ou maiores estudos, pois a 

competência é do juiz da causa. 

O indeferimento da petição inicial produz a extinção do processo sem 

julgamento do mérito (CPC, artigo 267, I), salvo nos casos de prescrição e 

decadência (CPC, artigo 295, IV, C/C art. 269, IV), como vimos. Assim, a 

decisão que recusa a inicial, como já mencionamos, tem natureza jurídica de 

sentença - integra a classe das sentenças terminativas (denominação antiga, 

mas consagrada pela praxe forense). 

Assim sendo, possui 0 ato do juiz que indefere a petição inicial 

natureza jurídica de sentença, por meio da qual o processo recém-instaurado é 

extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 162, parágrafo ' i0 ,  do 

Código de Processo Civil. Tais disposições se aplicam perfeitamente no âmbito 

da Justiça do Trabalho. 

O professor MiCton Paulo de Carvalho nos dá a definição de competência em sua obra 
Manual da Competência Civil. Sã0 Paulo: Saraiva, 1995, p. 1: "Chama-se competência o 
resultado da divisão do trabalho jurisdicional. Todos os juizes regularmente investidos 
têm jurisdição, e, como se sabe, a jurisdição é una; mas, como é impossível que todo 
juiz julgue em todos os lugares todas as mat6rias jurídicas ao mesmo tempo, divide-se a 
atividade jurisdicional entre todos OS órgãos, resultando dai uma fração de jur içdi~ão 
para cada um. Por isso se repete a clás~ica definição de João Mendes Junior: ' a 
competência é a medida da jurisdição'. ". 



8. DO RECURSO CAB~VEL 

Haja vista que a natureza jurídica do ato que indefere a inicial é de 

sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, desta sentença, 

cabe o recurso de apelação, sendo que, neste caso, cabe o juizo de retratação, 

ou seja, o juiz pode reformar a própria decisáo, no caso de recurso, no prazo 

de 48 horas, a teor do art. 296 do CPC, com a nova redação dada pela Lei 

no 8.952194. Convém observar que o juízo de retratação é característico do 

agravo, mas é considerado erro grosseiro a utilização deste, salvo exceções 

legais, uma vez que a lei prevê expressamente que: "...o autor poderá apelar". 

O artigo 296, do Código de Processo Civil, tem aplicação subsidiária na Justiça 

do Trabalho, ante o permissivo do artigo 769, da lei trabalhista, sendo certo que 

o recurso cabível será o recurso ordinário, cabendo também ao órgão "a quo" a 

faculdade de retratar-se. Apenas para finalizar, salientamos que merece 

destaque a alteração do artigo 296, da Lei Instrumental, pois não havia sentido 

o procedimento adotado anteriormente pelo Código, através do qual havia 

necessidade de citação do réu, em havendo recurso do indeferimento da 

exordial. 

Entretanto, cumpre observar que, se existir dispositivo legal especial 

com previsão de recurso diverso para O caso de indeferimento, não estaremos, 

com a interposição deste, diante de erro grosseiro, muito ao contrário, pois as 

disposições da lei especial prevalecem a regra geral do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, ainda que de forma sucinta, mister se faz traçar 

consideraç6es acerca do confronto das disposições do artigo 296, do Código 

de Processo Civil, com as disposiçijes acerca do mesmo tema na Lei 
no 8.069190 (Estatuto da Criança e Adolescente); Lei no 9.099195 (Juizados 

especiais) e Lei 9.868/99(ação direta de inconstitucionalidade e da ação direta 

de constitucionalidade) nos seguintes termos: 

Dispõe a Lei n.O: 8.069190 no seu artigo 198 que: 

" ~ r t .  198. Nos procedimentos afetos a Justiça da Infância e da 

Juventude fica adotado O sistema recursai do Código de Processo Civil, 



aprovado pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas alteraçoes 

posteriores, com as seguintes adaptações: 

VI1 - antes de determinar a remessa dos autos à superior instancia, no 

caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a 

autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo 

ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias; 

VI11 - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os 

autos ou o instrumento a superior instância dentro de vinte e 

quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; 

se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido 

expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo 

de cinco dias, contados da intimação." 

