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RESUMO 
 
 
 
 Esta dissertação pretende demonstrar que a assistência jurídica (Defensoria 
Pública) pode e deve funcionar como verdadeiro mecanismo de prevenção de 
litígios. Entretanto, para isso é necessária a revisão de conceitos de 
determinados institutos que compõem o direito processual.  

 O processo deve ser visto, também, como mecanismo para evitar futuras 
lides, antecedendo-se às mesmas. Jurisdição, ação e processo devem ter um 
enfoque preventivo, funcionando a conciliação, via assistência jurídica, como 
um dos caminhos para que possam ser atingidos, com maior eficiência e 
rapidez, os interesses da sociedade. 

 O cidadão deve ter garantida a igualdade de oportunidades a fim de que 
todos possam chegar aos tribunais, sendo assegurada pelo Estado aos menos 
aquinhoados a paridade de armas, suprindo, para tanto, as falhas decorrentes de 
inferioridades, tanto culturais como financeiras. É a assistência jurídica 
(Defensoria Pública), exercendo também um papel preventivo via instituto da 
conciliação, a garantia constitucional para que o acesso à Justiça não seja 
meramente formal, mas algo efetivo.  



  

ABSTRACT 

 

 

 

 This dissertation intends to demonstrate that legal aid (the Public 
Defender’s Office) may and must work as a true mechanism to prevent 
litigation. Nevertheless, in order for that to happen, it is necessary to review 
concepts of certain institutes that constitute procedural law. 

 The procedure must also be seen as a mechanism to avoid future litigation 
by anticipating it. Jurisdiction, action and procedure must have a preventive 
focus, with conciliation, via legal aid, as one of the ways to attain, with more 
efficiency and rapidity, the interests of society. 

 The equality of opportunity must be guaranteed to the citizen so that 
everyone can get to court, the parity of arms ensured by the State to those less 
fortunate, thus making up for the deficiencies brought about by inferiority, 
either cultural or financial. It is the legal aid (the Public Defender’s Office), 
playing a preventive role via the institute of conciliation, the constitutional 
assurance that the access to justice should not be merely formal, but also 
effective. 
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1. A assistência jurídica como meio de viabilização do acesso à justiça 

 

 Este é um trabalho que tenta colocar em discussão formas preventivas de 
composição de litígio, através do órgão estatal destinado a prestar a assistência 
jurídica gratuita e integral – a Defensoria Pública. É certo que em uma 
sociedade organizada os conflitos de interesses surgem das mais variadas 
formas. O Estado moderno monopoliza a solução desses conflitos, impondo, 
quase sempre, uma intervenção judicial para garantir o bem-estar social. Daí 
falar-se, constantemente, em democratizar o acesso ao Judiciário, o poder 
estatal responsável pela solução desses conflitos. 

 Como Defensora Pública, tenho visto diariamente uma certa frustração 
jurídica da população que procura os serviços de prestação de assistência 
jurídica. Na realidade, tal baldo tem se identificado não apenas na 
inacessibilidade material aos tribunais, mas também no distanciamento do 
mundo jurídico das suas realidades, realidades estas que correspondem às da 
grande maioria da população. 

 A ordem econômica tem sido, erroneamente, estabelecida como fator 
único de determinação do estágio de desenvolvimento de uma sociedade. 
Paradoxalmente, é esse próprio critério econômico, ao conduzir a sociedade a 
um desprezo por outros bens que não sejam apenas econômicos, que gera uma 
grande frustração em suas expectativas, repercutindo diretamente no campo 
das relações intersociais, desencadeando uma gama de conflitos de interesses.  



  

 A explosão de litígios daí decorrente torna evidente a ineficiência do 
ordenamento jurídico, em especial nos países em desenvolvimento, onde o 
acesso à justiça fica restrito às camadas mais favorecidas da população. 

 As reivindicações sociais de reconhecimento judicial exigem um esforço 
em buscar novos modelos e novas estruturas que permitam dar uma resposta 
adequada a tais anseios. Posto que o conceito teórico de direitos humanos, 
assim como o conceito de cidadania, mediante a qual se acessa a titularidade 
daqueles, têm sido o instrumento de democratização dos estados modernos, 
uma vez que estes últimos têm buscado vias de institucionalização política e 
jurídica daqueles, se faz necessário, também, repensar determinadas conquistas 
atuais.  

 Manifesta-se, em conseqüência, a caracterização da justiça como uma 
instância individual e coletiva irrenunciável, fundada no modo de ser do 
homem, e também como uma exigência social que deve harmonizar as 
diferentes tendências dos indivíduos na sociedade, atribuindo a cada um os 
seus direitos, os quais são próprios do homem, são devidos a ele e, portanto, 
geram obrigações por parte dos demais. 

 Não há expressão maior de cidadania quando o homem, perseguindo o 
ideal da igualdade, pode acessar o aparato estatal em condições idênticas ao 
seu contendor, sem que a sua hipossuficiência seja determinante. Ser cidadão 
integral é sentir a segurança de que seus direitos podem ser exercidos seja 
contra quem for, afastando-se da opressão do mais forte. No nosso país, aliás, 
esta opressão se manifesta de diversas maneiras. A mais contundente, talvez, 
seja a econômica. 

 Então, por quais motivos, após todos estes argumentos, os governos, como 
regra, não se dispõem a melhorar as condições de atendimento aos cidadãos, 
que lucidamente procuram a Justiça? Reclamar os seus direitos é sinal de 
civilidade e amadurecimento social. São poucos os políticos que, em regra, 
incluem nos seus discursos o bem-estar do cidadão sob a ótica da assistência 
judiciária. Talvez seja por desconhecerem os benefícios que a mesma traz para 
a comunidade (incluindo a comunidade jurídica). Talvez desconheçam o 
sistema que é afeto à Justiça e que sempre se traduz como uma ‘caixa-preta’. É 
hora, portanto, de afastar esses mitos. A assistência jurídica é um serviço 
público da mais alta relevância, que deve ser exercido por profissionais 



  

qualificados, competentes e responsáveis, para lidar no dia a dia com uma série 
enorme de situações jurídicas, onde necessário será encontrar a  melhor 
solução para o caso concreto. 

 Mesmo sabendo que a assistência jurídica gratuita não é o único foco na 
questão da acessibilidade da justiça, é fato notório que de nada adianta a 
criação de novas formas de solução de conflitos, novos órgãos que trabalhem 
de uma forma mais célere e eficaz, se não houver uma assistência jurídica 
gratuita integral, tal como preconizado em nossa Carta Magna. 

 São as exigências sociais que determinam a evolução dessa busca de 
justiça. E, quanto mais próximo do povo a justiça estiver, maior será o grau de 
crescimento do seu povo em direção à cidadania plena. Tendo a justiça como 
fim máximo a pacificação social, é o acesso à ela que dimensionará o grau de 
desenvolvimento da sociedade. 

 O escopo da assistência jurídica aos necessitados é a aplicação do princípio 
da igualdade jurídica. Dentro da mesma situação jurídica hão de ser tratados de 
forma igual mesmo os que estejam em desigualdade financeira ou econômica.  

 A discussão, na atualidade, não deve residir mais em como deve ser 
prestada a assistência jurídica integral ao necessitado, pois isso já está 
estabelecido pela Lei Complementar n.º 80/94, ao regulamentar a Defensoria 
Pública. Há que se criar, estruturar e dar condições de funcionamento a tal 
órgão. 

 A atuação da Defensoria Pública não reside apenas em questões ligadas à 
composição de conflitos, devendo exercer também um papel preventivo em 
nível de conciliação pré-processual e de orientação jurídica aos 
hipossuficientes, podendo ser assim um verdadeiro mecanismo de ajuda à 
solução da crise pela qual vem passando o poder jurisdicional. 

 Conferir direitos substantivos, sem colocar à disposição dos respectivos 
titulares mecanismos que garantam o seu exercício efetivo, equivale a privar 
estes direitos de qualquer valor prático, contribuindo para a manutenção da 
desigualdade social, inadmissível em plena vigência de um Estado 
Democrático de Direito. 

 Deve-se alertar para o fato de que a estruturação da Defensoria Pública 
faz-se importante não apenas para os hipossuficientes, mas para a sociedade 



  

como um todo, demonstrando que a sua proximidade do povo torna-a um 
verdadeiro mecanismo de auxílio à superação da crise do direito, não se 
restringindo, apenas, à provocação da jurisdição, mas ampliando os modos de 
utilização do direito que, por exemplo, ao lhe ser atribuído o poder-dever de 
conciliação, tornou-se um meio alternativo de resolução de conflitos. 

 O direito deve ser uma manifestação popular, direta ou indiretamente, e 
como tal deve voltar para onde veio, ou seja para a própria sociedade, sob pena 
de completa ineficácia e falta de razão de ser. O acesso à justiça não é nada 
mais do que isso, um movimento destinado a fazer com que o direito volte para 
seu primário detentor: o povo. 

 Erige-se, deste modo, o movimento de acesso à justiça como um símbolo 
indicativo da modificação ocorrida - e por ocorrer - no espírito jurídico e das 
reformas no mundo normativo de vários países.   

 Mauro Cappelletti e Bryant Garth1, principal referência nesta discussão, 
identificam três momentos, os quais denominam de ondas, dentro do 
movimento de um efetivo acesso à justiça. A primeira onda refere-se à 
viabilização da assistência judiciária para a população hipossuficiente. A 
segunda onda é identificada pela universalização da tutela jurisdicional, com 
uma revisão dos meios tradicionais de representação jurídica para os interesses 
difusos ou coletivos. Por fim, a terceira onda, a qual denominam ‘enfoque de 
acesso à justiça’, evidencia os sujeitos e os mecanismos utilizados no 
processamento e na prevenção dos conflitos sociais, atendo-se nas instituições 
e nos procedimentos utilizados com o fim de efetuar a aplicação do direito2. 

                                                 
1 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant: Acesso à justiça, tradução de Ellen Gracie 
Northtfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, pp. 31-73.  
2 Há quem sustente uma quarta onda, como o faz Kim Economides, identificando-a como 

acesso dos operadores do direito à justiça, que “expõe as dimensões ética e política da 

administração da justiça e, assim, indica importantes e novos desafios tanto para a 

responsabilidade profissional como para o ensino jurídico. Ver ECONOMIES, Kim: “Lendo 

as ondas do ‘Movimento de Acesso à Justiça’: epistemologia versus metodologia?”, in 

PANDOLFI, Dulce Chaves, CARVALHO, José Murilo de, CARNEIRO, Piquet  Leandro e 

GRYNSZPAN, Mario  (orgs.): Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: FGV, 1999, 

pp. 61-76, p. 72. 

 



  

 Vários têm sido os caminhos percorridos com a finalidade de tornar a 
justiça mais atingível pela sociedade. Entretanto, é na assistência jurídica 
integral que o movimento de acesso à justiça encontra o ápice de sua 
manifestação. E um dos motivos para tanto - talvez o principal - é a 
materialização das outras vias de acesso à justiça através da assistência jurídica 
integral, consagrando de forma soberana o princípio da igualdade.  

 Os avanços no campo da acessibilidade à justiça têm ocorrido, mas não são 
suficientes. Desta forma, a orientação e informação jurídicas em conjunto com 
a conciliação preventiva são papéis que devem ser exercidos pela Defensoria 
Pública. Entretanto, para que se tornem eficazes, alguns conceitos jurídicos, 
em especial os pertencentes ao direito processual, devem ser revistos.  

 O que o presente trabalho pretende demonstrar é que a assistência jurídica 
não é a única fonte de acesso à justiça, mas certamente é a principal. 
Indubitavelmente, vários doutrinadores têm rebatido a idéia de que acesso à 
Justiça seja sinônimo de acesso aos Tribunais. Realmente não o é. Entretanto, é 
com o acesso aos Tribunais, via assistência jurídica, em sua natureza 
preventiva, que serão viabilizadas, também, as demais formas do acesso à 
justiça.  

 

 

2. A necessidade de aproximação entre direito e processo  

 

 O ideal ilustrado de uma igualdade formal, acompanhando o processo 
dinâmico de evolução da sociedade, deve aunar o caráter de valor com o de 
princípio, vindo a configurar-se dentro do ordenamento jurídico como um 
instrumento específico de realização da igualdade material, a qual vincula, em 
primeiro lugar, o Estado, mediante o requisito de generalização da tutela de 
determinados direitos fundamentais e pela obrigação de proporcionar 
imparcialidade e isonomia de acesso à justiça.  

 Como decorrência coerente do postulado da igualdade, o acesso à justiça 
evidencia, além de um direito humano fundamental, um critério de 
legitimidade dos direitos fundamentais, sendo que a marcha desse encontro 
será definida pelos anseios sociais, os quais, além da materialização do 



  

enunciado da igualdade formal, exigem uma deformalização3 do ordenamento 
jurídico, uma humanização do tradicional panorama atribuído ao direito e a 
todo contexto normativo dentro de uma visão unicamente positivista. 

 A crise dos métodos unicamente positivistas ocorrida na modernidade, 
levando à  busca de novos paradigmas que possam servir de explicação para o 
direito, pode ser atribuída a uma crescente decadência da idéia de direito como 
meio de instrumento único e prioritário de controle social. O direito tem 
passado de meio de controle social para meio de orientação social, onde as 
normas com caráter sancionatório, no aspecto negativo, anteriormente 
existentes, começam a ser substituídas por mecanismos de sanções que 
estimulam as condutas almejadas. Ademais, a crescente complexidade tanto da 
configuração interna dos sistemas jurídicos, como do tratamento de relações 
entre sistemas jurídicos diversos tem, cada vez mais, dificultado a aplicação de 
esquemas, de fundo muito simples, da teoria do direito de formação positivista 
e formalista. 

 O movimento de acesso à justiça exsurge, também, como um protesto ao 
caráter formalista que identifica o direito apenas como um conjunto de normas 
advindas do Estado, onde há uma equivocada vinculação do conceito de justiça 
ao de legalidade. A proclamação apenas formal do direito já não satisfaz mais, 
à medida que os direitos humanos vão sofrendo transformações essenciais e as 
relações começam a ter focos, além de individuais, coletivos.  

 O direito, em sua consideração sistêmica, deve integrar-se como sistema 
normativo, social e axiológico com ampla visão da realidade humana, 
abrangendo uma das forma pela qual deve se manifestar - o processo -, sob 
risco de perder-se em análises parciais e incompletas que não permitem sua 
compreensão global.  

 As regras que processam e produzem justiça requerem uma liberação da 
concepção abstrata, um rompimento com a tradicional dicotomia entre teoria e 
práxis, através de uma análise da realidade axiológica que se reflete sobre todo 
o direito. 

 Há que ser resgatada a visão do jurídico que supere o esquema de direito 
                                                 
3 Terminologia atualmente utilizada que significa a busca de um processo mais simples, bem 
como, a procura de equivalentes jurisdicionais. Ver GRINOVER, Ada Pelegrini: Novas 
Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2ª ed., 1990, p. 179.  



  

como um mero conjunto de regras, posto que aquele é continente das normas 
principais, as quais não são proclamações exortativas de um texto como o 
constitucional, mas preceptivas, de aplicação imediata, reconhecendo pautas 
valiosas na formação da definição jurídica de justiça. E as normas sobre justiça 
estão contidas basicamente em princípios reconhecidos nos textos 
constitucionais, nas disposições dos direitos fundamentais. Sendo o processo o 
veículo condutor do direito, é necessária uma relação mútua entre os dois, para 
que ambos não fiquem sujeitos a uma concepção anacrônica. 

 Dentro da Teoria Geral do Processo, é hoje a assistência jurídica 
(Defensoria Pública) um de seus elementos integrantes, pois a atual 
processualística não pode ter mais no processo um instrumento apenas de 
prestação jurisdicional, e sim como uma verdadeira garantia do direito. A 
Teoria Geral do Processo deve ser vista como uma disciplina prolífera dos 
princípios humanistas, não apartados da realidade humana, contribuindo como 
um instrumento para lograr a efetivação dos direitos substanciais.  

 O processo, como ferramenta central de obtenção de verdade, deve 
responder às necessidades atuais de uma sociedade pluralista e multivariada, 
como instrumento apto à solução de conflitos. O processo surge como resposta 
às inquietações humanas. O processo deve sempre mirar a realidade humana, 
optando por ela.  

 Contudo, o acesso à uma ordem jurídica justa não se restringe aos 
mecanismos jurisdicionais ligados ao processo, tendo havido um retorno a 
determinadas formas de composição das lides, em especial as que têm uma 
natureza preventiva. 

 A paz social é, indubitavelmente, o escopo precípuo do Direito, o qual, 
através de suas normas substantivas e adjetivas, regula as relações sociais e a 
postura do indivíduo humano enquanto em sociedade organizada, prevenindo a 
instauração de conflitos de interesses e, obviamente, tutelando aqueles 
interesses conformes e harmônicos ao ordenamento jurídico vigente.  

 As notórias transformações sociais, culturais, políticas e econômicas 
ocorridas notadamente nas últimas décadas tornaram mais complexas as 
relações humanas, sendo seus efeitos forçosamente projetados erga omnes, 
implicando tal fenômeno na busca de meios alternativos de sobrevivência e 
adaptação ao sistema, sob pena de exclusão dele.  



  

 Não só a morosidade na prestação jurisdicional, mas principalmente o 
brusco desenvolvimento das relações sociais geraram novas necessidades que 
não podem ser desprezadas e ignoradas pelos operadores do direito, 
reclamando a sociedade a criação de novos instrumentos capazes de satisfazer 
seus anseios concretos.  

 De fato, se o processo deve proporcionar a quem tem razão tudo aquilo e 
exatamente aquilo a que tem direito, verificamos que as modalidades de tutela 
jurisdicional mais conhecidas se mostram incapazes de desempenhar tal 
missão, até mesmo para aqueles direitos passíveis de plena satisfação pela via 
jurisdicional.  