Conforme se pode verificar das disposições legais, o prazo para a 

retração do juízo em caso de apelação serh de 5 (cinco) dias, portanto, aplicam 

- se neste caso as disposiçães da lei especial. 

Quanto às disposições da Lei dos Juizados Especiais - Lei no 

g.ogg/g5,0 artigo, 51 estabelece os casos de extinção do processo sem 

julgamento do mérito: 

" ~ r t .  51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; 

11 - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação; 

111 - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 80 

desta Lei; 

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; 

VI - quando, falecido o rbu1 o autor nao promover a citaçao dos 

sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. 



§ l0 A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes. 

9 2 O  No caso do inciso I, deste artigo, quando comprovar que a 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do 

pagamento das custas. 

Com relação as prescrições da Lei 9.868199, a qual dispõe sobre o 

processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação direta 

de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal temos, 

respectivamente, nos artigos 3' e 14' os requisitos da petição inicial, bem como 

nos artigos 4 O  e 15' e respectivos parágrafos únicos os casos de indeferimento 

liminar e recurso cabível, vejamos: 

"Art. 3O. A petição inicial indicará: 

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os 

fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das 

impugnações; 

11 - o pedido, com suas especificações; 

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de 

procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, 

devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos 

documentos necessários para comprovar a impugnação. 

~ r t .  4 O .  A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente 

improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisao que indeferir a petiçao 

inicial." 

"Art. 14. A petição inicial indicará: 

I - O dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e 0s 

fundamentos jurídicos do pedido; 

I1 - o pedido, com suas especificaç6es; 

111 - a  existência de controv6rsia judicial relevante sobre a aplicação da 

disposição objeto da ação declaratbria. 

Parágrafo Único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de 

procuração, quando subscrita Por advogado, será apresentada em duas vias, 



devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos 

necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de 

constitucionalidade. 
Art. 15. A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente 

improcedente ser80 liminarmente indeferidas pelo relator. 

Parhgrafo único. Cabe agravo da decisao que indeferir a petiçao 

inicial." 

Aqui a lei é expressa ao prever que caberá agravo da decisão que 

indeferir a petição inicial, assim sendo, passível de ser considerado erro 

grosseiro a apresentação de apelação, pelo princípio de que a lei especial 

derroga a norma geral. 

Por outro lado, haja vista a alteraçáo do artigo 253, do C6digo de 

Processo Civil pela Lei 10.358 de 27.12.2001, podemos concluir, ainda que 

timidamente que havendo o indeferimento da petiçáo inicial e ajuizamento de 

nova demanda este dever-se-á dar-se por dependgncia ao processo extinto 

nos termos do artigo 253, inciso I: 
Art.253 - .Distribuir-se-ão por dependgncia as causas de qualquer 

natureza: 

I - quando se relacionarem, por COnexi40 ou continência, com outra jh 

ajuizada; 

11 - quando, tendo havido desistência, o pedido for reiterado, mesmo 

que em litisconsórcio com outros autores. 

Outrossim, fato é que inexiste entendimento jurisprudencial sobre 0 

tema, visto ser a alteração recente. 

Salientamos que as disposições do artigo retro referido estão em 

consonancia com a redaçáo da Lei no 10.358 de 27/12/2001. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução demonstra a dificuldade em se definir a justiça, dada a sua 

natureza de valor. Entretanto, é de fundamental importância a sociedade o 

empenho em realizá-la e garanti-la. 

O acesso a justiça pode ser encarado como requisito fundamental - o 

mais básico dos direitos humanos ou fundamentais - de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos 

de todos. 

As limitações ao acesso 21 justiça podem ocorrer nos aspectos 

extrajudiciais e judiciais. 

AS limitações extrajudiciais referem-se a fatores sócio-político- 

econômicos do Judiciário e da população, principalmente, com a informação 

dos hipossuficientes sobre os direitos que lhe são pertinentes (pobreza jurídica) 

e com a falta de assistência jurídica nas hipóteses de solução dos conflitos por 

órgãos não judiciais. 

O problema cultural: o reconhecimento dos direitos. Grande parte da 

população não conhece e não tem condições de conhecer os seus direitos, o 

que constitui um elemento inibidor ao acesso à Justiça. As escolas, os órgãos 

de comunicação e as instituições públicas têm importância fundamental no que 

se refere ao acesso a Justiça. A pfiori, faz-se necessário o esclarecimento de 

quaiç são os direitos fundamentais que o individuo e a sociedade possuem, e 

quais são os instrumentos adequados para sua reivindicação e efetivação. 

0 s  ensinamentos traçados pelo processualista Mauro Cappeltetti, em 

sua obra Acesso a Justiça, consagram a incessante peregrinação do mesmo 

em busca de novos rumos que tornem a Justiça mais idônea e adequada à 

sociedade e aos homens do nosso tempo, caracterizando-se sempre por um 

compromisso de reforma, denominada de a terceira onda renovatória. Esta 

trata dos eritraves formais e materiais que obstacularizam a problemática 

quanto à utilização de diferentes técnicas processuais para tornar a Justiça 



mais acessível, que constitui o palco das atuais preocupações dos 

processualistas modernos. Fala-se, portanto, de um novo enfoque de acesso a 

Justiça, enfoque este que reconhece a neçessidade de correlacionar e adaptar 

o processo civil ao tipo de litígio. 

É comum o usuário expressar a sensação de estar rodeado de injustiça 

ao mesmo tempo em que não sabe onde a justiça está. Esta situação é o lado 

mais político daquele sentimento mais geral de arbitrariedade e até mesmo de 

absurdo que gradualmente penetra a consciência de todos os grupos. Assim 

sendo, Kim Economides identifica - nesta situação - a denominada quarta onda 

do movimento de acesso a justiça: o acesso dos operadores do Direito - 
inclusive dos que trabalham no sistema judicial - à justiça. 

Percebe-se que, no mais das vezes, a experiência quotidiana dos 

advogados e a proximidade da Justiça cegam a profissão jurídica em relaçao a 

concepções mais profundas de justiça (interna ou social) e, conseqüentemente, 

fazem com que a profissão ignore a relação entre Justiça civil e justiça cívica. 

A denominada "quarta onda" exp6e as dimensões btica e política da 

administração da justiça e, assim, indica importantes e novos desafios tanto 

para a responsabilidade profissional como para o ensino jurídico. 

Outrossim, o problema atual não é, simplesmente, medir o acesso dos 

cidadãos a justiça, lançando mão, por exemplo, do mapeamento de espaços na 

oferta dos serviços jurídicos, mas, antes, abrir novas perspectivas na definiçáo 

da própria justiça. Desta feita, conclui-se que estamos no caminho certo. 

preciso redirecionar nossa atenção, desviando-nos do acesso para olharmos 

para a justiça com novos olhos. 

Por outro lado, a preocupação de tornar mais efetivo o processo tem 

sido uma preocupação constante por parte dos juristas brasileiros e 

estrangeiros. 

~á uma certa consciência, embora nem sempre objetivamente 

fundamentada, de que ao notável progresso da ciência e ao próprio grau de 

aprimoramento já atingidos no Brasil e outros países, pela legislação 



processual, está longe de corresponder, na proporção desejável, à evolução do 

nível qualitativo do serviço da justiça. Por outro lado, o pensamento ordenado à 

efetividade está sujeito a alguns riscos. Consiste o primeiro na tentação de 

arvorar a efetividade em valor absoluto: ,nada importaria senão tornar mais 

efetivo o processo, e nenhum preço seria excessivo para garantir o acesso à tal 

meta. É esquecer que, no Direito, como na vida, a suma sabedoria reside em 

conciliar, tanto quanto possível, solicitações contraditórias, inspiradas em 

interesses opostos e igualmente valiosos, de forma que a satisfação de um 

deles não implique o sacrifício total de outro. Assim é, que a conveniência de 

preservar a intimidade de terceiros - e, em certa medida das próprias partes - 
sugere que se admitam barreiras à averiguaçao dos fatos relevantes para a 