 Existem casos, porém, em que o caráter instrumental da tutela não 
funciona a contento. Trata-se, então, de adaptar a própria prestação 
jurisdicional e seus instrumentos ao objetivo desejado. Como este varia em 
cada situação apresentada ao órgão jurisdicional, não se justifica manter-se 
inalterável e inflexível a espécie de tutela.  

 O processo precisa adequar-se a tais exigências, pois a função jurisdicional 
somente atingirá plenamente seus escopos, se assegurar ao titular de um direito 
a tutela desejada. Para tanto, não se pode pretender que um modelo processual 
uno sirva para conferir proteção a toda espécie de relação substancial.  

 A moderna processualística deve orientar-se visando sua plena eficácia, 
revendo seus institutos ou criando novos, sempre com a preocupação de fazer 
com que o processo tenha plena e total aderência à realidade sócio-jurídica a 
que se destina, cumprindo sua primordial vocação que é a de servir de 
instrumento à efetiva realização de direitos. Ademais, falar da função do 
processo é, sobretudo, discorrer sobre a função da jurisdição, porque é aquele o 
meio utilizado por esta para que possa alcançar os fins a que visa. 

 A efetividade do processo constitui um direito fundamental, haja vista que 
dela depende a própria garantia de proteção judiciária, o que faz com que os 
meios de tutela devam ser adequados e hábeis para de fato pacificar os 
conflitos e realizar a justiça. 

 Evidencia-se, desta forma, que todo o contexto de direito e processo tem 
sido sobremaneira afetado, sendo que essa nova visão social tem forçado 
alterações no mundo jurídico, até então inadmissíveis, em especial, na 
revisitação de conceitos considerados impenetráveis no nosso ordenamento 



  

jurídico. O direito deve servir ao processo e este àquele como mecanismo de 
prevenção de litígios, indo além da visão única e tradicional de ser o processo 
apenas um veículo de composição de litígios, mas parte integrante na 
prevenção destes. 

 

 

3. Estruturação metodológica do presente trabalho 

 

 No presente trabalho, serão tomadas como base pesquisas bibliográficas, 
análise jurisprudencial, bem como, a pesquisa da legislação. 

 A pesquisa empírica, com levantamento estatístico de eficácia dos 
mecanismos de forma de composição da lide, será de grande auxílio para que 
seja demonstrada a viabilização da Defensoria Pública como forma de 
prevenção de litígios. 

 Os estudos sociológicos serão de grande importância para que o trabalho 
em questão atinja um de seus objetivos: demonstrar a eficácia da atuação da 
Defensoria Pública como ‘justiça’ preventiva.   

 A título de esclarecimento optou-se por utilizar, nas notas de rodapé, o 
sistema completo com uma numeração contínua ao final da página, evitando, 
assim, que o leitor se reporte ao fim da obra ou do capítulo para saber qual 
referência bibliográfica está sendo mencionada. A opção pelo sistema 
completo, também, deve-se ao fato de servir o mesmo como nota de 
esclarecimento e nota de erudição, o que facilita quaisquer comentários que 
porventura sejam feitos, sem interromper a linha de raciocínio do leitor. 

 As citações serão feitas entre aspas duplas, sendo que expressões com 
significado multivaridado estarão entre aspas simples. Palavras de língua 
estrangeira encontram-se em itálico. 

 A bibliografia catalogada ao final do trabalho está dividida em livros e 
artigos, constando, além das referências indispensáveis, a edição e o tradutor 
no caso de bibliografia estrangeira. 

 

4. Uma abordagem do conteúdo do presente trabalho  



  

 

 No primeiro capítulo, será abordado o Poder Judiciário e a função 
jurisdicional. É o judiciário, efetivamente, órgão que se institui 
especificamente para o exercício da função jurisdicional do Estado, com uma 
missão pacificadora que lhe é própria. Ademais, não é a função jurisdicional 
que torna o Judiciário um Poder. Entretanto, a função jurisdicional nem sempre 
pertenceu ao Poder Judiciário. Mister, assim, um retorno histórico na teoria da 
tripartição dos poderes desde Platão, passando por Aristóteles, Maquiavel, 
Locke e, finalmente, Monstequieu, que foi o sistematizador da teoria em 
questão, fazendo-se uma correlação entre Poder Judiciário e jurisdição, 
chegando-se, desta forma, ao poder jurisdicional. 

 Ao lado do Poder Judiciário enfoca-se a Defensoria Pública como uma das 
funções essenciais à função jurisdicional, remetendo-se o leitor à evolução 
histórica desse instituto como uma das primeiras fases de acesso ao judiciário, 
diferenciando-se ‘assistência judiciária’ de ‘assistência jurídica’ de ‘gratuidade 
de justiça’.  

 Ao encampar a expressão ‘assistência jurídica’ na Constituição Brasileira 
atual, foi intenção do legislador estender a prestação desse serviço para além 
da defesa em juízo do assistido, compreendendo toda extensão de atos 
jurídicos. A assistência jurídica abrange a assistência judiciária. A atuação da 
Defensoria Pública, como órgão essencial ao Poder Judiciário, deve ir além do 
poder jurisdicional, auxiliando, em especial, o trabalho doutrinário e científico, 
na busca de novos paradigmas de produção do direito. 

 O segundo capítulo traz uma abordagem dos conceitos tradicionais de 
jurisdição. O conceito de jurisdição não pode ser estático, variando conforme o 
tempo e o espaço. As mudanças atuais têm exigido um novo conceito de 
jurisdição para que possa cumprir sua verdadeira finalidade.  

 PROCURA-SE DIFERENCIAR JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E 
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, PROVANDO QUE TAL DISTINÇÃO 
NÃO É MERAMENTE ACADÊMICA. COM BASE NISSO, DEVE-SE 

REVISITAR O CONCEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, DANDO-
LHE SUA DEVIDA IMPORTÂNCIA DENTRO DO DIREITO 

PROCESSUAL, FUNCIONANDO, INCLUSIVE, COMO UMA 
JURISDIÇÃO PREVENTIVA, MODELANDO, ASSIM, UM NOVO 



  

CONCEITO DE JURISDIÇÃO, QUE NÃO PODE TER EM SEU 
CENTRO A NOÇÃO DE LIDE, SOB PENA DE FICAREM EXCLUÍDAS 

DO PODER JURISDICIONAL FORMAS PREVENTIVAS DA LIDE. 

 A jurisdição tem como um dos princípios básicos a inércia, somente 
agindo quando provocada através da ação, instituto do qual se ocupa o terceiro 
capítulo. Sendo a ação o núcleo do direito processual, o capítulo em questão 
discute suas teorias, bem como a diferença entre ação material e ação 
processual, sob o ângulo do direito subjetivo e da pretensão, que não é uma 
abordagem meramente doutrinária, pois a concepção de ação material reflete 
diretamente na ação processual, assim como no estudo da efetividade do 
processo e uma busca pela humanização da justiça.  

 Esse processo de humanização da justiça tem gerado um regresso a formas 
primárias de resolução de conflitos, numa tentativa de se evitar o processo, ou 
quando não, de torná-lo mais acessível, sem, contudo, suprimir as garantias 
processuais constitucionais. 

 A reidentificação com modos alternativos retrata um retorno da História e 
dispensa uma maior atenção a conflitos provenientes de deformações 
econômicas e sociais, os quais são, atualmente, ignorados pelo Poder 
Judiciário. Nesse contexto, ressurge, em especial, uma forma preventiva de 
litígio: a conciliação. 

 O instituto da conciliação funciona verdadeiramente como um mecanismo 
eficaz para a solução de conflitos. A conciliação, como forma de resolução de 
contendas, não é nenhuma novidade, sendo que já era existente nas sociedades 
primitivas bem antes da interferência do Estado na composição dos litígios, 
através da atividade jurisdicional, matéria da qual se ocupa o capítulo quarto. 

 Para provar que o instituto da conciliação pode realmente funcionar através 
da assistência jurídica como um verdadeiro mecanismo de prevenção de 
litígios, o capítulo quinto traz uma pesquisa empírica realizada na Defensoria 
Pública de Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal.  

 Todos esses institutos são analisados à luz da Defensoria Pública, 
funcionando esta como verdadeira ‘justiça preventiva’, sem contudo afastar a 
intervenção do poder jurisdicional, ou seja, o caráter público da jurisdição. É 
sob este enfoque que se dá o desfecho do presente trabalho, sintetizando as 
idéias abordadas até então, concluindo que a Defensoria Pública não atua 



  

somente como função essencial ao poder jurisdicional, mas como uma real e 
efetiva alternativa de justiça eficaz, em especial no âmbito preventivo. 



  

CAPÍTULO PRIMEIRO - FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO 

 

 

1.1 Poder Jurisdicional  

 

 O desenvolvimento gradual da história demonstra a inclinação à 
concentração do poder de solucionar os conflitos e impulsionar a pacificação 
social nas mãos do Estado. Entretanto, tal evolução foi lenta e nem sempre 
linear, sendo, algumas vezes, marcada por regressões ou paralisações. O 
Estado nem sempre foi suficientemente forte a ponto de exercer sem objeções 
o poder de impor sua decisões. 

 Os conflitos intersubjetivos surgem a partir do momento em que 
pretensões individuais ou grupais não são satisfeitas, seja porque aquele que 
poderia satisfazê-las não o faz, seja porque o próprio direito veda sua 
satisfação voluntária. E tal sorte de descontentamento, decerto, constitui um 
perigo para a manutenção da paz social e um sério fator de desagregação. 
Tornou-se politicamente conveniente, portanto, que o Estado, enquanto 
instituição máxima de organização social, viesse paulatinamente controlar e 
regular a solução de conflitos.  

 Em períodos remotos, o indivíduo só poderia por termo a suas pretensões 
recorrendo aos meios de que ele próprio dispusesse. Na autotutela, o indivíduo 
lança mão da força própria para obter a satisfação pretendida. A autotutela ou 
autodefesa4, desse modo, não garante a prevalência da justiça, porquanto a 
demanda encontrará solução sustentada tão somente na força ou em outros 
expedientes talvez antagônicos ao justo.  

 A autotutela pode ser definida “como toda a actividade de composição 
social concreta de pretensões, cujos resultados se obtêm e declaram ou 

                                                 
4 Alcalá-Zamora y Castillo utiliza a expressão autodefesa, apesar de entender que autotutela 
seria mais expressivo, não adotando este “pero su adópcion me habría obligado a cambiar el 
título de la outra en esta segunda edición. Ademas, aunque com alcance muy circunscrito, los 
civilistas hablan de autotutela para denominar la perspectiva de que una persona designe su 
proprio tutor, en previsión de que ella se incapacite”. Ver a propósito ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, Niceto: Proceso, autocomposición y autodefensa: contribución al estudio de los 
fines del proceso. Mexico: UNAM, 2ª ed.,1970, p. 50. 



  

executam recorrendo aos meios de força de que dispõe um dos sujeitos das 
pretensões a compor”5. Atualmente a autotutela somente é admitida em nosso 
ordenamento jurídico, excepcionalmente, mediante previsão legal.  

 Paralelamente, no entanto, eram admitidas outras formas de resolução dos 
conflitos, como a autocomposição6. A autocomposição pode ser vista como um 
“sistema de composição concreta de pretensões de interesses a bens cometida 
aos próprios sujeitos das pretensões nos quais radica o poder compositivo de 
obter presuasivamente os resultados e de os impor em termos de 
obrigatoriedade ou executoriedade consensuais”7.  

 A diferença básica entre a autotutela e a autocomposição reside nos  
resultados, sendo que “enquanto os resultados autocompositivos se obtêm por 
persuasão e se impõem por consenso, os resultados autotutelados obtêm-se e 
impõem-se através dos meios de força de que dispõe o sujeito autotutelar 
dotado de poder compositivo”8. Contudo, ambas têm em comum o fato de que 
os sujeitos ativos se confundem com os sujeitos passivos sendo prescindível a 
intervenção compositiva de terceiro.   

 Com o passar do tempo, o Estado passou a intervir nos litígios entre os 
indivíduos, invadindo-lhes a esfera de liberdade. Inicialmente, como se 
observa no direito romano, indicando um árbitro para solucionar a contenda. 
Em seguida, a despeito da vontade das partes envolvidas na questão, passou ele 
próprio a exercer tal função. Era a chamada arbitragem obrigatória.  

 Com ela completou-se o ciclo histórico da evolução da chamada justiça 
privada para a justiça pública: o Estado, já suficientemente fortalecido, impõe-
se sobre os particulares e, prescindindo da voluntária submissão destes, impõe-
lhes autoritativamente a sua solução para os conflitos de interesses.  

 Observa-se, pois, que tem lugar no estudo da jurisdição o fenômeno da 
                                                 
5 MARTINS, Soveral: Processo e Direito Processual: noções complementares, vol. 1. 
Coimbra: Centelha, 1985, p. 72. 
6 Alcalá-Zamora y Castillo assevera que “el término autocomposición se debe a Carnelutti, de 
quien proviene asimismo el epígrafe equivalentes jurisdicionales, dentro del cual incluye las 
tres especies (renuncia, allanamiento y transacción) que de aquélla acepta”. Ver ALCALÁ-
ZAMORA Y CASTILLO, Niceto: Proceso, autocomposición y autodefensa: contribución al 
estudio de los fines del proceso. Mexico: UNAM, 2ª ed.,1970, p. 71.  
7 MARTINS, Soveral: Processo e Direito Processual: noções complementares, vol. 1. 
Coimbra: Centelha, 1985, p. 50 
8 Idem, ibidem, p. 72. 



  

institucionalização do poder. À medida que o poder de executar o direito se 
transmite do particular para o Estado, ele se desprende da figura pessoal, 
tornando-se estável. Com efeito, no litígio os juízes substituem as partes, a 
quem desde então não mais é permitido fazer justiça com as próprias mãos9. O 
juiz figura como representante do Estado na contenda. Resta às partes, 
doravante, a possibilidade de fazer agir, isto é, provocar o Estado-juiz a exercer 
a função jurisdicional, manifestando-se sobre aquele conflito e oferecendo uma 
solução para dirimi-lo. Por fim, saliente-se que o poder não reside na pessoa 
física do juiz, individualmente considerado, mas no órgão estatal de jurisdição, 
inserido numa dimensão maior do próprio poder estatal. A função jurisdicional 
constitui, em verdade, uma expressão do poder estatal que, por natureza, é uno 
e indivisível. A jurisdição é uma projeção particular, no tocante à pacificação, 
do objetivo maior e último do Estado correspondente à promoção do bem 
comum.  

 Nesse sentido, o direito processual se apresenta como o conjunto de 
normas reguladoras do exercício do poder, ou mais especificamente, do poder 
de impor decisões aos particulares e a si próprio, na hipótese de um organismo 
estatal figurar como parte.  

 Sendo a jurisdição uma expressão do poder, ela tem objetivos que mantêm 
relações com as finalidades do Estado. Seria impossível definir os propósitos 
da jurisdição isoladamente, sendo de relevante importância o lado social e 
político. Desta forma, sendo o objetivo final do Estado social contemporâneo o 
bem-comum, a justiça pode ser caracterizada como o propósito originário da 
jurisdição. Propósito originário, porque a jurisdição não tem apenas escopo 
jurídico, mas também escopos sociais e políticos que se confundem com os 
fins objetivados pelo Estado. 

  No aspecto social, a jurisdição tem por escopo a pacificação, através da 
solução dos conflitos. Os conflitos são trazidos à apreciação do Estado-juiz no 
objetivo de encontrar pronta e imediata resolução. A incerteza de determinadas 

                                                 
9 O exercício do uso arbitrário das próprias razões constitui crime regularmente tipificado no 
artigo 345 do Código Penal: “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, 
embora legítima, salvo quando a lei o permite”. Quando tal arbitrariedade se origina de ato do 
Estado, tem-se o exercício arbitrário ou abuso do poder, previsto no artigo 350 do mesmo 
diploma legal: “Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as 
formalidades legais ou com abuso de poder”.  



  

situações conflitivas, onde o direito aplicável é desconhecido ou sua 
titularidade é disputada entre os envolvidos, gera um clima de tensão e 
ansiedade no meio social. Decerto, o progresso da sociedade não pode 
prescindir da tranqüila e pacífica convivência no seu âmago. 

 Em seu objetivo político, a jurisdição tem por fim fazer valer a imposição 
da vontade do Estado e de suas decisões. Mas, não somente isso. Num Estado 
Democrático de Direito, cumpre seja garantida a participação democrática da 
sociedade no exercício desse poder político. Quer dizer que o exercício da 
jurisdição atenda, em última análise, aos anseios da sociedade. A sociedade 
antecede o Estado, porquanto todo poder emana do povo10. Assim sendo, não 
se sustenta a afirmação de que o Judiciário seria o poder menos político, tal 
como, em verdade, ele é historicamente concebido11. 

 Finalmente, em sua dimensão estritamente jurídica, a jurisdição tem por 
escopo determinar o direito a ser observado, fazendo atuar concretamente o 
direito em última instância. O inciso XXXV do artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988, ao declarar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”, está consagrando a função jurisdicional 
que é una, enfatizando que tal poder é um princípio constitucional, o princípio 
da inafastabilidade da jurisdição. A jurisdição não pode ser evitada.  

 O direito à tutela decorre do monopólio da jurisdição. Ora, se ao particular 
não mais é permitido fazer uso de sua própria força (autotutela), devendo, 
assim, recorrer ao Estado-juiz para obter a satisfação de sua pretensão, impõe-
se ao Estado o dever de albergar a demanda que lhe é trazida ao conhecimento 
e oferecer-lhe solução. A esse dever do Estado corresponde o direito de obter a 
tutela. E, pelo exposto, o exercício da jurisdição deve estar necessariamente 
voltado para a garantia do acesso à justiça e da prestação jurisdicional. Este um 

                                                 
10 Este é um dos princípios basilares de um Estado Democrático de Direito. A Constituição 
Federal de 1988, por esse motivo, diz em seu artigo 1°, parágrafo único, que “todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”.  
11 Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho, ao discorrer em torno da doutrina liberal da 
separação de poderes, aduz que “o judiciário, o menos político dos três poderes ou funções, é 
explicitamente considerado nulo, sendo o equilíbrio, na verdade, realizado entre os dois 
restantes”. Ver GUERRA FILHO, Willis Santiago: “Poderes do Estado e tutela 
jurisdicional”, in Revista da Faculdade de Direito, vols. 31/2 e 32/1 e 2. Fortaleza: Edições 
Universidade Federal do Ceará, jan./dez. 1990/91, pp.185-193, p. 186.  



  

dos principais fatores que desencadearam o próprio surgimento do Estado. 
Giorgio Del Vecchio, jusfilósofo italiano, assevera que “o Estado consiste, 
essencialmente, na ordem jurídica, e esta corresponde, por assim dizer, à 
coluna vertebral da sociedade: à ossatura em torno da qual se dispõem os 
diversos tecidos sociais”12.  

 O Estado surge como tal a partir do instante em que passa a determinar a 
conduta dos indivíduos a ele vinculados e submetidos a seu ordenamento 
jurídico, detendo em suas mãos o poder de decidir e, principalmente, impor 
suas decisões no âmbito interno, fazendo valer, finalmente, seu poder de 
império. A jurisdição, nesse sentido, é apenas um aspecto pormenorizado do 
poder estatal. O Estado é concebido no afã de propiciar aos indivíduos um 
meio para atingimento de seus fins particulares. O poder do Estado, 
particularmente, vem fundado na legitimidade, originada do consentimento dos 
indivíduos, daí decorrendo a autoridade de seus agentes. A jurisdição é uma 
função estatal, regra geral exercida pelo Poder Judiciário. A manifestação do 
Judiciário, no exercício da função jurisdicional, é a manifestação do próprio 
Estado.  

 Ponto que merece destaque na relação Estado e poder, agora em suas 
diretas implicações com o Judiciário, diz respeito à clássica teoria da 
tripartição dos poderes, princípio este conhecido através da obra de 
Montesquieu. Contudo, já em Platão tem-se uma primeira alusão à divisão de 
funções na sua Pólis perfeita, quando menciona os afazeres dos que devem 
proteger a cidade, dos que devem governá-la e daqueles que devem produzir e 
comerciar os bens13.  

 Em Aristóteles, vê-se mais nitidamente uma concepção da tripartição das 
funções, que são, segundo ele, as três partes constitutivas do Estado, 
designadas pelo nome de ‘assembléia’, ‘magistraturas governamentais’ e 
‘ordem judiciária’14. Já na Antigüidade descrevera que o poder do Estado atua 
em três partes, muito embora não exatamente uma teoria sobre o tema, mas 
                                                 
12 VECCHIO, Giorgio del: Lições de Filosofia do Direito, tradução de António José Brandão. 

Coimbra: Armênio Amado Editor, 5ª ed., 1979, p. 469.  
13 PLATÃO: A República, tradução da equipe de tradutores da Editora Martin Claret. São 
Paulo: Editora Martin Claret, 2000, pp. 55-62.  
14 ARISTÓTELES: A política, tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 
2ª ed., 1998, pp. 127-143. 



  

uma simples reflexão e análise descritiva das Constituições de seu tempo. 

 Aristóteles não chegou a formular uma teoria acerca da separação das 
funções do Estado, mas já na Grécia Antiga, distinguiu que o governo se 
dividia em três partes: a que delibera acerca dos negócios públicos; a segunda, 
que exerce a magistratura (uma espécie de função executiva); e a terceira é a 
que administra a justiça. Estas três partes do governo discriminadas por 
Aristóteles guardam estreita semelhança com as modernas funções e ou 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A importância dada ao 
funcionamento destas três partes do governo é semelhante à conferida aos três 
poderes, modernamente, ou seja, de elemento fundante de uma sociedade 
politicamente organizada.  

 Diz Aristóteles que “em todo governo, existem três poderes essenciais, 
cada um dos quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais 
conveniente. Quando estas três partes estão bem acomodadas, necessariamente 
o governo vai bem, e é das diferenças entre estas partes que provêm as suas. O 
primeiro destes três poderes é o que delibera sobre os negócios do Estado. O 
segundo compreende todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, 
aqueles de que o Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de 
satisfazê-las. O terceiro abrange os cargos de jurisdição”15. 

 Realizada a distinção das funções do governo, Aristóteles tratará da 
composição destas funções. A ênfase dada na composição das funções do 
Estado ou do governo é um elemento fundamental de diferenciação com as 
modernas concepções da separação das funções ou poderes do Estado de 
Montesquieu, de Locke, nas quais a ênfase está nas relações entre os três 
poderes, sem, evidentemente, desprezar os aspectos constitutivos das 
respectivas funções do poder.  

 Em Maquiavel, século XVI, na sua obra “O Príncipe”, o autor mostra a 
França com três poderes distintos: legislativo (parlamento), executivo (rei) e 
um judiciário autônomo, onde o autor busca generalizações a partir da 
realidade sócio-política de sua época para tratar de questões sumamente 
relevantes para o Estado, sobretudo no que pertine à soberania, ao governo e ao 
território. Doravante, ingressou na lista de prioridades doutrinárias a discussão 

                                                 
15 Idem, ibidem,  p. 127.  



  

a respeito de um conceito para o Estado. Em determinado trecho de sua obra, 
Maquiavel afirma que “todos os Estados, todos os domínios que tiveram e têm 
império sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou principados. Os 
principados são ou hereditários, dos quais os ascendentes do seu senhor foram 
por longo tempo príncipes, ou novos. Os novos ou são inteiramente novos, 
como o foi Milão sob Francesco Sforza, ou são membros acrescentados ao 
Estado hereditário do príncipe que os conquista, como o reino de Nápoles, que 
é do rei da Espanha. São estes domínios, desta forma conquistados, 
habitualmente submetidos a um príncipe ou livres; e conquistados ou com 
armas alheias ou com as próprias, pela boa sorte ou pelo valor”16. 

 Nos moldes do liberalismo clássico, John Locke, no século XVII, foi o 
primeiro a se pronunciar quanto à separação dos poderes, dividindo o poder em 
legislativo, executivo, federativo e de prerrogativa. Para Locke, o poder 
legislativo é considerado um poder supremo tendo “competência para 
prescrever segundo que procedimentos a força da comunidade civil deve ser 
empregada para preservar a comunidade e seus membros”; já o executivo 
compreende “a execução das leis internas da sociedade sobre todos aqueles que 
dela fazem parte”; o poder federativo tem “a competência para fazer a guerra e 
a paz, ligas e alianças, e todas as transações com todas as pessoas e todas as 
comunidades que estão fora da comunidade civil”; por último, o poder de 
prerrogativa, que consiste no “agir discricionariamente em vista do bem 
público na ausência de um dispositivo legal, e às vezes mesmo contra ele”17. 

 Locke não se referia expressamente ao poder judiciário, entendendo que 
este estava englobado pelo legislativo. Sendo o legislativo um poder superior 
aos outros poderes tem como finalidade, também, “dispensar justiça e decidir 
os direitos do súdito através de leis permanentes já promulgadas e juízes 
autorizados e conhecidos”18. 

 O grande sistematizador da teoria da separação de poderes foi, contudo, 
Montesquieu, que, em célebre obra, no capítulo dedicado à análise da 
Constituição inglesa, desenvolve a doutrina de que quando numa só pessoa, ou 
num mesmo corpo, reúnem-se mais de um dos três poderes (funções) do 
                                                 
16 MAQUIAVEL: O príncipe, tradução de Antonio D’Elia. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 37. 
17 LOCKE, John: Segundo tratado sobre governo civil e outros escritos, tradução de Magda 
Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 2ª ed., 1999, pp. 170-182. 
18 Idem, ibidem, p. 164. 



  

Estado, a liberdade estaria ameaçada, em face da concentração de poder19. A 
história é a mais fiel testemunha da repercussão da sobredita doutrina, que 
granjeou foros de princípio insofismável do constitucionalismo ocidental, 
merecendo a detida atenção de todos que militam no campo da teoria do 
Estado. 

 A idéia da tripartição de poderes, embora alguns autores prefiram, 
erroneamente, a expressão divisão de poderes20 (na verdade, já é ponto pacífico 
na doutrina que o poder estatal é uno e indivisível, por força da nota 
constitutiva da soberania), que através da obra “O espírito das leis”, de 
Montesquieu, viu-se incorporada ao constitucionalismo, foi concebida num 
primeiro momento, sobretudo, como meio de enfraquecer o Estado, 
diminuindo sua ingerência no meio social em razão das imposições ideológicas 
do nascente Estado Liberal. A desconcentração do poder, através da 
distribuição de seu exercício a vários órgãos, atendia às necessidades, 
prementes à época, de proteção dos interesses individuais, como meio de 
expressão da soberania popular.  

 Somente no século seguinte, quando desenvolvida e adaptada a novas 
concepções, generalizou-se a noção de que a tripartição de poderes, além de 
meramente formalista, poderia ser enfrentada, também, como modo de 
otimização da eficiência do Estado, mediante a repartição de suas atribuições 
entre órgãos especializados. 

 Por esse sistema, cada um dos poderes dispõe de meios concretos para 
inibir uma possível extrapolação nas atividades de outro. Assim, acreditava-se 
que poderia ser mantido o equilíbrio do sistema e, portanto, resguardados os 

                                                 
19 “Em cada Estado há três espécies de poderes: o Legislativo; o Executivo das coisas que 
dependem do Direito das Gentes; e o Executivo das que dependem o Direito Civil. Pelo 
primeiro, o Princípe ou o Magistrado faz leis para algum tempo ou para sempre, e corrige ou 
ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe 
embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes, ou 
julga as demandas dos particulares. A este último chamar-se-á Poder de Julgar; e ao anterior, 
simplesmente Poder Executivo do Estado”. Ver MONTESQUIEU, Charles de Secondat, 
Baron de: O espírito das leis, tradução de Pedro Vieria Mota. São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 
164-165. 
20 Ver VECCHIO, Giorgio del: Lições de Filosofia do Direito, tradução de António José 
Brandão. Coimbra: Armênio Amado Editor, 5ª ed., 1979, pp. 478-481. Ver também 
BARACHO, José Alfredo de Oliveira: Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
1984, pp. 27-73.   



  

interesses do cidadão.  

 Há que se ressaltar que “não se identifica em Montesquieu, desde a sua 
época, uma vontade de isolamento absoluto dos poderes, mas sim de se 
estabelecer, em corpos permanentes e separados, três espécies de poder (de 
legislar, de executar e de julgar), submetidos e controlados uns pelos outros, 
sem que provocassem a inércia deles próprios. Desse modo, não havia, como 
não há, distinção absoluta entre os poderes, mas uma combinação de exercício 
entre eles, cujo valor era, e é, o equilíbrio entre a liberdade (cidadão) e a 
autoridade (Estado)”21. 

 Na verdade, observa-se que os poderes do Estado se interpenetram, o que 
ocorre por meio da delegação de poderes (principalmente no que tange ao 
poder de legislar) e da transferência constitucional de competências. E tal 
interpenetração, no âmbito do Poder Judiciário, desponta como um grave fator 
de perturbação da atividade jurisdicional, à medida que o chefe do Executivo, 
por exemplo, possui ingerência na escolha de membros dos Tribunais.  

 Pelo exposto, constata-se que a doutrina da separação de poderes corrobora 
para o entendimento de que a limitação da atuação estatal submete o Estado, na 
concepção liberal, ao império da lei. Quanto ao exercício da jurisdição, tal 
submissão corresponde à inafastável observância de princípios como o do 
devido processo legal. Em síntese, trata-se de uma forma de regulamentar as 
regras do jogo processual. O direito à tutela jurisdicional não se refere a 
qualquer tutela, mas a uma tutela adequada, no sentido de apresentar 
conformidade entre os meios adotados e os fins colimados. Tem-se em vista, 
como fim derradeiro, o bem comum.  

 Inconteste, pois, a natureza política da função jurisdicional. “Essa visão, 
via de regra, é omitida pelos politicólogos; preferem eles centrar suas análises 
nas funções administrativa e legislativa. Com isso omitem que o exercício da 
jurisdição também é uma atividade política, tanto quanto as demais; dessa 
forma auxiliam na reprodução da falsa crença da neutralidade do Judiciário. O 
estado contemporâneo é intervencionista; e tem que sê-lo, para que possa 
cumprir sua função social. Quem em última instância zela pelos seus objetivos 
é a jurisdição: é a ela que os indivíduos, as coletividades e o próprio Estado 
                                                 
21 ARAÚJO, Rosalina Corrêa de: O Estado e o Poder Judiciário no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2000, pp. 57-58. 



  

recorrem, sempre que esse objetivo maior, denominado por muitos de bem 
comum, não é atingido”22. 

 São esses vários escopos da jurisdição que fizeram brotar as vias 
alternativas de pacificação social, tais como os Juizados de Conciliação e os 
Juizados Informais de Pequenas Causas. Tais vias alternativas permitem uma 
participação popular mais presente. Entretanto, deve ser assinalado que tais 
vias alternativas não possuem o caráter jurisdicional, não tendo poder para 
penetrar no mundo jurídico, para fazer cumprir a decisão. Se assim o fosse, 
estaríamos voltando ao período da autotutela. 

 É inevitável o novo enfoque que precisa ser dado à jurisdição, como uma 
verdadeira manifestação do poder do Estado. Estado este que está sempre 
sofrendo mudanças, levando consigo a função jurisdicional. Entretanto, deve-
se ter um cuidado especial quanto às novas vias alternativas, que são 
necessárias para a tentativa de aplicação constante da efetividade da jurisdição, 
mas não podem ser tidas como verdades únicas e incontestáveis, e sim como 
complemento do poder jurisdicional do Estado. 

 A partir do momento em que o Estado chama para si o poder-dever de 
dizer o direito, e por conseqüência de solucionar os conflitos, deve oferecer os 
instrumentos para tanto, sob pena de completa ineficácia de sua função 
jurisdicional e não efetividade de sua função como Estado. 

 Houve tempos que ao próprio titular ficava entregue a missão de realizar 
seu direito. Todavia, já se vão longe os tempos da justiça privada, pois no 
Estado de direito civilizado, para o bem da própria ordem, bem como para que 
a justiça não fosse jamais um instrumento de dominação do mais forte, o 
Estado trouxe para si a responsabilidade e o dever de sua aplicação, 
monopolizando-a. 

 É dever do Estado, sob pena de denegação da justiça, garantir a todos os 
cidadãos, conforme dispõe nossa Lei Maior, a criação de órgãos judiciários e 
disciplinar os processos e procedimentos adequados para a garantia dos 
direitos, como forma de assegurar uma verdadeira e justa prestação 
jurisdicional. 
                                                 
22 RODRIGUES, Horácio Wanderlei: Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São 

Paulo: Acadêmica, 1994, p. 24.  



  

 Evidentemente que o Poder Judiciário não pode cumprir esta função 
jurisdicional sozinho, dependendo de determinados órgãos que o auxiliem no 
cumprimento de sua função. Reconhecendo a necessidade de tal ajuda, a 
Constituição Federal de 1988 incluiu em seu artigo 134 a Defensoria Pública 
como uma das instituições essenciais à função jurisdicional do Estado, além de 
preceituar no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, dentro dos 
direitos e garantias fundamentais, que “o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”23. 

 

 

1.2 A Defensoria Pública como função essencial ao poder jurisdicional 

 

 Remonta às mais antigas civilizações a preocupação de alguns legisladores 
com as pessoas mais carentes de recursos. Diz-se, comumente, que “a origem 
da assistência jurídica gratuita perde-se na poeira dos tempos, pois é remoto o 
cuidado do Homem com o direito de defesa, para impedir que, em função da 
distinção de fortuna, sejam cometidas injustiças”24.  

 O serviço de justiça, dada a complexidade crescente da vida social, é 
prestado por um aparelho cada vez mais complexo. Ao chamar para si a função 
de ‘fazer justiça’, o Estado cria a obrigação de possibilitar assistência jurídica 
para aqueles que não podem pagar por ela. 

 Não é nossa intenção discorrer sobre as grandes etapas históricas do 
problema social do acesso à justiça dos hipossuficientes, pois nosso objetivo 
maior é a análise do acesso à justiça no Brasil no momento atual, embora 
tenhamos consciência da impossibilidade de esgotar o tema e suas implicações 
correlatas.  

                                                 
23 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em uma posição ‘aberrante’, coloca em dúvida ter a 
matéria “tal relevância que deva ser incluída entre os direitos e garantias individuais. 
Colocando-se no mesmo artigo, lado a lado, direitos como o da expressão do pensamento e o 
da assistência judiciária, corre-se o risco de desvalorizar o primeiro, supervalorizando-se o 
segundo”. Ver FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves: Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988, volume I (arts. 1º a 43). São Paulo: Saraiva, 1990, p. 85.  
24 ROBERT, Cinthia e SÉGUIN, Elida: Direitos humanos, acesso à justiça: um olhar da 
defensoria pública. Forense: Rio de Janeiro, 2000, p. 151. 



  

 Atualmente, fala-se na Defensoria Pública como uma das funções 
essenciais ao poder jurisdicional. Entretanto, longo foi o caminho percorrido 
para que a Defensoria Pública atingisse o status constitucional atualmente 
alcançado no Brasil. Neste diapasão, mister distinguir três institutos que são 
incorporados pela Defensoria Pública e que, historicamente, sofreram uma 
evolução contextual, quais sejam, assistência judiciária, assistência jurídica e 
justiça gratuita. 