solução dos litígios. Se a lei, por vezes, ultrapassa, no particular, os lindes do 

plausível, constitui outra questão que terá de ser analisada caso a caso e, seja 

como for, n8o invalida o princípio. O segundo risco tem certa analogia com o 

primeiro, do qual se diferencia, no entanto, por manifestar-se no interior da 

problemática mesma da efetividade. Desdobra-se esta, como assinalado, em 

diversos tópicos. E aqui tambbm se corre o risco de romper o equilíbrio do 

sistema, hipertrofiando uma peça em detrimento das restantes. É o que 

acontece, por exemplo, quando se estende além da medida razoável a duração 

do feito, pela afã obsessivo de esgotar todas as possibilidades, mínimas que 

sejam, de apuração dos fatos. Nem 0 valor celeridade deve primar, pura e 

simplesmente, sobre o valor verdade, nem este sobrepor-se, em quaisquer 

circunstAncias, aquele. 

Deficiências técnicas na aplicação da norma são fontes de numerosas 

tormentas. Para começar, dão ensejo à inútil sobrevivência de boa quantidade 

de processos que decerto não contribuiriam, como contribuem, para obstruir os 

canais judiciais se os juizes deles incumbidos manejassem com maior destreza 

0s instrumentos que Ihes oferecem os dispositivos do Código de Processo Civil 

concernentes ao indeferimento da petição inicial (artigo 295). Isso pressuporia, 

entre outras coisas, é óbvio, a posse de noções claras e seguras acerca de 

temas, entre outros, como a legitimidade para a causa, a impossibilidade 



jurídica do pedido, em que a dimensão técnica indiscutivelmente avulta. O 

emprego de melhor técnica reteria muitas iniciais no filtro do despacho liminar, 

e poria termo à marcha de muitos pleitos sem necessidade de audiência de 

instrução e julgamento - com cristalino lucro do ponto de vista da efetividade. 

Esta, vale dizer, sofre danos múltiplos, toda vez que a vida de um processo se 

estende mais do que o necessário, provocando não só o supérfluo gasto de 

tempo e energia que a procrastinação da decisão, por si só, representa, mas 

provocando repercussões desfavoráveis sobre a restante atividade do órgão 

jurisdicional tão abarrotado de processos, inclusive, impedindo o juiz de 

dedicar-se a algum outro feito. 

Dir-se-á que tampouco a ânsia de extinguir quanto antes o feito é 

atitude que se harmonize, sempre e necessariamente, com o propósito de 

efetividade, pois que bem se concebe que a precipitação cerceie, também, e de 

modo intolerável, o exercicio do direito de ação ou de defesa. Contudo, o uso 

inteligente da técnica pode prestar serviços de grande valia. No despacho da 

petição inicial, e.g., o juiz consciencioso e criativo encontrará ajuda inestimável 

na disposição do artigo 284 "caput", do Código de Processo Civil, que lhe 

ordena abrir ao autor a oportunidade de emendar ou completar a petição, 

sempre que ela apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do m6rito. Assim sendo, a norma retromencionada, se explorada 

com inteligência e boa-fé, permite salvar do naufrágio imediato postulações mal 

formuladas, mas S U S C ~ ~ ~ V ~ ~ S  de correção. Cumpre, também, ao advogado do 

autor saber tirar proveito da "bbia" que se lhe atira, em vez de perseverar no 

desígnio suicida. 

Com efeito, mais relevante ainda para o aperfeiçoamento da tutela 

jurisdicional do que as leis Processuais é a adoção de uma boa organização 

judiciária, na qual o homem, auxiliado pela técnica, ocupe o centro de todas as 

preocupações. Entretanto, acesso efetivo ao sistema processual não significa, 

necessariamente, acesso à justiça, 21 ordem juridica justa, que somente um 

sistema eficiente proporciona. Efetividade e eficiência não são sin6nimosl 

conforme vimos na parte I1 e, relembrando Cappelletti "a efetividade diz 



respeito às partes, seu acesso à maquinaria de proteção; enquanto a eficiência 

se refere à forma pela qual essa mesma maquinaria trabalha". 