 A expressão ‘assistência jurídica’ é mais abrangente que a dicção 
‘assistência judiciária’, dado que aquela estende a prestação desse serviço para 
além da defesa em juízo do assistido, compreendendo toda dimensão de atos e 
orientação jurídicos, e a segunda se limita à postulação em juízo. O papel da 
assistência jurídica deve ser, também, o de aconselhamento legal aos pobres, 
procurando novas formas de solução de conflitos, sendo que o atual texto 
constitucional brasileiro demonstra um grande avanço ao encampar a 
terminologia ‘assistência jurídica’ no lugar de ‘assistência judiciária’. Já a 
justiça gratuita é um benefício fornecido à parte hipossuficiente 
economicamente, sendo obtido perante o órgão judiciário que promete a 
prestação jurisdicional. Assistência jurídica e justiça gratuita são fenômenos 
distintos, “uma coisa é dispensar o economicamente fraco de determinados 
pagamentos – com o que apenas se priva da correspondente receita a entidade à 
qual se teria de pagar; outra coisa é proporcionar-lhe a prestação de serviços 
realizados, sob condições normais, por terceiro(s), mediante remuneração – 
para o que podem tornar-se indispensáveis medidas no plano da organização 
administrativa, e não haverá como evitar o aumento de despesa”25. 

 O próprio surgimento da assistência legal está ligado a uma tentativa de 
desencorajamento do povo quanto à postulação em juízo. Campilongo 
manifesta-se no sentido de que “a assistência legal foi concebida, em suas 
primeiras manifestações, como um instrumento de redução dos conflitos. (...) 
Contudo, essa não é a única leitura possível do papel das assistências legais. 
Especialmente a partir da década de 60 a ajuda jurídica vai, rapidamente, 
trocando a imagem de instrumento de controle social pela concepção da 

                                                 
25 MOREIRA, José Carlos Barbosa: “O direito à assistência jurídica: evolução no 
ordenamento brasileiro de nosso tempo”, in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.): As 
garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, pp. 207-218, p. 208. 



  

assistência legal enquanto ferramenta de um ‘acesso igualitário ao direito’”26. 

 As raízes da assistência judiciária no Brasil encontram-se nas Ordenações 
Filipinas, que por ordem de Felipe II da Espanha e Portugal, substituiu, em 
1603, as anteriores e que por força da Lei de 20 de outubro de 1823, vigorou 
no Brasil até 1916, quando surgiu o atual Código Civil. O Livro III, Título 84, 
§10, proclama que “em sendo o agravante tão pobre que jure não ter bens 
móveis nem de raiz, nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma 
vez o Pai Nosso pela alma do Rei Dom Diniz, ser-lhe-á havido, como que 
pagasse os novecentos réis, contanto que tire de tudo certidão dentro do tempo 
em que havia de pagar o agravo”27. 

 É pois de Portugal e com as Ordenações Filipinas que advém a praxe 
forense do patrocínio gratuito pelo advogado, nas causas cíveis e criminais, dos 
que não tinham recursos e dos que aparecessem indefesos em Juízo. 

 Apesar das Cartas Constitucionais de 1824 e 1891 não terem feito qualquer 
referência à assistência judiciária aos que não tivessem recursos, após o ano de 
1840 surgem as primeiras leis brasileiras que visavam a beneficiar os pobres. A 
Lei n.º 261 de 03 de dezembro de 1841 e a Lei n.º 150 de 09 de abril de 1842 
fazem referências à isenção das taxas judiciárias aos que não tivessem 
condições de arcar com as despesas judiciais. 

 Até então, tais normas referiam-se mais à concessão da justiça gratuita aos 
pobres, do que ao dever do Estado de prestar assistência jurídica aos que não 
tivessem condições de arcar com as despesas de um advogado.  

  No Brasil, até a Constituição de 1934, quando pela primeira vez a 
expressão ‘assistência judiciária’ apareceu em texto constitucional como uma 
das funções do Estado, a possibilidade do hipossuficiente pleitear 
judicialmente não se dava através de um órgão público institucionalizado, mas 
sim através de nomeações de advogados para os que comprovassem 
insuficiência de recursos28. Até então, “a ajuda legal no Brasil perseverava com 

                                                 
26 CAMPILONGO, Celso Fernandes: “Acesso à Justiça e formas alternativas de resolução de 
conflitos: serviços legais em São Bernardo do Campo”, in Revista Forense, ano 87, v. 315. 
Rio de Janeiro: Forense, pp. 3-17, p. 9. 
27 MORAES, Guilherme Peña de: Instituições da Defensoria Pública. São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 93. 
28 Já constava nas Ordenações Filipinas a possibilidade de isenção de custas aos que 
comprovassem não possuir meios para prover as despesas ‘processuais’.    



  

conotação, nitidamente, caritativa”29, fato este observado por Nicolò Trocker 
ao lembrar que “non c’é dubbio che in passato la concessione del gratuito 
patrocinio sai stata vista soprattutto como gesto caritativo, como ‘beneficio’ 
generosamente elargitto dalla comunità o dallo Stato alle persone umili e 
povere, meritevoli di aiuto, e che questa idea, che affonda le sue radici nel 
principio della caritas cristiana, sai rimatas particolamente viva nella disciplina 
giuridica attualmente vigente in Italia. Eppure in uno Stato sociale di diritto – 
ai cui canoni si informano più o meno esplicitamente sai la Costituzione 
tedesca che quella italiana -, che trova nella sicurezza sociale dei cittadini uno 
dei suoi obiettivi qualificanti e che riconosce la dignità dell’uomo come valore 
fondamentale del suo ordinamento giuridico e sociale, non c’è posto né ragion 
d’essere per atti di carità”30. 

 Apesar de a Constituição de 1934 prever em seu artigo 113 n.º 32 que “a 
União e os Estados concederão aos necessitados assistencia judiciaria, creando, 
para esse effeito, orgãos especiaes, e assegurando a isenção de emolumentos, 
custas, taxas e sellos”31, foi apenas na Constituição de 1946 que o acesso ao 
Poder Judiciário veio também consagrado em seu artigo 141 §4º, “A lei não 
poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito 
individual”32, sem deixar de preservar a assistência judiciária no §35 do 

                                                 
29 MORAES, Humberto Peña 

de: “A assistência judiciária 

pública e os mecanismos de 

acesso à justiça no Estado 

Democrático”, in GRINOVER, 

Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel e 

WATANABE, Kazuo (orgs.): 

Participação e processo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 

1988, pp. 267-242, p. 234. 
30 TROCKER, Nicolò: Proceso civile e costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano. 
Milano: Giuffrè Editore, 1974, p. 334.  
31 CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE, Hilton Lobo: Constituições do Brasil. São 
Paulo: Atlas, 4ª ed., 1979, p. 556. 
32 Idem, ibidem, p. 255. 



  

mesmo artigo, “O poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá 
assistência judiciária aos necessitados”33.  

 Percebe-se que a Constituição de 1934 consagrava dois institutos em um 
só artigo: benefício da justiça gratuita, ao se referir à isenção de emolumentos, 
custas, taxas e selos e a assistência judiciária ao se referir à criação de órgãos 
especiais para assistir os necessitados.  

 Na Carta de 1937, a assistência judiciária perdeu o tratamento 
constitucional. Conforme salienta Barbosa Moreira, “ao regime autoritário do 
‘Estado Novo’ importava bem pouco a garantia do acesso à Justiça – para as 
pessoas de recursos escassos nem mais, nem menos, que para as outras”34.  

 Ainda dentro dos Direitos e Garantias Individuais, o tema foi tratado na 
Constituição de 1967 em seu artigo 150 §32 e no artigo 153 §32 da Emenda 
Constitucional 1 de 1969: “será concedida assistência judiciária aos 
necessitados, na forma da lei”35. Essas cartas deram à assistência judiciária um 
caráter mais paternalista, embora mantendo-a no rol dos Direitos Individuais, 
apenas admitindo que deveriam ser prestados serviços de assistência judiciária 
aos necessitados. Não houve uma preocupação marcante para transformar a 
assistência jurídica em política pública.  

 O Código de Processo Civil de 1939 tratou o tema do benefício da justiça 
gratuita em alguns artigos36, definindo os pressupostos para a concessão do 
mesmo até 1950 com o advento da Lei 1060 de 05 de fevereiro do ano em 
questão, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados, em vigor até hoje. Apesar da expressão ‘assistência judiciária’ 
expressa na lei, a mesma estabelece os pressupostos para a concessão da justiça 
gratuita.  
                                                 
33 Idem, ibidem, p. 258. 
34 MOREIRA, José Carlos Barbosa: “O direito à assistência jurídica: evolução no 
ordenamento brasileiro de nosso tempo”, in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.): As 
garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, pp. 207-218, p. 208. 
35 CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE Hilton Lobo: Constituições do Brasil. São 
Paulo: Atlas, 4ª ed., 1979, pp. 174 e 69. 
36 Apesar de ter perdido a natureza constitucional, “essa democrática proteção dos pobres 
recebeu, no ancien règime, com a publicação do Código de Processo Civil de 1939, o 
Decreto-lei n.º 1608, de 18 de setembro, entre os artigos 68 e 79, tratamento específico, então 
indispensável”. Ver MORAES, Humberto Peña de e SILVA, José Fontenelle Teixeira da: 
Assistência judiciária: sua gênese, sua história e função protetiva do Estado. Rio de Janeiro: 
Liber Juris, 2ª ed., 1984, p. 92.  



  

 Contudo, no que concerne à gratuidade de justiça, objeto da Lei 1060 de 
05 de fevereiro de 1950, algumas observações devem ser feitas quando do 
advento da atual Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à 
isenção (tecnicamente é imunidade, pois é dada pela Constituição) de custas e 
honorários, que tem causado alguns erros de interpretação. A jurisprudência 
dominante vem entendendo que, em alguns casos, a isenção não pode ser 
aplicada. Todavia, tal isenção é integral, não admitindo exceções. 

 Além da alteração da assistência prestada, que até as Constituições 
anteriores, era judiciária, passando na atual Constituição a ser jurídica, uma 
outra alteração foi a supressão da expressão ‘na forma da lei’. 

 As normas que garantiam a gratuidade nas Constituições de 1946 e 
1967/69 faziam remissão à legislação infraconstitucional e, por ela, podia ter o 
seu alcance contido, sendo assim, normas de eficácia contida. Tanto que foi 
editada em 1950 a Lei 1060 (Lei da Assistência Judiciária), que em seu artigo 
12 dispõe: “A parte beneficiada pela isenção de pagamento das custas ficará 
obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio 
ou da família. Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido 
não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”. 

 O artigo em questão deixa claro que a parte beneficiada pela gratuidade de 
justiça está sujeita ao princípio da sucumbência, consagrado no artigo 20 do 
Código de Processo Civil. Sendo condenada, fica isenta de tal pagamento por 
um período de cinco anos, se subsistir o estado de miserabilidade jurídica 
(artigo 4º, § 1º da Lei 1.060/50)37. Caso contrário, deverá a parte arcar com as 
custas do processo. 

 Com o advento da Constituição de 1988, contudo, o tratamento a ser dado 
ao assunto deve ser outro. Além do artigo 5º, LXXIV, não fazer remissão a lei 
alguma, o seu § 1º estatui que “as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata”. Portanto, a norma que garante a 
gratuidade de justiça não pode ter o seu alcance contido pelo legislador 
ordinário, sob pena de inconstitucionalidade da norma que assim o fizer. 
                                                 
37 Artigo 4º: “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou se sua família. 
§1º Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos dessa 
Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”. 



  

 Desta forma, o artigo 12 da Lei 1.060/50 não foi recepcionado pela 
Constituição de 1988. A norma constitucional que dispõe sobre a assistência 
jurídica estabelece que esta será integral e gratuita. Ora, as Constituições 
anteriores apenas estabeleciam que a assistência judiciária seria concedida aos 
necessitados na forma da lei. E a Lei 1.060/50, regulando os dispositivos, 
estabelecia que a assistência judiciária compreendia algumas isenções (artigo 
3º), entre elas as de taxas judiciárias (inciso I). Além disso, o artigo 12 
condicionava esta isenção à não possibilidade do assistido, em cinco anos, de 
efetuar o pagamento. 

 A Constituição de 1988 foi bem clara ao dispor que a assistência jurídica 
será integral e gratuita. Hoje não se fala mais ‘nos termos da lei’, como nas 
constituições anteriores, sendo que qualquer lei que restringir o alcance de tal 
dispositivo, como é o caso do artigo 12 da Lei 1.060/50, estará conflitante com 
a Constituição, pois a norma constitucional em exame é de eficácia plena38. 
Sendo assim, não podem mais os beneficiados pela assistência jurídica serem 
condenados a pagar as custas do processo, ainda que isentos. Eles possuem, 
conforme exposto, assistência jurídica gratuita e integral. 

 Parte da jurisprudência dos nossos tribunais entende que a gratuidade não 
abrange os casos em que a parte contrária, vencedora da demanda, adiantou as 

                                                 
38 Segundo José Afonso da Silva, a norma constitucional, quanto à sua eficácia, pode ser 

classificada em três grupos: plena, contida e limitada ou reduzida. “Na primeira categoria 

incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem todos 

os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados 

pelo legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso 

suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O 

segundo grupo também se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou 

podem produzir) todos os efeitos queridos, mas prevêem meios ou conceitos que permitem 

manter sua eficácia contida em certos limites, dadas as certas circunstâncias. Ao contrário, as 

normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, 

todos os efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não 

estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao 

legislador ordinário ou a outro órgão do Estado”. Ver SILVA, José Afonso da: Aplicabilidade 

das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 3ª ed., 1999, pp. 82-83.  



  

custas processuais, sendo devidas também as verbas relativas aos honorários 
do advogado.  

 Segundo esta corrente, as custas processuais são, na verdade, um 
adiantamento de capital a ser restituído ao vencedor, e os honorários, um 
direito do advogado, que, por representarem capital privado, só poderiam ser 
desapropriados nos termos da Constituição. 

 Assim se manifestou o Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro:  

Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro  
Partes: Maristela da Silva Custódio  
Espólio de Eliza Crecencio Nicolini 
Tipo da Ação: Embargos Infringentes na Apelação Cível  
Número do Processo: 1995.005.139 
Órgão Julgador: Terceiro Grupo 
Votação: Unânime  
Júlio César Paraguassu 
Julgado em 25/10/1995 
Justiça Gratuita. Defensoria Pública. Custas. Sucumbência. Gratuidade de 
Justiça. Condenação em custas e honorários. Ressalva do artigo 12 da lei 
1060/50.  
Ré beneficiária da Justiça Gratuita. Sentença de procedência, que a condenou 
ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Apelo da inquilina. 
Desprovimento. Voto vencido, que entendia genérica a Lei 1060/50 e, que, por 
isso, deveria a apelante ser liberada do pagamento dos ônus da sucumbência. 
Embargos infringentes, interpostos pelo apelante. Provimento parcial. Deve ela 
ser condenada ao pagamento das coimas sucumbenciais, na forma do artigo12 
da Lei de Assistência Judiciária. Conforme deixa patente a Lei 8245/91, artigo 
62, II, d, custas e honorários integram o débito que o inquilino deve compor. 
As despesas processuais tem o caráter de antecipação de pagamento (CPC, 19), 
de adiantamento, feito pelo autor; e este, se vitorioso, deve ser reembolso pelo 
réu. O Estado não pode impor a gratuidade de serviços profissionais prestados 
por particulares, como é o caso dos honorários; nem pode dispensar crédito 
alheio, tal a hipótese das custas devidas à parte vencedora.  

 O STJ tem se posicionado pela aplicação do artigo 12 da Lei 1050/60, 
entendendo que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, 



  

sujeita-se ao princípio da sucumbência, não se furtando ao pagamento dos 
consectários dela decorrentes, sendo que a condenação respectiva deve constar 
da sentença, ficando, contudo, sobrestada até e se, dentro de cinco anos, a parte 
vencedora comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte 
vencida. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
RESP 205250/ES; Recurso Especial 1999/0017207-8 
Fonte:  DJ       data: 01/07/1999   pg: 00185 
Relator(a): Min. Ruy Rosado de Aguiar   
Data da decisão: 06/05/1999  
Órgão Julgador: Quarta Turma    
Ementa  
Assistência Judiciária. Beneficiário vencido. Condenação em custas e 
honorários. Suspensão da exigibilidade. 
O beneficiário da gratuidade, vencido na ação, deve ser condenado em custas e 
honorários, ficando suspensa a exigibilidade da verba enquanto persistir o 
estado que justificou a concessão da assistência judiciária, extinguindo-se após 
cinco anos. Art. 12 da Lei nº 1.060/50. Precedentes. Recurso não conhecido. 
Decisão  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Votaram 
com o Relator os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros 
Monteiro e César Asfor Rocha. 

 A Constituição, em seu Preâmbulo, elenca a igualdade e a justiça, entre 
outros, como valores supremos de uma sociedade fraterna e sem preconceitos. 
Em seu artigo 1º, inciso III, dispõe que a República Federativa do Brasil tem 
como fundamento a dignidade da pessoa humana. Segundo o artigo 3º, inciso I, 
constitui um dos objetivos fundamentais do país a construção de uma 
sociedade justa. 

 Ora, a assistência jurídica gratuita e integral é uma forma de garantir o 
acesso à justiça aos menos favorecidos economicamente, sendo que, negando-
se a estes a gratuidade, estar-se-á suprimindo um dos pilares, se não o mais 
importante, de uma sociedade fraterna e sem preconceitos, que é a igualdade 
entre todos. 



  

 Não se trata de desapropriação indevida de bem particular, e sim de 
garantia de tratamento igual a pessoas que se diferem pela situação econômica, 
garantindo-se assim a dignidade da pessoa humana. Pois de nada adianta dar ao 
mais pobre uma gratuidade, se, ao final de uma discussão que é muito mais 
danosa a ele, que às vezes não possui recursos para ir à Defensoria acompanhar 
o processo ou tirar uma cópia de um documento, tiver que pagar custas 
processuais e honorários advocatícios. 

 Alguns acórdãos do Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro têm se 
manifestado no sentido de o beneficiário da justiça gratuita ter isenção ampla e 
irrestrita quanto ao ônus da sucumbência: 

Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro  
Partes: Alberto Barros Marques 
Lídia da Silva Ferreira e seu marido 
Tipo da Ação: Apelação Cível   
Número do Processo: 1996.001.4682 
Órgão Julgador: Quarta Turma  
Votação : Unânime  
Mauro Fonseca Pinto Nogueira  
Julgado em 13/06/1996 
Justiça Gratuita. Defensoria Pública. Assistência jurídica integral e gratuita. 
Constituição de 1988. Efeitos.  
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos (CF, ART.50, LXXIV). Portanto, os eventuais 
direitos do autor vitorioso ao reembolso das despesas processuais adiantadas, 
em face de réu beneficiário da gratuidade de justiça, só podem ser reclamados 
do ESTADO, que é o responsável pelos ônus decorrentes da gratuidade.  

 

Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro 
Partes: Fernando José de Lima 
Raul Alves Carneiro 
Tipo da Ação: Apelação Cível 
Número do Processo: 1997.001.5739 
Órgão Julgador: Quinta Câmara 
Votação : Por Maioria  



  

José Mota Filho  
Julgado em 10/09/1997 
JUSTIÇA GRATUITA. DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTAS. 
SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. 
ALEGAÇÃO DE POBREZA. ISENÇÃO. 
Condenação em custas e honorários. Contestação pela Defensoria. Alegação de 
pobreza. Impugnação, sem observar a regra prevista no art. 4º, parágrafo 2º, da 
Lei n. 1.060/50. Processo que se desenvolveu validamente, naquelas 
condições. Inexistência de prova sobre a mudança na fortuna de quem se 
beneficiou daquele favor, ainda que não expressamente deferido. Concessão de 
gratuidade de justiça admitida, desde o início da causa. Recurso interposto 
contra a condenação na sucumbência. Isenções e garantias integrais prometidas 
pelo Estado. Condenação indevida, a quem, até prova em contrário, se acha 
sem meios de honrar a obrigação. O advogado da parte vencedora, como 
credor, pode ser privado daquele benefício adicional, porque, no seu 
ministério, 'presta serviço público e exerce função social'. Interpretação do art. 
3º, I e V, da Lei 1060/50, do art. 5º, LXXIV da Nossa Constituição e do art. 2º, 
parágrafo 1º, da Lei n. 8.906/94. VOTO VENCIDO: Fiquei vencida no 
presente julgamento, por ter sustentado entendimento de que o recurso deveria 
ser apenas parcialmente provido, nos termos do art.12, da lei 1060/50. Tal 
entendimento firma-se na constatação de que o referido dispositivo legal não 
conflita com o preceito constitucional garantidor da gratuidade de Justiça, já 
que o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal estabelece que o Estado 
prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. Como tal ônus é do Estado e não pode este ser repassado para 
terceiros, a quem não se pode impor a perda do que gastaram para litigar em 
Juízo por culpa da parte contraria, deve se entender que o art. 12 da Lei 
1060/50 foi recepcionado pela Nova Carta, de modo que correta está a decisão 
atacada ao condenar nos ônus da sucumbência. Juíza Maria Augusta Vaz 
Monteiro de Figueiredo.   

 Ademais, dispõe o artigo 3º da Lei 1.060/50 que a assistência judiciária 
compreende, entre outras, as seguintes isenções: taxas judiciárias e selos 
(inciso I) e honorários de advogado e peritos (inciso V).  

 As normas que tratavam da gratuidade de justiça nas Constituições 
anteriores eram normas de eficácia contida, ou seja, podiam ter o seu alcance 



  

contido na lei, assim como o fez o artigo 12 da Lei 1060/50. Na atual 
Constituição, esta norma é de eficácia plena. Sendo assim, o artigo 12 da 
referida lei não foi recepcionado e a gratuidade é integral, abrangendo 
inclusive as custas processuais e os honorários advocatícios e não apenas a 
suspensão do pagamento.  

 Não se pode negar aos mais pobres o acesso à justiça sob o pretexto de que 
a gratuidade só valeria em face do Estado, e não do particular. Ora, se o Estado 
garantiu a gratuidade, assumiu todos os ônus que dela poderiam decorrer. A 
partir do momento em que a Constituição, a Lei Maior, garantiu assistência 
jurídica gratuita e integral aos necessitados, cumpre ao Estado viabilizar esse 
imperativo. A eterna falta de recursos não pode ser uma desculpa para se violar 
a Constituição. 

 A Defensoria Pública é o órgão destinado a prestar a assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo-
lhe, também, a orientação jurídica dos necessitados (artigo 134 da Constituição 
Federal). Dentre várias inovações trazidas neste campo com o advento da 
Constituição Federal, surge a Defensoria Pública como órgão preventivo de 
solução de conflitos, tendo, também, como uma das funções institucionais, 
“promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de 
interesses” (inciso I do artigo 4º da Lei Complementar 80 de 12 de janeiro de 
1994). 

 Evidencia-se a intenção do constituinte e do legislador na busca de 
proporcionar uma maior eficácia do acesso à justiça de forma satisfatória. 
Entretanto, para que a Defensoria Pública possa exercer essa papel preventivo, 
mister a reanálise de alguns conceitos dentro do direito, em especial, do direito 
processual.  

 



  

CAPÍTULO SEGUNDO - O DIREITO À JURISDIÇÃO  

 

 

2.1 Revisitando o conceito de jurisdição 

 

 Tem-se, costumeiramente, caracterizado jurisdição pelos seguintes 
elementos: finalidade de realizar o direito; inércia, ou seja, o juiz em regra 
deve aguardar a provocação da parte; presença de lide, ou seja, presença de 
conflito de interesses; produção de coisa julgada, ou seja, definitividade da 
solução dada; e a substitutividade, que provem do fato de as pessoas não 
poderem decidir por elas mesmas quem tem razão, sendo que o Estado, nas 
questões de direito controvertidas, substitui a atividade dos litigantes e, no 
lugar deles, passa a dizer o direito. 

 Apesar de o termo jurisdição não ter definições exatas, há de considerá-lo 
como o pronunciamento do que se tem por direito válido segundo as fontes 
admitidas, adaptando critérios que justifiquem um ajuizamento. Trata-se de 
ajuizar justificadamente, sendo assim a jurisdição uma atividade criadora do 
direito, que não pode ficar limitada a aplicar cegamente a lei sob o pretexto de 
proteção da segurança jurídica39. 

 Entretanto, tais características não têm sido suficientes para a jurisdição 
atualmente reclamada. Merece destaque a posição de Calamandrei, que 
defende que o conceito de jurisdição, como toda e qualquer definição, não 
pode pretender os dons da imutabilidade e da perenidade. De fato, “não se 
pode dar uma definição do conceito de jurisdição absoluta, válida para todos os 
tempos e para todos os povos”40. 

                                                 
39 A respeito, Carlos Aurélio, ao redimensionar o conceito de segurança, deixa claro que esta 
“não é, pois, um critério lógico de estrutura formal das normas, como se fosse elemento 
impregnado a elas e estático, mas é algo dinâmico que busca a consecução dos bens e dos 
valores jurídicos, mormente no Estado democrático de Direito, como o nosso, a partir da 
nova ordem constitucional de 1988”. Ver SOUZA, Carlos Aurélio Mota de: Segurança 
jurídica e jurisprudência: um enfoque filosófico-jurídico. São Paulo: LTr, 1996, p. 77. 
40 CALAMANDREI, Piero: Direito Processual Civil: Estudos sobre o processo civil, vol.1, 
tradução de Luiz Albezia e Sandra Drina Fernandez Barbery. São Paulo: Bookseller, 1999, p. 
96. 



  

 A jurisdição há que ser concebida como instrumento para assegurar a 
atuação dos direitos que o ordenamento atribui e reconhece a cada sujeito, 
superando a aplicação de ideologias liberais que a conceberam como função 
dirigida à realização do confronto entre as partes, fundado nos valores do 
mercado livre e da livre iniciativa privada. Não pode ser justiça o produto que 
se obtém no processo onde está inserida tal confrontação. A jurisdição não 
pode ser definida como meio de eliminação e superação do conflito de 
interesses, sem interessar como acaba a controvérsia, importando apenas que a 
mesma foi eliminada, a todo custo.  

 Os valores que inspiram a função jurisdicional não devem estar fundados 
na legitimidade da vitória do mais forte e sobre o princípio da não-intervenção 
estatal nesta sorte mecânica que se supõe ter lugar no processo, onde os 
direitos são adjudicados aos vencedores no final da contenda. Este modo de 
pensar exclui o fato de que a decisão judicial deva estar determinada pelos 
critérios extrínsecos e autônomos sobre a dinâmica das partes. 

 Adverte-se, assim, uma verdadeira contradição entre as teorias do processo 
como mera resolução de conflitos, fundados na competição entre as partes, e 
uma concepção rigorosa da legalidade e da garantia dos direitos. A função 
jurisdicional há de ser o motor de um instrumento que outorgue à comunidade 
confiança de sua eficácia, enquanto dirigida à busca da verdade material com 
vistas a assegurar a justiça. Do contrário, a autotutela e a autodefesa voltariam 
a reinar na sociedade, como já preocupam as manifestações de violência que 
têm ocorrido, com indiferença do Estado. 

 Seguindo uma concepção aberta e criativa da jurisdição, o sujeito há de 
socorrer-se à tutela jurisdicional tantas vezes quanto se encontre necessitado da 
mesma. Já não é a preexistência de um direito substancial a porta de acesso à 
jurisdição, e sim a existência de uma situação em que um interesse relevante 
mereça ser tutelado em sede judicial. Somente ao final do processo é que se 
poderá estabelecer se aquele sujeito é verdadeiramente titular de um direito. A 
jurisdição não pode ser analisada simplesmente como função limitativa a 
restabelecer o status substancial já existente na lei substancial, onde o juiz 
simplesmente afirme o direito preexistente. A jurisdição já não se desenvolve 
apenas em função declarativa do direito preexistente, mas resulta como 
criadora dos novos direitos.  



  

 Uma das mais clássicas vertentes acerca do tema foi instaurada por 
Chiovenda, ao conceituar jurisdição “como a função do Estado que tem por 
escopo a atuação da vontade da lei por meio da substituição, pela atividade de 
órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 
no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, 
efetiva”41.  

 A definição de Chiovenda é impregnada da idéia de substituição e da 
caracterização da jurisdição como uma função eminentemente estatal - 
decorrente da sua soberania -, ao lado das funções legislativa e executiva. Nela, 
o juiz atua como um descobridor da vontade concreta da lei para as partes, 
substituindo uma atividade privada por uma atividade pública, qual seja, da 
própria realização do direito. Pelos lábios do juiz, a vontade concreta da lei se 
afirma e atua como se isso acontecesse por força própria, automaticamente. 
Manifesta-se, também, como traço caracterizador do instituto, o fato de ser 
sempre uma atividade secundária em relação às partes, que já deviam tê-la 
realizado espontaneamente.  

 O primeiro obstáculo à aceitação desta teoria vem de certa confusão 
estabelecida entre a jurisdição e as demais funções estatais, haja vista que todas 
as funções não se furtam ao cumprimento e realização do direito vigente, não 
constituindo esta tarefa apanágio da atividade jurisdicional. 

 A crítica mais severa foi esculpida, entretanto, por Galeno Lacerda, ao 
evidenciar que a caracterização da jurisdição pelos traços da substitutividade e 
da secundariedade omite uma série de situações, nas quais há a incidência de 
direitos indisponíveis e da própria ordem pública, em que as partes somente 
podem atuar indiretamente, através do Estado, e não substituídas por ele, verbi 
gratia: o processo penal e o processo civil inquisitório, como na ação de 
nulidade de casamento. “Onde houver, portanto, julgamento de questão, aí 
estaremos em presença de ato jurisdicional. Isto significa que a jurisdição, 
também, pode se introduzir em procedimento de natureza administrativa, como 
os da impropriamente chamada ‘jurisdição’ voluntária, sempre que, neles, se 
suscitar qualquer questão que requeira juízo, isto é, julgamento para dirimir 

                                                 
41 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Direito Processual Civil, traduzido por Paolo 
Capitanio, vol. 02. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 7.   



  

controvérsia”42. 

 Outra tendência que forjou inúmeros seguidores é a que qualifica a 
jurisdição a partir do conceito de lide. Na visão de Carnelutti “ao conflito de 
interesses, quando se efetiva com a pretensão ou com a resistência, poderia 
dar-se o nome de contenda, ou mesmo de controvérsia. Pareceu-me mais 
conveniente e adequado aos usos da linguagem o de lide. Lide é, portanto, um 
modo de ser do conflito de interesses, que se pode representar como o oposto 
da posse. Posse é o conflito de interesses que compõe por si; lide é conflito que 
deflagra em um contraste de vontades”43. A premissa desta concepção está em 
que na sociedade os bens da 
vidaì¥Á�I�������¿���������������S›��

                                                 
42 LACERDA, Galeno: Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo I. Rio de 
Janeiro: Forense, 8ª ed., 1999, p. 17. 
43 CARNELUTTI, Francesco: Teoria geral do Direito, tradução de Antônio Carlos Ferreira. 
São Paulo: LEJUS, 1999, pp. 108-109. 
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��ú-������ú-������ú-��8���2��”�o, que vê na definição de 
jurisdição centrada na composição da lide visível fragilidade, “porque não 
consegue englobar e explicar situações evidentemente jurisdicionais, porém, 
não litigiosas”44. No mesmo sentido, Cândido Dinamarco procurou ampliar o 
conceito de conflito, abrangendo até os casos em que não há lide, definindo-o 
como “a situação objetiva caracterizada por uma aspiração e seu estado de não-
satisfação, independentemente de haver ou não interesses contrapostos”45, no 
afã declarado de deslocar do centro da teoria do processo a lide carneluttiana.  

 Observando o conceito carneluttiano de lide, segundo o qual a jurisdição 
consiste na justa composição da lide e ainda que a jurisdição tem como 
finalidade pacificar, segundo a lei, os conflitos de interesse das mais diferentes 
espécies, pode ser negada ou atribuída validade para a afirmação de que um 
litígio é pressuposto necessário para a jurisdição. 

 Mais modernamente, um outro fator foi acrescido à discussão. A partir da 
construção chiovendiana da substituição, que não logrou a plena satisfação, 
percebeu-se que os processos de pacificação social apresentam sempre, como 
marco caracterizador, a presença de um terceiro não interessado na questão, o 
qual se imiscui legitimamente entre as partes ou interessados. Soveral Martins, 
jurista português, desenvolve uma brilhante crônica acerca do chamado 
processo heterocompositivo que qualifica “como uma actividade de 
composição social de pretensões de interesses a bens na qual o poder 
compositivo autoritário é atribuído a um sujeito situado numa posição 
objectiva de impartibilidade e que se motiva subjectivamente em termos de 
imparcialidade”46.  

 Aliás, a imparcialidade como traço a distinguir a jurisdição já fora 
apresentada por Gian Antonio Micheli: “No me parece, por tanto, exacto 
individualizar en la ‘substitución’ el carácter diferenciador entre jurisdicción y 
administración, cuando no se aclare, como aquí se há hecho, que elemento 
                                                 
44 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa: “Jurisdição voluntária, jurisdição e lide”, in 
Revista de Processo, ano 10, n. 37. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar 1985, pp. 68-
84, p. 84.  
45 DINARMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: 
Malheiros, 3ª ed., 1993, pp. 116-117 (nota 6). 
46 MARTINS, Soveral: Processo e Direito Processual: noções complementares, vol. 2. 
Coimbra: Centelha, 1985, p. 8.  



  

saliente está en la imparcialidad del órgano respecto del efecto jurídico 
conseguido”47.  

 Destacam-se neste perfil, além do já mencionado sujeito situado numa 
posição objetiva de impartibilidade, a existência de um poder compositivo 
autoritário48, que pode ser chamado igualmente de obrigatoriedade da decisão. 
Fácil constatar, assim, que o meio mais legítimo de resolução de litígios seja o 
do consenso e da persuasão, prefigurados no modelo da autocomposição de 
controvérsias. No entanto, a autocomposição embora seja o meio mais natural 
de apaziguamento social, nem sempre lograva atingir o seu escopo. A 
relutância ou desistência de uma das partes em cumprir o acordado mostrou a 
insuficiência deste meio de resolução de litígios. Enfim, não basta a emissão de 
uma decisão legítima, mas é preciso garanti-la para atribuir segurança jurídica 
e estabilidade social.  

 A força - que atribui eficácia à decisão pacificadora do litígio - admite 
diversas feições nos vários modos de composição de conflitos. Na autotutela, 
era a parcialidade do interessado. Na heterotutela, o eixo desloca-se para 
parcialidade do terceiro, chegando por fim, na heterocomposição, à 
imparcialidade do emissor da decisão. 

 Seja qual for a posição adotada, não há como dispensar a presença de um 
terceiro imparcial entre os elementos definidores do conceito de jurisdição. Em 
todas as concepções, sempre se fará notar a existência de um desinteressado na 
questão, que se interpõe entre os envolvidos e, em face de sua imparcialidade, 
promove a solução do episódio em foco.  

 Do mesmo modo, no constitucionalismo contemporâneo, há que se 
reconhecer que o poder do Estado de declarar o direito tornou-se igualmente 
um dever. A via estatal continua sendo privilegiada para o acesso à jurisdição e 
realização da justiça, embora não exclusiva. O princípio da autoridade 
heterocompositiva estadual, judicial, jurisdicional não é absoluto, conhecendo 
espaços de exceção e tolerância em cada uma das suas determinações. Na 

                                                 
47 MICHELI, Gian Antonio: Estudios de derecho procesal civil, traducción de Santiago 
Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1970, p. 18. 
48 Para Soveral Martins, tal poder compositivo autoritário “se traduz na faculdade de obter e 
de impor resultados compositivos pela força, coactiva ou sub-rogatória”. Ver MARTINS, 
Soveral: Processo e Direito Processual: noções complementares, vol. 2. Coimbra: Centelha, 
1985, p. 8. 