É preciso conciliar a tbcnica processual com seu escopo. Não se 

pretende nem o tecnicismo exacerbado, nem o abandono total da técnica. 



BIBLIOGRAFIA 

ARAÚJO, Francisco, F. de. Responsabilidade objetiva do Estado pela 

morosidade da justiça. Campinas: Copola Editora, 1999. 

ARISTOTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Pietro Nasseti. São Paulo: Martin 

Claret, 2001. 

BARBI, Celso, A. Comentários ao Código de Processo Civil. 10a ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 1998, Vol. I. 

BARBOSA MOREIRA, J.C. 0 novo Processo Civil Brasileiro. 5a ed., Rio de 

Janeiro: Companhia Editora Forense, 1982. 

. Sobre a participação do juiz no Processo Civil. Participação e 

Processo. In GRINOVER, Ada P. (org). São Paulo: RT, 1988. 

.O novo Processo Civil Brasileiro. 2 Ia  ed., Rio de Janeiro: Companhia 

Editora Forense, 2002. 

.Temas de Direito Processual, São Paulo: Saraiva, 1997. 

BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços. 17a ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

BEDAQUE, José R. dos S. Direito e processo. 2a.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1995. 

B~BLIA SAGRADA: Nova versão internacional. Tradução: Comissão de 

Tradução da Sociedade Bíblica Internacional. São Paulo: Ed. Vida, 2000. 



BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 

I I .ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BRANDAO, Paulo de T. Ações constitucionais: novos direitos i3 Justiça. 

Florianópolis: Habitus, 2001. 

CALMON DE PASSOS, J. J. O Problema do acesso a justiça no Brasil. Revista 

de Processo 39/78-88. 

. Inovações no Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

1995. 

CAPPELLETTI, Mauro. Accesso alla giustizia come programa di reforma e 

come método di pensiero. Revista do Curso de Direito da Universidade Federal 

de Uberlândia, '1983, p. 309-321. 

. O Acesso a justiça e a funçCio do jurista em nossa época. Revista 

de Processo 611144-160. 

. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do 

movimento universal de acesso à justiça. Revista de Processo 74/82-92. 

CAPPELLETTI, Mauro & GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen 

Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1998. 

CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Tradução: Adrián 

Sotero De Witt Batista. Campinas, Servanda, 1999, Vol. I e II. 

CARVALHO, Milton P. de. Do pedido no Processo Civil. Porto Alegre: 

Fabris, 1992. 



, Manual da Competência Civil. São Paulo: Saraiva, 1995. 

CASTRO JUNIOR, Osvaldo A. de. A democratizaç30 do poder judiciário. Porto 

Alegre: Fabris, 1998. 

CHAU~, Marilena. Convite a Filosofia. I Ia ed., Sáo Paulo: Editora Atica, 1999. 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução: J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1942, vol. I. 

. "Direito e processo", n.O: 58. 

CICHOCKI NETO, José. Limitaçdes ao acesso à justiça. Curitiba: Juruá, 1998. 

CINTRA, Antônlo C.de A. et al. Teoria geral do processo, ga ed., São Paulo: 

Mal heiros Editores, 1 992. 

. et al. Teoria geral do processo, 2a ed., São Paulo: Editora Revista 

do Tribunais, 1979. 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Direito Processual Constitucional. São 

P~UIO: Saraiva. 1998. 

COSTA, Alfredo de A. L. da. Direito Processual Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 1959. 

COSTA, Coqueijo. Direito Processual do Trabalho. Atualização: Washington 

Luiz da Trindade, 4a ed.,Rio de Janeiro: Forense, 1996. 

COSTALUGNA, Danilo A. M. "Nulidades e sobredireito. A teoria das nulidades 

e o sobredireito processual", RJ 250123. 



DALL'AGNOL JÚNIOR, Antônio J. Revista de processo 60 p.p. 15/30. 

. Invalidades processuais. Letras Jurídicas, Editora Ltda., 1989. 

DINAMARCO, Cândido R. Fundamentos do Processo Civil Brasileiro. 2a ed., 

São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 1987. 