  

verdade, subsistem e são, por vezes, estimulados espaços de heterocomposição 
extra-estadual. Este seria o caso da arbitragem e dos demais ADR - Alternative 
Dispute Resolution -, na expressão cunhada por Mauro Cappelletti e Bryant 
Garth. Na narrativa da evolução histórica sobre a heterocomposição, percebe-
se que a heterocomposição inicialmente era privada, facultativa, passando a se 
tornar pública através do reconhecimento legal do poder de composição e de 
imposição. Enfim, como assevera Soveral Martins, “o Estado reconhecendo as 
vantagens da arbitragem privada, a tornou obrigatória impondo às partes a 
mediação de um árbitro dotado de autoridade dirimente equiparada à do 
próprio Estado, e, por ele, reforçada ao garantir-lhe executoriedade”49.  

 A jurisdição caracterizou-se também como um poder estatal, exercido 
indiretamente pelos seus agentes (magistrados e Tribunais), ou diretamente, 
quando permitido pela lógica do sistema jurídico, por particulares. Neste teor, 
aliás, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal dispõe que “Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”. E, ainda, o artigo 2º da Carta 
Magna reza: “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. A construção resultante da leitura 
constitucional nos levaria a concluir que tudo que for atribuído ao Poder 
Judiciário - no cumprimento efetivo de sua competência constitucional - 
revestir-se-ia de jurisdicionalidade. Excetuam-se, entretanto, as atividades 
tipicamente administrativas de gestão e as de iniciativa legislativa.  

 

 

2.2 Jurisdição voluntária 

 

 Definir a matéria em relação à natureza jurídica da jurisdição voluntária é 
um tanto polêmico e complexo. Há realmente muitas dificuldades na 
conceituação da jurisdição voluntária, pois há enorme diversidade e 
divergências jurisdicionais e de entendimentos doutrinários. A expressão 
jurisdição voluntária teve sua origem no Direito Romano, de fonte atribuída a 
Marciano no Digesto. É também chamada por muitos de jurisdição graciosa.  
                                                 
49 Idem, ibidem, p. 11. 



  

 O Código de Processo Civil brasileiro em vigor enuncia, logo em seu 
artigo vestibular (artigo 1.º)50, a bipartição clássica da jurisdição civil em 
contenciosa e voluntária, querendo, com isso, sublinhar a existência tanto de 
liames como de distinções entre as duas espécies. Furtou-se, entretanto, de 
explicitar suas diferenças, ontológicas ou finalísticas, o que faz persistir a 
indefinição do legislador face à relutância dos jurisconsultos. De pronto, 
mesmo assim, aparece-nos o ideal comum de observância do Direito objetivo, 
antes de satisfazer o interesse do Estado em oferecer acesso à justiça.  

 Para grande parte da doutrina, a base distintiva entre tais espécies de 
jurisdição consiste na alegação de que a atividade que o juiz desenvolve na 
jurisdição voluntária não pressupõe litígio, ao contrário da contenciosa, em que 
se fulcram os que negam natureza jurisdicional àquela espécie. Disso advêm 
algumas diferenças terminológicas, em que baseiam algum doutrinadores:   

a) Por ser o processo instrumento da jurisdição, tal termo não se poderia 
aplicar à jurisdição graciosa, a qual dá origem tão-somente a um procedimento;  

b) Haja vista a litigiosidade inerente à jurisdição contenciosa, os sujeitos de sua 
relação processual, por estarem contrapostos, são reputados partes, a 
demonstrarem noções antagônicas da verdade. Em contrapartida, na voluntária 
só existem interessados, de que não se exige a pluralidade binomial (autor-
réu);  

c) A ação, como direito de provocar a atividade jurisdicional do Estado, não se 
aplicaria à jurisdição graciosa, que seria invocada mediante pedido, dentro da 
abrangência conferida constitucionalmente ao direito de petição (Constituição 
Federal, artigo 5.º, XXXIV, a).  

 Às distinções já arroladas, somam-se outras, de menor importância. Com 
efeito, questiona-se até a relevância dessas peculiaridades na aproximação ou 
distanciamento entre a jurisdição contenciosa e a voluntária, pois que, a 
exemplo do poder de que deriva, a jurisdição é também una. Por isso acentua, 
judiciosamente, Cândido Dinarmarco que “menos importa o critério de 
distinção da jurisdição mesma em face das demais atividades do Estado, do 
que a natureza e fundamentos comuns a todas elas”. E completa: “a jurisdição 
                                                 
50 Artigo 1º do Código de Processo Civil: “A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é 
exercida pelos juízes, em todo o território nacional, conforme as disposições que este Código 
estabelece”.   



  

voluntária aproxima-se da contenciosa em razão da semelhança das formas do 
seu exercício e da competência do juiz”, além de serem endereçadas “ao objeto 
social ultimo de pacificação (e esse é o mais relevante dos escopos da 
jurisdição)”51.  

 

 

2.2.1 Correntes doutrinárias 

 

 Diversos juristas se dedicaram à enunciação da natureza jurídica da 
jurisdição voluntária, erigindo suas teses à medida em que se alinhavam dentre 
os que a consideram função meramente administrativa, verdadeira atividade 
jurisdicional ou eqüidistantemente afastadas de uma e de outra, reputando-a un 
genus per sé stante. Existem, na realidade, três correntes que tentam explicar a 
natureza jurídica da jurisdição voluntária. Duas dessa correntes são clássicas, 
sendo que a corrente jurisdicionalista equipara jurisdição voluntária à 
jurisdição contenciosa e a corrente administrativista confere cunho especial por 
ser exercida por juízes que tratam de administração de negócios jurídicos. A 
terceira corrente á a autonomista, que cria uma outra função estatal ao lado da 
trilogia dos poderes, entendendo ser ela um quarto poder. 

 A chamada teoria administrativista, de assento mais dissipado entre os 
doutrinadores, tem entendimento que “a jurisdição voluntária não pode 
confundir-se com a jurisdição propriamente dita, e tem, prevalentemente, 
caráter administrativo”52 o seu ponto de partida, porquanto a atribuição de 
administrar os interesses privados ao juiz, justificada historicamente, não é 
suficiente para conferir-lhe a roupagem de jurisdição, que pressupõe, 
necessariamente, a existência de litígio. Tal ingerência do juiz, homem dotado 
de qualidades e garantias idôneas para o feito, tem apoio no interesse do 
Estado em restringir o ius dispositivum dos particulares na produção de 
determinados efeitos jurídicos oriundos de atos, discriminados na lei, cuja 
importância é curial para a manutenção da ordem pública e para a proteção 
                                                 
51 DINAMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 
3ª ed., 1993, p. 122. 
52 MARQUES, José Frederico: Ensaio sobre a jurisdição voluntária. São Paulo: Saraiva, 2ª 
ed., 1959, p. 80. 



  

generalizada dos cidadãos, a que se destina o Estado.  

 Para os administrativistas, o juiz ocupa uma posição sui generis no 
processo voluntário, não agindo jurisdicionalmente, mas com índole 
administrativa, interferindo nos negócios jurídicos sendo condição sine qua 
non de sua realidade ou complementação. Essa atuação passa a ser constitutiva 
e preventiva de futuras lides. O juiz passa a ser competente para exercer um 
procedimento, como denominado pelo Código de Processo Civil, de índole 
especial. A jurisdição voluntária serviria como forma de cercear a vontade 
intrínseca dos indivíduos, tranqüilizando seus interesses e reduzindo as 
tendências de conflitos eventuais e dando segurança à ordem social. 

 Pugnam por esta conclusão, por exemplo, Chiovenda, que parte da 
inserção do caráter substitutivo das partes no âmago da jurisdição, relegando à 
jurisdição voluntária uma feição meramente constitutiva, enquanto a jurisdição 
contenciosa pressupõe uma relação jurídica concreta já formada53.  

 Ugo Rocco, em complemento, aduz que, na jurisdição voluntária, o Estado 
não declara, como na contenciosa, a existência ou inexistência da relação 
jurídica, senão a conveniência do ato ou a legalidade das condições 
estabelecidas para a produção dos efeitos desejados, ficando evidente a 
discricionariedade atípica do juiz. “Aí, pues, en la jurisdición voluntaria el juez 
llena una función substancial igual a la que llena el notaria u outro funcionario 
público, cuando recibe un acto público traduciento por signos la voluntad 
privada que las partes declaren. De todo lo cual se infiere que la jurisdición 
voluntaria no es propiamente actividad jurisdiccional, sino actividad 
administrativa confiaca a los órganos jurisdiccionales”54.  

 Entre nós, José Frederico Marques acrescentou que “a impropriamente 
denominada jurisdição voluntária, que não é voluntária nem jurisdição, 
constitui função estatal de administração pública de direitos de ordem privada, 
que o Estado exerce, preventivamente, através de órgãos judiciários, com o fito 
e objetivo de constituir relações jurídicas, ou de modificar e desenvolver 

                                                 
53 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Direito Processual Civil, traduzido por Paolo 
Capitanio, vol. 02. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 22. 
54 ROCCO, Ugo: Teoria general del proceso civil, traducción del lic. Felipe de J. Tena. 
Mexico: Editorial Porrua, 1959, p. 89.    



  

relações já existentes” 55.  

 Em suma, como que a motivar qualquer afastamento da jurisdição graciosa 
do lano jurisdicional, mesmo que a despejando na vala da administração mais 
por falta de alternativa que por critérios rígidos, o objeto da jurisdição 
voluntária, para essa corrente de pensamento, não é uma lide, como sucederia 
sempre com a atividade jurisdicional; não há um conflito de interesses entre 
duas pessoas, mas apenas um negócio, com a participação do magistrado. 
Nesse ínterim, para a corrente administrativa, na jurisdição voluntária não há 
litígio, não há processo, no termo técnico da palavra, havendo meramente uma 
medida judicial de caráter administrativo. Há interessados e não partes. Nega-
se a existência de coisa julgada, não sendo jurisdição propriamente, todavia 
administração pública de direito privado.  

 Os jurisdicionalistas sustentam que, por via da jurisdição voluntária, há 
também aplicação do direito objetivo e tutela dos direitos subjetivos, embora 
sem conflitos. Nem por isso, porém, deixa de ter a índole da jurisdição 
contenciosa, porque é um modo de o juiz exercer atividade atingindo aqueles 
dois objetivos, mesmo visando, em regra, apenas a interesses unilaterais 
privados. A jurisdição voluntária é equiparada à contenciosa. 

 Para os adeptos dessa corrente, o processo voluntário pertence à jurisdição 
e não à administração. Os seguidores nacionais afirmam que tal corrente é a 
correta pois taxativamente a jurisdição é uma e una. Dessa feita, a Justiça não 
somente existe quando há litígio ou direitos em conflito. Mas, todas as vezes 
que o Judiciário se manifesta acerca do que lhe é levado a apreciar, está 
fazendo Justiça no caso concreto e àqueles que submetem o problema, quer 
seja litigioso ou não. Assim, na jurisdição voluntária existem jurisdição, ação e 
processo. Justificam ainda tal corrente ao afirmar que toda atividade 
jurisdicional depende de iniciativa da parte interessada, e essa é feita mediante 
o ajuizamento da ação. Assim, há ação, segundo a corrente jurisdicionalista, na 
jurisdição voluntária, posto que o ato jurisdicional está condicionado à 
manifestação de vontade das partes através da ação mesmo que não haja lide.  

 Portanto, o processo voluntário pertence à jurisdição e não à 
administração, “uma vez que o Estado retirou do indivíduo, não somente o 
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direito individual de fazer justiça pelas próprias mãos, como também submeteu 
à sua apreciação a realização de direitos que, embora incontroversos, pela sua 
importância, necessitam da chancela judiciária, qualquer manifestação do 
Estado Jurisdição a respeito constitui atividade jurisdicional”56. 

 A corrente autonomista não coloca a jurisdição voluntária nem na 
jurisdição contenciosa, nem a situa como função administrativa. Estaria a 
jurisdição voluntária como uma categoria autônoma, unitária. Seus seguidores 
acreditam que deveria se acabar com o conceito tripartido de Montesquieu para 
se criar um quarto Poder, a jurisdição voluntária. O fato de ser uma função 
anômala do Poder Judiciário não é causa para a criação de uma quarta órbita de 
Poder entre os já firmados. É a tese criada por “Fazzalari, o qual não a 
confunde com a jurisdição contenciosa, mas também não sufraga a tese 
administrativista”57.  

 Tal corrente não teve tanta repercussão, onde sustenta-se que a jurisdição 
voluntária é como un genus per sè stante, isto é, como uma atividade estatal 
constituindo uma categoria autônoma. Reivindica-se, portanto, para a 
jurisdição voluntária uma posição autônoma em relação às demais funções do 
Estado.  

 

 

2.2.2 Jurisdição preventiva 

 

 Como jurisdição e processo não pressupõem obrigatoriamente uma lide, 
não se deve utilizar o pressuposto litígio para distinguir a jurisdição 
contenciosa da voluntária.  

 Neste diapasão, também seria considerada jurisdicional a chamada 
jurisdição voluntária. A propósito, Sérgio Gilberto Porto evidencia que “a 
jurisdição voluntária, no mínimo, dispõe da quase totalidade das características 
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57 MARQUES, José Frederico: Ensaio sobre a jurisdição voluntária. São Paulo: Saraiva, 2ª 
ed., 1959, p. 96. 



  

da atividade jurisdicional”58. Além disso, descartamos anteriormente a 
proposta carnellutiana de esboçar a jurisdição a partir de conflito ou de lide. Da 
mesma forma, a jurisdição voluntária está longe de caracterizar-se - no 
pensamento do mesmo autor - como ato administrativo típico ao não 
contemplar os requisitos que aponta para tanto: não dependência de iniciativa 
do interessado; ser atividade originária; e satisfazer interesse próprio.  

 Numa análise mais apurada, a corrente majoritária entre os doutrinadores 
firma seu argumento em volta da inexistência da lide na jurisdição voluntária. 
Daí afirmarem que, na verdade, há nesse tipo de jurisdição interesse, consenso 
ou dissenso, procedimento, insubstutituvidade jurisdicional, dentre outros. 

 Ao assumir tal posição, nega-se um conceito mais amplo de jurisdição, 
onde estariam englobados, como situações evidentemente jurisdicionais, as não 
litigiosas, ou seja as situações de jurisdição voluntária. Dá-se assim a natureza 
jurídica jurisdicional de caráter sui generis aos atos de jurisdição voluntária, 
mesmo que não litigiosos. O dilema está no fato de estar embutido no conceito 
de jurisdição o elemento litígio com uma conceituação técnica e de difícil 
ampliação. Com a evolução do Direito, a tendência é chegar a um conceito de 
jurisdição de maior amplitude, como, por exemplo, a função do Estado 
incumbida de pacificar os conflitos de interesses, ou seja, os litígios, e tutelar 
ou proteger a autocomposição dos mesmos, isto é, a conciliação e o consenso. 

 A jurisdição, exercendo a função tutelar, estará cumprindo seu papel de 
manutenção da paz social e da ordem jurídica. Com isso, haverá uma 
elasticidade maior do conceito do que venha a ser jurisdição e, por 
conseguinte, a jurisdição voluntária deixará de ser atividade meramente 
administrativa e passará a ter a natureza jurídica de atividade jurisdicional.  

 A jurisdição voluntária não pode ser encarada como função administrativa 
pela simples falta de lide, visto que, com a manifestação jurisdicional procura-
se prevenir futuros litígios, pois a pretensão trazida ao Judiciário fora 
solucionada pelas próprias partes ou ambas buscaram uma mesma pretensão. A 
Justiça é feita para todos e para todas as situações e não unicamente quando 
ocorrem litígios. Isso porque, apesar das crises, o Poder Judiciário ainda é o 

                                                 
58 PORTO, Sérgio Gilberto: “Jurisdição voluntária: atividade administrativa ou 
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março/abril de 1984, pp. 90-95, p. 94. 



  

Poder estatal que detém maior credibilidade perante a população na busca de 
uma certeza jurídica. Toda vez que se movimenta o Poder Judiciário há o 
exercício da jurisdição, independentemente do que lhe seja levado à 
apreciação, realizando o ideal de Justiça no caso concreto àqueles que lhe 
submeterem o problema em busca de uma solução pacífica ou ratificação da 
situação convencionada. Havendo litígio, ou não, há jurisdição, porque no caso 
de uma situação não litigiosa, a jurisdição deverá funcionar como 
reconhecedora ou não de um direito, aplicando a lei ao caso concreto.  

 Independente das definições dadas, há que se constatar que a Constituição 
Federal de 1988 e a instauração do Estado democrático de direito, 
doutrinariamente, muito contribuíram para a fixação de um novo perfil 
dogmático para a atividade jurisdicional.  

 O direito precisa ser compreendido como um sistema orgânico e coerente 
internamente, e, externamente, aberto aos valores tidos como metajurídicos, 
oriundos da sociedade na qual está inserido. Assim, a jurisdição teria como 
elementos definidores da sua conceituação: precipuamente, a presença de um 
terceiro imparcial; e, subsidiariamente, a efetivação de poder compositivo 
autoritário ou obrigatório.  

 Até doutrinadores mais modernos não vêem a jurisdição voluntária como 
uma  jurisdição propriamente dita, levantando a possibilidade de os interesses 
submetidos à jurisdição voluntária serem exercidos por órgãos administrativos, 
entendendo que, caso “quisesse o legislador infraconstitucional transferir a 
homologação de uma separação consensual para qualquer ente público 
(Ministério Público, p.ex.), tal regra não violaria o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição (CF, artigo 5º, XXXV), pois não se trata de atividade tipicamente 
jurisdicional”59.  

 A jurisdição não pode ser vista apenas como forma de repressão e possível 
solução de litígios, mas sim como um poder do Estado em também prevenir as 
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lides. Por isso, que não há que deixar de considerar a jurisdição voluntária 
como uma atividade jurisdicional. Na realidade, partindo-se do princípio que a 
jurisdição é una, não há o porquê dessa divisão. Deverá a jurisdição ser 
prestada tanto na existência de lides, quanto como forma de prevenção das 
mesmas. Evidentemente que ambos os casos caracterizam-se pela presença de 
um terceiro imparcial (Estado-Juiz), sendo, também, imprescindível a 
provocação pela parte ou interessado.  

 

 

 

 



  

CAPÍTULO TERCEIRO – ACESSO À TUTELA JURISDICIONAL 

 

 

3.1. Jurisdição e ação  

 

 Sendo a jurisdição uma forma de manifestação do poder estatal e somente 
agindo quando provocada, por ser caracterizada pelo princípio da inércia, 
deverá o interessado acionar tal poder para que atue no caso concreto. 

 A ação, indubitavelmente, é a principal e mais difundida idéia que domina 
o estudo do direito processual60. A doutrina demonstra, no limiar dos tempos, a 
necessidade de que toda relação processual se triangularize depois de sua 
formação linear entre Autor e Estado, mediante a provocação daquele que 
figura no outro pólo da relação jurídica litigiosa, para que venha integrá-la, na 
condição de demandado61. Isto porque não se concebe atualmente relação 
processual sem a participação de no mínimo três sujeitos: autor, juiz e réu. Esta 
posição levou os doutrinadores a declarar que a relação processual era um 
actum trium personarum, ou seja, uma relação formada por esses três sujeitos 
(autor, juiz e réu). 

 Empregado em várias acepções, o vocábulo ‘ação’ oferece múltiplos 
sentidos e diferentes significados que pretendem em todos eles expressar o 
direito. Diversos são os teóricos que têm discutido a conceituação de ação. 
Entretanto, já foi a época em que os juristas defendiam que o próprio direito, 
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61 A concepção de que a relação forma-se apenas entre juiz e autor e juiz e réu está 
praticamente abandonada, pois a relação instaura-se também entre autor e réu. A relação 
começa de uma forma linear (autor e Juiz), angularizando-se logo depois, podendo atingir a 
triangularização: juiz-autor; juiz-réu e autor-réu. 



  

na sua possibilidade coativa, era que dava o direito à ação, ou ainda o 
momento constitutivo do conceito deste direito.  

 A posição de que o fundamento jurídico da ação é o próprio direito 
violado, cuja violação cria um vínculo de direito, idêntico a uma obrigação, da 
qual é sujeito ativo o titular da relação de direito e passivo, o seu violador, bem 
como, a tentativa de demonstrar que “el derecho de obrar en juicio para 
obtener el recconocimiento de un derecho violado o desconocido constituye la 
acción judicial, la cual, por lo tanto representa un derecho a la segunda 
potencia, esto es, la calidad propria del derecho, de poder invocar en su tutela 
las garantías judiciales” 62, ou seja, de que o direito de ação valia em juízo 
como acessório ao direito principal, há muito tem sido vista com ressalvas. 

 A visão privatística da ação deixou de existir a partir do momento em que 
a relação processual passou a ser vista como relação de direito público que é 
formada entre o particular e o Estado, determinando as condições e 
pressupostos de sua existência e validade e os princípios e regras que a 
presidem. Mesmo doutrinadores, como Chiovenda, colocando a ação como 
instituto já processualmente configurado, afirmando-a independentemente do 
direito que ela se destina a fazer valer, definem-na como “um poder que nos 
assiste em face do adversário em relação a quem se produz o efeito jurídico da 
atuação da lei. O adversário não é obrigado a coisa nenhuma diante desse 
poder: simplesmente lhe está sujeito. Com seu próprio exercício exaure-se a 
ação, sem que o adversário nada possa fazer, quer para impedi-la, quer para 
satisfazê-la. Sua natureza é privada ou pública, consoante a vontade da lei, cuja 
atuação determina, seja de natureza privada ou pública”63. 

 Mesmo com as divergências doutrinárias, não há como negar, na 
atualidade, o caráter publicista do direito de ação e, estando este diretamente 
vinculado ao exercício da função jurisdicional, e sendo esta reconhecidamente 
um direito fundamental, consagrado pela Carta Magna, deve também o direito 
de ação ser elevado à categoria constitucional. 

 

                                                 
62 MATTIROLO, Luis: Tratado de derecho judicial civil, tomo I, traducción de Eduardo 
Overejo y Maury. Madrid: Editorial Reus, 5ª ed., 1930, p. 14.    
63 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Direito Processual Civil, traduzido por Paolo 
Capitanio, vol. 01. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 42. 



  

 

3.1.1 Direito de petição e direito de ação  

 

 Tal visão constitucionalista do direito de ação levou alguns doutrinadores a 
entender o direito de ação previsto no artigo 5º inciso XXXV da Constituição 
Federal como uma figura particular do direito cívico de petição (no caso da 
Constituição Brasileira, o direito de petição está previsto no artigo 5º inciso 
XXXIV, a, da Carta Magna), como é o caso de Couture que entende ser a ação 
uma espécie do gênero do direito de petição64, posição esta compartilhada por 
Ada Pellegrini Grinover65.  

 Contudo, a diferença entre ambas começa ao ser constatado que o direito 
de petição está desvinculado de qualquer comprovação da existência de lesão a 
interesses próprios do peticionário, por ser uma prerrogativa democrática de 
caráter essencialmente informal, bem como, pela sua origem histórica que é 
diferente da que a ação teve.  

 O direito de petição tem a sua origem nos primórdios do 
constitucionalismo inglês na idade média. Despido de maiores formalismos, 
portanto, adequado ao espírito da Lei Comum (comom law). A Magna Carta de 
1215 já trazia na raiz desse direito o ‘pedir ao rei’, mas somente alcançou o 
cidadão comum muito tempo depois. Segundo alguns registros isto teria 
ocorrido através da Petition of rights ou Right of petition, decorrência da 
Revolução Inglesa de 1628. 

 Também o Bill of Right inglês de 1689, a Constituição Francesa de 1791, 
assim como a First Amendment à Constituição Norte Americana, emenda 
datada de 1790 e ratificada em 1791, o consagraram, embora não tenha sido 
contemplado pela Declaração de 1789, da Revolução Francesa. 

 Pode ser definido como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a 
atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação, seja para 
denunciar uma lesão concreta, e pedir a reorientação da situação, seja para 

                                                 
64 COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos do direito processual civil, traduzido por Benedicto 
Giaccobini. São Paulo: RED Livros, 1999, p. 53. 
65 GRINOVER, Ada Pellegrini: As garantias constitucionais do direito de ação. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1973, pp. 75-76. 



  

solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à 
liberdade. 

 Este é um instituto jurídico sempre presente nas diversas Constituições 
Brasileiras. Vejamos: Constituição do império de 1824, no artigo 179, n.º 30; 
Constituição Federal de 1891, artigo 72, § 9º; Constituição Federal de 1934; 
artigo 113, n.º 10 e 35; Constituição Federal de 1937, artigo 122, n.º 7; 
Constituição Federal de 1946, artigo 141, §§ 36 e 37; Constituição Federal de 
1967, artigo 150, §§ 30 e 34; e Emenda Constitucional de 1969, artigo 153, §§ 
30 e 35. 

 Da comparação entre as referidas normas constitucionais, é bom lembrar 
que o artigo 179, n.º 30, da outorgada Constituição Política do Império do 
Brasil, de 1824, limitava o exercício do direito de petição apenas aos cidadãos, 
o que de resto era compatível com a sociedade brasileira de então, dividida 
entre livres e escravos66. Mas, já a partir da Constituição seguinte, a 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, o exercício 
foi alargado, no artigo 72 § 9º onde proclama que “é permitido a quem quer 
que seja o direito de representar, mediante petição, aos poderes públicos, 
denunciar as irregularidades, e promover a responsabilidade dos culpados”67. 

 Quanto à 
Constituição de 1934, esta 
muito se assemelha na sua 
redação à Constituição de 
194668, diferentemente da 
Constituição de 1937 em 
que o direito de petição é 

                                                 
66 Artigo 179 inciso XXX da Constituição de 1824: “todo o cidadão poderá apresentar por 
escripto ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expôr 
qualquer infracção da Constituição, requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva 
responsabilidade dos infractores. 
67 CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE Hilton Lobo: Constituições do Brasil. São 
Paulo: Atlas, 4ª ed., 1979, p. 609. 
68 Artigo 141 §37 da Constituição de 1946: “É assegurado a quem quer que seja o direito de 
representar mediante petição dirigida aos poderes públicos, contra abusos de autoridade, e 
promover a responsabilidade delas”. 
Artigo 113 n. 10 da Constituição de 1934: “É permitido a quem quer que seja representar, 
mediante petição, aos poderes públicos, denunciar abusos de autoridades e promover-lhes a 
responsabilidade”.  



  

igualado ao direito de 
representação ao assegurar 

aos brasileiros e 
estrangeiros “o direito de 
representação ou petição 

perante as autoridades, em 
defesa de direitos ou do 

interesse geral”69. 

 Entretanto, se a 
Constituição Federal atual 

não distingue petição de 
representação, a 

Constituição Federal de 
1967, artigo 150, §§ 30 e 
3470, o fizera e com isso 

proporcionou várias 
interpretações, 

naturalmente destituídas de 
importância prática, em 

favor de uma possível 
distinção teleológica entre 
os direitos de petição e de 

representação: na 
realidade, tanto o direito de 

petição, preordenado à 
defesa dos direitos 

particulares ou públicos, 

                                                 
69 Artigo 122 n.º 7 da Constituição de 1937. 
70 Artigo 150. “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, 
nos têrmos seguintes: 
..................................................................................................................................................... 
§30. É assegurado a qualquer pessoa o direito de representação e de petição aos Poderes 
Públicos, em defesa de direitos ou contra abusos de autoridade. 
..................................................................................................................................................... 
§34. A lei assegurará a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas, para 
defesa dos direitos e esclarecimento de situações”. 



  

quanto o direito de 
representação, mais apto à 

denúncia de abusos de 
autoridade, têm a mesma 

fonte constitucional e 
sobretudo a mesma razão 

lógica, de forma a não 
recomendar a sua distinção, 

sob pena de 
enfraquecimento do 

próprio instituto. Tal 
distinção foi mantida na 

Emenda Constitucional de 
1969, onde seu artigo 153 

§§30 e 35 reprisou o 
conteúdo do artigo 150 

§§30 e 34 da Constituição 
de 1967. 

 A Constituição de 1988 assegura a qualquer pessoa física ou jurídica, 
nacional ou estrangeira, o direito de apresentar petições aos poderes públicos, 
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como ao Ministério Público, em 
defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Todos tem a 
faculdade de discutir ou pleitear seus direitos, como também opor-se às 
violações deles na esfera administrativa e obter, da administração, uma decisão 
a respeito do pleito. O processo administrativo, portanto, não é favor que a 
administração presta aos indivíduos, mas sim, dever do qual não pode escusar-
se. 

 Ao peticionar, o interessado estará buscando direito individual ou não; esta 
última hipótese caracterizará o chamado interesse geral-coletivo e o exercício 
deste não depende, necessariamente, de violação daquele. O direito de petição, 
portanto, é a um só tempo meio assecuratório de direitos e instrumento de 
defesa da ordem constitucional, da legalidade e do interesse geral. Constitui 
“instrumento de participação político-fiscalizatória dos negócios do estado, que 
tem por finalidade a defesa da legalidade constitucional e do interesse público 
geral, seu exercício está desvinculado da comprovação da existência de 



  

qualquer lesão a interesses próprios do peticionário”71. 

 No Brasil, direito de petição chegou a ser confundido, em termos 
conceituais, com direito de representação, certamente por força da natureza, 
sendo que “o que se tem observado é que o direito de petição é mais uma 
sobrevivência, do que uma realidade. Nota-se também que ele se reveste de 
dois aspectos: pode ser uma queixa, uma reclamação e então aparece como um 
recurso não contencioso (não jurisdicional) formulado perante as autoridades 
representativas, por outro lado, pode ser uma manifestação da liberdade de 
opinião e revestir-se de caráter de uma informação ou de uma aspiração 
dirigida a certas autoridades. Esses dois aspectos, que antes eram separados em 
direito de petição e direito de representação, agora se juntaram no só direito de 
petição”72. Entretanto, é o direito de petição a instrumentalização do direito de 
representação. 

 O direito de petição é, pois, importante instrumento de combate aos abusos 
contra os direitos fundamentais (individuais, coletivos, sociais e políticos, 
segundo a terminologia da Constituição Federal em vigor) e, por extensão, 
contra os direitos humanos, por constituir canal de ligação entre o cidadão 
comum e os Poderes Públicos, o qual é conceito absoluto e não admite 
exceções. 

  Cumpre ressaltar, porém, que o caráter de acessibilidade ao Poder 
Judiciário não torna o direito de petição um instituto de direito processual, civil 
ou penal, propriamente dito; ou seja, não é o direito de peticionar em juízo, de 
entrar em juízo, de exigir a prestação jurisdicional, previsto no inciso XXXV, 
do artigo 5º da Constituição Federal. De qualquer forma, sendo este também 
um direito individual (fundamental), é preciso não perder de vista que o direito 
de petição situa-se dentre os meios de defesa não jurisdicionais73.  

 Mesmo não sendo reconhecido o direito de ação como uma espécie do 
direito de petição, sua característica constitucional está mais que consagrada, 
na medida em que o direito de ação se constitui num dos principais 
instrumentos assecuratórios de direitos fundamentais.  
                                                 
71 MORAES, Alexandre de: Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 5ª ed., 1999, p. 173. 
72 SILVA, José Afonso da: Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 9ª ed., 
1992,  pp. 387-388. 
73 CANOTILHO,  José Joaquim Gomes: Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 
663. 



  

 

 

3.1.2 Princípio constitucional do direito de ação  

 

 Apesar das divergências doutrinárias, não se pode negar que o direito de  
ação constitui hoje um dos principais instrumentos assecuratórios dos direitos 
fundamentais, assumindo contornos nitidamente constitucionais. A dimensão 
constitucional do direito de ação e do direito processual como um todo tem 
sido fruto de um dos mais importantes desenvolvimentos que se tem 
manifestado recentemente, que é o da constitucionalização, ou seja, a inscrição 
das garantias processuais na lei fundamental de um determinado país. É o 
denominado Direito Constitucional Processual74. 

 Conforme já salientado anteriormente, um dos princípios que rege a 
jurisdição é o da inafastabilidade, princípio este disposto no artigo 5º inciso 
XXXV da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Tal princípio, entretanto, não somente 
possibilita o acesso formal ao Poder Judiciário, como também assegura a 
efetiva tutela contra qualquer forma de denegação da justiça, o que leva ao 
dever do Estado de dispor de instrumentos processuais eficazes para 
concretização daquela tutela. E, é a ação o mecanismo utilizado para que o 
poder jurisdicional possa ser utilizado. 

 A ação não pode ser vista como um instituto desvinculado do direito e o 
estudo do processo não pode ficar preso apenas ao Direito Processual, devendo 
ser analisado dentro de todo ordenamento jurídico. Vários institutos do direito 
processual foram elevados à categoria constitucional, até porque é a 
Constituição que disciplina o exercício de uma das funções fundamentais do 
Estado à qual o direito processual está vinculado – a função jurisdicional. 

 Apesar das teorias da ação terem sido desenvolvidas no campo da 
diferenciação entre direito de ação e o direito por ela protegido, é certo que, na 
                                                 
74 Nelson Nery Júnior faz uma diferenciação entre Direito Constitucional Processual e Direito 
Processual Constitucional, entendendo ser aquele o conjunto de normas processuais dentro de 
uma Constituição e este o agrupamento de princípios com a finalidade de regular a jurisdição 
constitucional. Ver NERY JÚNIOR, Nelson: Princípios do processo civil na Constituição 
Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, pp. 15-16. 



  

atualidade, tem-se trabalhado no sentido de aproximar cada vez mais o direito 
processual do direito material, em busca de uma efetividade maior da ciência 
processualística, reconhecendo-se, inclusive, o prejuízo que tais discussões 
trouxeram ao ordenamento jurídico, distanciando processo de direito. Ovídio 
Baptista enfatiza que as controvérsias suscitadas por anos, quanto ao conceito 
de ação, sem que tivesse havido um consenso, somente serviram para que a 
doutrina chegasse à conclusão da “inutilidade da própria disputa”75.  

 Em função dos equívocos cometidos, tem-se procurado redescobrir o nexo 
entre direito de ação e o direito por ela tutelado há tanto perdido, 
concentrando-se a possibilidade desta avizinhação no terreno do direito 
material, enfocando o direito subjetivo, a pretensão de direito material e a ação 
de direito material, retirando o equívoco das definições em que não foram 
destacadas a ação de direito material da ação processual. 

 

  

3.2  Ação de direito material 

 

 A autonomia da relação processual sempre teve como núcleo o conceito de 
ação processual. Entretanto, longo foi o caminho percorrido pelo direito 
processual para que a ação atingisse a característica de abstratividade, e o 
direito processual não fosse visto como o direito material transformado ou um 
ramo do direito material e sim como uma ciência. Foi com a teoria abstrata da 
ação que o direito de ação começou a ser visto com existência independente da 
do direito material. 

 Entretanto, sem querer retornar às teorias em que a ação era considerada 
elemento do direito material, ou seja, uma característica deste, deve-se ter em 
mente que para que o processo possa atingir o seu fim de realizar o direito, 
mister que a ação seja vista no âmbito do direito material, apesar de ter sua 
existência independente deste.  

 Podendo direito material ser definido como um conjunto de regras com a 

                                                 
75 SILVA, Ovídio A. Baptista da: Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1997, p. 165. 



  

finalidade de regular conflitos de interesses individuais e coletivos, e direito 
processual, como normas destinadas a garantir que a norma material seja 
aplicada, mesmo que não seja de forma espontânea, evidencia-se a relação 
entre direito material e direito processual, ou seja, entre direito e processo.  