. A instrumentalidade do processo. 7a ed.. São Paulo: Malheiros. 

Editores, 1 999. 

. A reforma do Código de Processo Civil. 2a ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 1395. 

DORFMANN, Fernando N. As pequenas causas no judiciário. Porto Alegre: 

Fabris, 1989. 

ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do movimento de acesso à justiça: 

Epistemologia versus metodologia in PANDOLFI, Dulce C. et al, (org.) Rio de 

Janeiro: FGV, 1999. 

FARAH, Elias. Cidadania. São Paulo:Juarez de Oliveira, 2001. 

FEDOSSEIEV, P. N. et. al. Biografia de Karl Marx. Lisboa e Moscou: Avante e 

Progresso, 1 983. 

HERKENHOFF, João Batista. Curso de Direito Humanos. São Paulo: Editora 

Acadêmica, 1994, vol. I. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Direitos Humanos Fundamentais, São Paulo: 

Saraiva, 1935,p.29. 



GAMA, Ricardo R. Efetividade do Processo Civil. Campinas: Copola, 1999. 

GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho, 10a ed., São Paulo: Ed. 

Saraiva, 1997. 

GOMES, Sérgio A. 0 s  poderes do juiz na direção e instrução do Processo Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

GRECO FILHO, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro. 12a ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 1997, Vols. 1 ; 2 e 3. 

GRYNSZPAN, Mauro. Acesso e recurso à justiça no Brasil, in PANDOLFI, 

Dulce C. et a1 (org).Cidadania, Justiça e Violência. (org.). Rio de Janeiro: Ed. 

FGV, 1999. 

Habermas. Jurgen Direito e Democracia, vol. I., tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler-UGF, Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro,1997. 

KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução: João Batista Machado. 2O 

ed., Silo Paulo: Martins Fontes, 1996. 

. O que é justiça? Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 

LAGRASTA NETO, Caetano. Juizado Especial de Pequenas Causas no Direito 

Comparado. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho, 3a 

ed., São Paulo: LTr, 2005. 



LIBMAN, Enrico T. Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. 

José Bushatsky, 1976. 

MACHADO, Antônio C. da C. A Reforma do Processo Civil interpretada. São 

Paulo: Ed. Saraiva, 1995. 

.Código de Processo Civil: Anotado jurisprudencialmente. São 

Paulo:Ed. Saraiva, 1996. 

.Tutela antecipada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira Ltda,I 999. 

.Código de Processo Civil Interpretado, artigo por artigo, parágrafo 

por parágrafo, 4a Ed. Barueri, SP: Manole, 2004. 

. Jurisdição Voluntária, Jurisdição e lide, in Revista de Processo, vol. 

37. 

MARINONI, Luiz G. Novas linhas do Processo Civil. 2a ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 1996. 

, Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 

sentença. 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

MARQUES, José F. Instituiç6es de Direito Processual Civil. Atualização: Ovidio 

Rocha Barros Sandoval, Campinas: Millennium Editora Ltda, 2000, Vol. III. 

. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, 1975, 

Vol. I. 



. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, 1981, 

Vol 3. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Proc~sua l  do Trabalho. 4a ed. São 

Pau1o:Editora Atlas S.A., 1996. 

MARX, Karl. O capital - Livro I. Tradução: Reginaldo Sant' Anna. 12a ed., Rio 

de Janeiro: Bertrand,I 988, Vol.1. 

MELLO, Marcos B. de. Teoria do fato jurídico, plano da validade. 2a ed., São 

Paulo: Ed. Saraiva, 1997. 

MESQUITA, José I. B. de. Da ação civil. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 

1975. 

. Aspectos processuais do mandado de segurança: condiçdes da 

ação, competência, coisa julgada e recursos, in BASTOS, Celso, S.R. et al. 

Mandado de Segurança .São F'aulo: AASP: Instituto Interacional de Direito 

Público e Empresarial, 1977. 

MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional - Tomo II - Constituição, 4a 

ed., Coimbra Editora, 2000. 

, Manual de Direito Constitucional - Tomo IV - Direitos 

Fundamentais, 3a ed., Coimbra Editora, 2000. 

MORAES, Alexandre, Direito Constitucional, ed., São Paulo: Editora Atlas, 

2000. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. ga ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 



NASCIMENTO, Amauri M. Curso de Direito Processual do Trabalho, 14a ed. 

São Paulo, Editora Saraiva, 1993. 

NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. 30a ed., São Paulo: Ed. 

Saraiva, 1 999. 

NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE, Rosa Maria. Código de Processo Civil 

comentado, 3a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. 

.Código de Processo Civil comentado. 5a ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2001. 

NEVES, Iêdo B. Vocabulário Prático de Tecnologia Jurídica e de Brocardos 

Latinos. Rio de Janeiro: APM Editora , 1987. 

NUNES, Rodrigues. Dicionário jurídico Rg - Fênix. 3a ed., São Paulo: RG 

Editores, 1995. . 

OLIVEIRA, Almir de. Curso Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

PLATAO, XENOFONTE e ARISTOFANES. Sócrates - Coleção Os Pensadores. 

São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado de Direito Privado, plano da 

existência, vols. I, Il e lll, Ed. Borsoi, 1970. 

.Comentários ao Código de Processo Civil Tomo 111: arts.154 a 281. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

. Comentários ao Código de Processo Civil Tomo IV: arts.282 a 443. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. 



PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. Livraria do Advogado, 1997. 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução: Almiro Pisetta e Lenita M. R. 

Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 1 7a ed., São Paulo:Saraiva, 1996. 

REIS, José A. dos. Código de Processo Civil anotado. Coimbra: Coimbra, 

1932. 

REZENDE FILHO, Gabriel J. R.de. Curso de Direito processual Civil. 7a ed., 

São Paulo: Ed. Saraiva, 1962. 

. Curso de Direito Processual Civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 

1968. 

. Modificações objetivas e subjetivas da ação. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 1933. 

RODRIGUES. Horácio W. Acesso à Justiça no Direito Processual Brasileiro. Ia. 

ed., São Paulo: Acadêmica, 1994. 

ROSS, Alf. Direito e justiça.Tradução: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2000. 

ROSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução: Pietro Nassetti. São 

Paulo: Martin Claret, 2000. 



SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus contra os pagaos, parte II - Traduçao: 

Oscar Pais Leme. 3a ed., Petr6polis:Vozes, 1999. 

.Confissões. Tradução: J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. 

ed. Petrópolis:Vozes, 2000. 

SANTOS, Boaventura de S. Introdução à Sociologia da Administração da 

justiça. Revista de Processo 3711 21 -1 37. 

SANTOS, Moacir A. Primeiras Linhas de Direito processual Civil: Adaptadas ao 

Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, 1984-90, Vol. I, 2 e 3. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1997, 

Vol. I. 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positiv0.19~ ed., São 

Paulo: Mal heiros ,200 1 . 

SILVA, Ovidio A. 6. da. Curso de Processo Civil. 3a ed., Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2 996, V0l.l. 

TEIXEIRA FILHO, Manoel A. Petição inicial e resposta do r&. Ia ed., São 

Paulo: Editora LTR, 1996. 

, As alterações no CPC e suas repercussbes no Processo do 

Trabalho. 3a ed., São Paulo: Editora LTR, 1995. 

TEIXEIRA, Sálvio de F. (coord). Reforma do Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 1996. 





THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27a ed., 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999, Vol. I. 

TUCCI, Rogério L. & TUCCI, José R. C. e. Constituição de 1988 e processo: 

regramentos e garantias constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 

1989. 

TUCCI, José R. C. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões 

do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Editora 

Revista do Tribunais, 1997. 

VENOSA, Sílvio de S. Direito Civil: parte geral, 3a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 

2003, Vol. 1. 

WATANABE, Kazuo. Acesso 3 justiça e sociedade moderna. Participação e 

processo. In GRINOVER, Ada P. et al. São Paulo: RT, 1988. 




	Image00001.tif
	Image00002.tif
	Image00003.tif
	Image00004.tif
	Image00005.tif
	Image00006.tif
	Image00007.tif
	Image00008.tif
	Image00009.tif
	Image00010.tif
	Image00011.tif
	Image00012.tif
	Image00013.tif
	Image00014.tif
	Image00015.tif
	Image00016.tif
	Image00017.tif
	Image00018.tif
	Image00019.tif
	Image00020.tif
	Image00021.tif
	Image00022.tif
	Image00023.tif
	Image00024.tif
	Image00025.tif
	Image00026.tif
	Image00027.tif
	Image00028.tif
	Image00029.tif
	Image00030.tif
	Image00031.tif
	Image00032.tif
	Image00033.tif
	Image00034.tif
	Image00035.tif
	Image00036.tif
	Image00037.tif
	Image00038.tif
	Image00039.tif
	Image00040.tif
	Image00041.tif
	Image00042.tif
	Image00043.tif
	Image00044.tif
	Image00045.tif
	Image00046.tif
	Image00047.tif
	Image00048.tif
	Image00049.tif
	Image00050.tif
	Image00051.tif
	Image00052.tif
	Image00053.tif
	Image00054.tif
	Image00055.tif
	Image00056.tif
	Image00057.tif
	Image00058.tif
	Image00059.tif
	Image00060.tif
	Image00061.tif
	Image00062.tif
	Image00063.tif
	Image00064.tif
	Image00065.tif
	Image00066.tif
	Image00067.tif
	Image00068.tif
	Image00069.tif
	Image00070.tif
	Image00071.tif
	Image00072.tif
	Image00073.tif
	Image00074.tif
	Image00075.tif
	Image00076.tif
	Image00077.tif
	Image00078.tif
	Image00079.tif
	Image00080.tif
	Image00081.tif
	Image00082.tif
	Image00083.tif
	Image00084.tif
	Image00085.tif
	Image00086.tif
	Image00087.tif
	Image00088.tif
	Image00089.tif
	Image00090.tif
	Image00091.tif
	Image00092.tif
	Image00093.tif
	Image00094.tif
	Image00095.tif
	Image00096.tif
	Image00097.tif
	Image00098.tif
	Image00100.tif
	Image00101.tif
	Image00102.tif
	Image00103.tif
	Image00104.tif
	Image00105.tif
	Image00106.tif
	Image00107.tif
	Image00108.tif
	Image00109.tif
	Image00110.tif
	Image00111.tif
	Image00112.tif
	Image00113.tif
	Image00114.tif
	Image00115.tif
	Image00116.tif
	Image00117.tif
	Image00118.tif
	Image00119.tif
	Image00120.tif
	Image00121.tif
	Image00122.tif
	Image00123.tif
	Image00124.tif
	Image00125.tif
	Image00126.tif
	Image00127.tif
	Image00128.tif
	Image00129.tif
	Image00130.tif
	Image00131.tif
	Image00132.tif
	Image00133.tif
	Image00134.tif
	Image00135.tif
	Image00136.tif
	Image00137.tif
	Image00138.tif
	Image00139.tif
	Image00140.tif
	Image00141.tif
	Image00142.tif
	Image00143.tif
	Image00144.tif
	Image00145.tif
	Image00146.tif
	Image00147.tif
	Image00148.tif
	Image00149.tif
	Image00150.tif
	Image00151.tif
	Image00152.tif
	Image00153.tif
	Image00154.tif
	Image00155.tif
	Image00156.tif
	Image00157.tif
	Image00158.tif
	Image00159.tif
	Image00160.tif
	Image00161.tif
	Image00162.tif
	Image00163.tif
	Image00164.tif
	Image00165.tif
	Image00166.tif
	Image00167.tif
	Image00168.tif
	Image00169.tif
	Image00170.tif
	Image00171.tif
	Image00172.tif
	Image00173.tif
	Image00174.tif
	Image00175.tif
	Image00176.tif
	Image00177.tif
	Image00178.tif
	Image00179.tif
	Image00180.tif
	Image00181.tif
	Image00182.tif
	Image00183.tif
	Image00184.tif
	Image00185.tif
	Image00186.tif
	Image00187.tif
	Image00188.tif