 O próprio conceito de direito processual está vinculado ao direito material. 
A necessidade que o direito material tem de se valer do processo para alcançar 
sua efetividade ao ser estabelecido um conflito de interesses, faz com que não 
se possa conceber direito processual como um instituto completamente isolado 
do direito material. Carnelutti, ao defender a integração entre direito e 
processo, remonta às raízes históricas, com o parentesco entre ius (direito) e 
iudicium (processo). “Alle origini, almeno per quanto riguarda il pensiero 
latino, non si parlava di processo ma di iudicium. D’altra parte ciò che si 
chiama oggi diritto, portava il nome di ius. Emerge così la stretta parentela 
semantica tra ius e iudicium”76. E questionando, quanto à precedência um do 
outro se o que viria primeiro, era o iudicium ou o ius responde que “chi bada 
alla struttura delle parole è indotto a rispondere: prima lo ius; iudicium è 
composto col verbo dicere e com il sostantivo ius; la precedenza logica spetta 
dunque allo ius. Peraltro se non è dictum non è ius. Il rapporto tra ius e 
iudicium è il medesimo che tra il pensiero e la parola; un rapporto circolare. 
Iudicium è incarnazione di ius; ma il diritto non esiste se non incarnato”77. 

 Para que o processo possa realizar os direitos, mister a análise da ação sob 
a perspectiva do direito material. Dentro disso, a visualização da ação 
processual não pode ser feita antes de serem examinados os institutos do 
direito subjetivo78, da pretensão e da ação de direito material (ou ação 
material).  

 A doutrina atual praticamente não aborda o conceito de ação material, 
entendendo que, se a denominada ‘justiça privada’ (autotutela) foi proibida, 
teria a mesma sido substituída pela ação processual.  

                                                 
76 CARNELUTTI, Francesco: Trattato del processo civile: Diritto e processo. Napoli: 
Morano Editores, 1958, p. 3.  
77 Idem, ibidem, pp. 3-4. 
78 Há várias correntes que têm negado a existência do direito subjetivo. Entretanto, não é a 
intenção desse trabalho discutir tais correntes, pois, mesmo para os que negam tal direito, não 
deixam de confirmar a existência do poder conferido aos sujeitos de tornar efetivo as normas 
impostas pelo ordenamento jurídico. 



  

 Tal concepção tem ganho um espaço doutrinário de grande dimensão, 
mesmo que de forma implícita, acarretando mudanças de conceitos dos 
elementos do direito processual como pode ser observado em Frederico 
Marques ao expor que “nas ações de conhecimento, constitui objeto da tutela 
jurisdicional o pronunciamento da sentença que componha o litígio”79. 

 O direito subjetivo como um dos elementos da ação material pode ser visto 
como a faculdade concedida aos indivíduos de agir em conformidade com a 
ordem jurídica. O centro do direito subjetivo consiste na faculdade que a lei 
confere ao indivíduo de exigir o que lhe é de direito, até porque “outorgar 
faculdades é uma das finalidades essenciais da norma jurídica”80. É o direito 
subjetivo uma forma de efetivar o contido na norma jurídica, ou seja, sempre 
que a norma jurídica atribui à alguém um direito, por conseqüência confere a 
tal pessoa a faculdade de exercer tal direito.  

 Contudo, há que se ressaltar que o direito subjetivo é estático, ao par que 
quando a lei confere à alguém a titularidade de um direito, ou um direito 
considerado em si mesmo, não lhe exige que exerça alguma atividade para 
configurar o direito subjetivo. Ele existe mesmo sem a necessidade de 
locomoção de seu titular. 

 Entretanto, há que se distinguir a existência do direito subjetivo da 
faculdade de exigi-lo (exigibilidade), bem como, de sua efetiva exigência. No 
momento em que se pode exigir o direito subjetivo, ele salta de sua 
característica estática para uma dinâmica, nascendo, assim, a pretensão. Desta 
forma, pretensão é o momento em que o direito subjetivo pode ser exigido e 
não a efetiva exigência desse direito subjetivo81.  

 Poder-se-ia pensar, assim, que todo direito subjetivo comporta uma 

                                                 
79 MARQUES, José Frederico: Manual de Direito Processual Civil: processo de 
conhecimento, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 10ª ed., 1989, p. 31. 
80 RAÓ, Vicente: O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 5ª ed. 
anot. e atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval, 1999, p. 192. 
81 Pontes de Miranda define pretensão como “a posição subjetiva de poder exigir de outrem 
prestação positiva ou negativa. Não tenho direito nem pretensão no tocante ao devedor de A; 
mas A a tem, salvo se a sua posição subjetiva de credor está mutilada, de modo a se tratar de 
direito sem pretensão. O correlato da pretensão é um dever ‘premível’ do destinatário dela, 
talvez obrigação (no sentido estrito), sempre obrigação (no sentido largo)”. Ver PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti: Tratado das ações, tomo I. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2ª ed., 1972, p. 52.   



  

pretensão, o que é uma idéia falsa, pois há direitos subjetivos em que não há a 
pretensão, como, por exemplo, no caso da prescrição em que o indivíduo 
continua com o direito subjetivo, mas em face de sua inércia, pelo decurso de 
tempo, não pode mais exercer a faculdade de exigir tal direito. O direito 
subjetivo não nasce no momento da violação82. 

 Na hipótese de se ter um direito subjetivo despido de sua pretensão, não há 
que se falar em dinamicidade, pois é a pretensão que potencializa o direito 
subjetivo, apesar de este existir sem aquela. Agora, quando o titular do direito 
exige a pretensão, ou seja, quando há a efetiva exigência da pretensão, passa-se 
da exigibilidade (pretensão) para a exigência efetiva.  

 Quando, contudo, o titular sai do âmbito da efetiva exigência do direito 
subjetivo e age, ter-se-á a ação de direito material. A ação material nasce no 
momento em que o obrigado recusa-se a satisfazer o direito exigido pelo seu 
titular. Ela vai além do exigir, sendo, nas palavras de Ovídio Baptista “o agir 
para a realização do próprio direito”83. Entretanto, há que se considerar que a 
exigência do direito subjetivo não se confunde com a ação material, sendo que 
esta é utilizada apenas quando da não satisfação do direito subjetivo exigido. 

 JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES, AO SE REFERIR AO 
ARTIGO 75 DO CÓDIGO CIVIL, AFIRMA QUE “DIREITO 
SUBJETIVO É, POIS, DIREITO DE AÇÃO. A FALTA DE TUTELA, 
OU A FALTA DE AÇÃO DISPONÍVEL, SIGNIFICA DE FATO A 
INEXISTÊNCIA OU A INEXIGIBILIDADE DO DIREITO 

                                                 
82 Ovídio Baptista, um dos grandes defensores da diferença entre ação material e ação 
processual, afirma que um dos equívocos na conceituação das duas espécies de ações deveu-
se à confusão feita por August Thon na definição de direito subjetivo “em que se confundem 
direito subjetivo e ação de direito material, com a inevitável supressão do conceito 
intermediário de pretensão de direito material, posto que para ele a pretensão tem a ilicitude 
como pressuposto’”. Ver SILVA, Ovídio A. Baptista: Jurisdição e execução na tradição 
romano-canônica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ªed., 1997, p. 168. 
83 SILVA, Ovídio A. Baptista: “Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação”, in 
Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 37. Rio de Janeiro: Forense, jan./mar. 1983, pp. 
103-135, p. 109. 



  

SUBJETIVO”84. ENTRETANTO, PADECE DE IMPROPRIEDADE A 
ASSERTIVA QUANTO A IGUALAR DIREITO SUBJETIVO À 
DIREITO DE AÇÃO. A EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO NEM 
SEMPRE ACARRETA A AÇÃO MATERIAL, COMO NO CASO DA 
PRETENSÃO NÃO EXISTIR. SE A FACULDADE DE EXIGIR 
(PRETENSÃO) DEIXA DE EXISTIR, POR CONSEQÜÊNCIA, A AÇÃO 
MATERIAL TAMBÉM NÃO EXISTIRÁ (COMO É O CASO DA 
PRESCRIÇÃO). EM ÚLTIMA ANÁLISE, TER O DIREITO É TER A 
FACULDADE DE GOZÁ-LO, MAS NEM SEMPRE A EXISTÊNCIA 
DESSE DIREITO LEVA À AÇÃO MATERIAL. 

  

3.3 Ação processual  

 

 Em razão do monopólio jurisdicional e, por conseqüência de, na grande 
maioria dos casos, não se poder fazer valer a ação material através da justiça 
privada, o Estado outorga meios para que faça cumprir o direito de seu titular. 
Nasce a partir daí a pretensão de tutela jurídica, em que o titular através da 
ação processual exige que o Estado aja, prestando a tutela jurídica que 
monopolizou.  

 A pretensão à tutela jurídica corresponde ao poder de invocar a tutela 
jurisdicional. E, sendo a pretensão uma prestação exigível, compete ao Estado, 
que se obrigou ao monopolizar a jurisdição, a prestação jurisdicional. Não 
basta, entretanto, que alguém detenha a tutela jurídica para que efetive-se a 
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ação material. Deverá o titular da pretensão exercê-la efetivamente, acionando 
o Estado, através da corporificação da ação processual.  

 Assim como a ação material, a ação processual é composta de um direito 
subjetivo e de uma pretensão. Entretanto, o direito subjetivo aqui presente é de 
natureza pública. Os direitos públicos subjetivos, como quaisquer direitos 
subjetivos, são situações jurídicas que importam na possibilidade de exigir 
(exigibilidade) um comportamento de um sujeito passivo. A peculiaridade do 
direito público subjetivo é a presença do Estado como detentor do poder de 
império, seja no pólo ativo ou no pólo passivo. No caso da ação, é o Estado 
detentor do poder jurisdicional, da solução dos conflitos, que ocupa o pólo 
passivo, do qual o titular visa à prestação jurisdicional num caso concreto.  

 De acordo com a Constituição, é o direito de ação um direito público 
subjetivo elevado à categoria constitucional, constituindo-se num dos 
principais instrumentos assecuratórios dos direitos fundamentais.  

 Perceptível, assim, que diferentemente da ação material, em que o titular 
do direito material não precisa de qualquer colaboração do obrigado para agir, 
na ação processual o titular necessita da atividade estatal para realizar o seu 
direito à tutela jurisdicional.  

 Evidencia-se, desta forma, que a ação processual é dirigida contra o 
Estado, que chamou para si o poder-dever de dizer o direito ao caso concreto, 
diferentemente da ação material que é dirigida contra o obrigado, para 
realização do direito. 

 Na maioria das vezes, essa ação material será exercida através da ação 
processual, ou seja, a partir do momento em que o Estado monopolizou a 
jurisdição como forma de realização do direito, diminuiu a possibilidade da 
ação material ser exercida fora do campo da ação processual, ou seja, sem a 
proteção jurisdicional. 

 Entretanto, ação material e ação processual são institutos diferentes e não 
necessariamente dependem da existência um do outro, pois, excepcionalmente, 
pode haver ação material sem ação processual e vice-versa85.  

                                                 
85 Muito acertadamente Fábio Gomes, ao se referir à ação material e à ação processual, assim 
se manifesta: “as duas realidades fenomológicas, embora se passem em planos distintos (e até 
por isso mesmo) e sejam inconfundíveis, não se excluem. Com o monopólio da jurisdição 



  

 Na primeira hipótese (ação material sem ação processual) tem-se a 
autotutela, excepcionalmente admitida em nosso ordenamento jurídico. Assim, 
quando um indivíduo se vale do instituto previsto no artigo 502 do Código 
Civil86 e expulsa alguém de sua posse está exercendo uma ação material, sem a 
necessidade da ação processual. Na mesma situação encontra-se o proprietário 
de um hotel que se apodera da bagagem de um hóspede que não pagou a conta, 
acobertado pelos artigos 776 a 780 do Código Civil87. 

 Já no caso de ação processual sem ação material, Ovídio Baptista invoca 
um exemplo “o caso da interpelação judicial. Quem interpela ainda não age, 
apenas exige. A ação, nesta hipótese, ainda será atividade do obrigado, 
prestando voluntariamente. Terá havido então, ‘ação’ processual, no sentido de 
invocação de tutela jurídica estatal, mas não exercício de ação (de direito 
material)”88. Nesse caso, o titular do direito exigível (pretensão de direito 
material) não se valeu da jurisdição, através da ação processual, para realização 
                                                                                                                                           

pelo Estado, a ação de direito material não desapareceu nem foi substituída, continuando a 
ser exercida através da ação processual”. Ver GOMES, Fábio: Carência de ação. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 58. 
86 Artigo 502. “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se por sua 
própria força, contanto que o faça logo. 
Parágrafo único. Os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 
manutenção ou restituição da posse”.  
87 A seção II do Capítulo IX do Título III do Código Civil, trata do penhor legal, dispondo em 
seus artigos 776 a 780:  
Artigo 776. “São credores pignoratícios, independentemente de convenção: 
I - os hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, 
móveis, jóias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas 
respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que ali tiverem feito; 
II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino 
tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos alugueres ou rendas”. 
Artigo 777. “A conta das dívidas enumeradas no artigo antecedente, n° I, será extraída 
conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços da 
hospedagem, da pensão ou dos  gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor”. 
Artigo 778. “Em cada um dos casos do art. 776, o credor poderá tomar em garantia um ou 
mais objeto até o valor da dívida”. 
Artigo 779. “Os credores compreendidos no referido artigo podem fazer efetivo o penhor, 
antes  de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora”. 
Artigo 780. “Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a homologação, 
apresentando, com a conta por menor das despesas do devedor, a tabela dos preços, junta à 
relação dos objetos retidos, e pedindo a citação dele para, em 24 (vinte e quatro) horas, pagar, 
ou alegar defesa”. 
88 SILVA, Ovídio A. Baptista: “Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação”, in 
Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 37. Rio de Janeiro: Forense, jan./mar. 1983, pp. 
103-135, p. 110. 



  

de seu direito (ação material), mas para um mero exercício de sua pretensão.  

 A conciliação preventiva89 e os procedimentos de jurisdição voluntária 
enquadram-se na possibilidade de ação processual sem ação de direito 
material. Afinal o titular não utiliza-se da ação processual em razão da recusa 
do obrigado em satisfazer seu direito exigido (ação de direito material). 

                                                                                                                                                              

 

3.4 Artigo 75 do Código Civil e artigo 5º inciso XXXV da Constituição 
Federal 

 

 Com base em tais conceitos, deve-se fazer uma releitura no artigo 75 do 
Código Civil, que trata da ação de direito material ao proclamar que “a todo 
direito corresponde uma ação, que o assegura”. Indubitavelmente, tal 
dispositivo leva em consideração exclusivamente o conteúdo da demanda, isto 
é, o fenômeno substancial. Contudo, tal dispositivo deve ser entendido como 
que a todo direito passível de ser exigido (pretensão) corresponde uma ação. A 
ação aí lembrada não é a mesma cogitada no âmbito processual, reportando-se 
à ação dos civilistas tradicionais que “é simplesmente a proteção que a lei 
dispensa, in concreto, a todos os direitos que ela mesma cria e proclama”90.  

 No mesmo sentido, deve ser analisado o artigo 5º inciso XXXV da 
Constituição Federal, alvo de algumas críticas também, em que garante o 
direito de acesso ao Judiciário. A finalidade do dispositivo foi incluir entre os 
direitos fundamentais a apreciação pelo poder judiciário de qualquer lesão ou 
ameaça de direito que seu titular afirme ter. 

 Por esse motivo, também, não há que se confundir ação processual com o 
direito de acesso aos tribunais, pois este é decorrente lógico do monopólio da 
jurisdição, conferido a todos os cidadãos, não porque está previsto na 
Constituição Federal (artigo 5º inciso XXXV) ou no Código Civil (artigo 75), 
mas por ser inerente ao próprio monopólio jurisdicional. Tanto em matéria 
processual como material, ação é agir conforme o direito. A partir do momento 
                                                 
89 O próximo capítulo irá abordar o conceito de conciliação preventiva.  
90 THEODORO JÚNIOR, Humberto: Direito e processo: aprimoramento e modernização do 
direito processual. Rio de Janeiro: Aide, 1997, p. 28. 



  

em que todos tenham direito subjetivo de acesso aos tribunais, nada mais 
evidente que possam acioná-lo. O direito de acesso aos tribunais é estático, 
sendo que será dinamizado através da ação. Sendo o direito de acesso aos 
tribunais abstrato e conferido a todos os cidadãos, a ação também deverá ser 
incondicionada e abstrata. 

 Não há na realidade um retorno à teoria imanentista, conforme afirmam 
alguns doutrinadores91, mas a interpretação ao dispositivo em questão deve ser 
feita no sentido de que todo direito afirmado por seu titular pode ser objeto de 
uma ação material e, desaguando essa na ação processual, caberá ao poder 
jurisdicional a análise.  

 Conforme expõe, com muita propriedade, Marinoni, “o direito à resposta 
jurisdicional relaciona-se com a ação incondicionada, enquanto que o direito à 
adequada tutela jurisdicional faz surgir a idéia de condicionada e adequada ao 
plano do direito material. A toda pretensão de direito material corresponde 
uma ação de direito material, ao passo que a toda pretensão à adequada tutela 
jurisdicional, ou, ainda, a toda afirmação de direito, deve corresponder uma 
ação condicionada e adequada. A improcedência da pretensão processual 
significa, apenas, a negação da ação de direito material; não a da ação 
condicionada e adequada”92. 

 No mesmo sentido, assiste razão à Bedaque quando afirma que “tais 
dispositivos seriam, portanto, representativos da visão dos institutos 
processuais a partir do seu objeto, ou seja, do direito material. É a visão de 
tutela jurisdicional, ou tutela jurisdicional de direitos”93. 
                                                 
91 Cândido Rangel Dinarmarco entende que o artigo 75 do Código Civil “é bem uma 
expressiva afirmação da teoria civilista, ao fazer crer que cada ação se considera a projeção 
de um direito, ou seja, o direito lesado que assim se prepara para a busca de seu próprio 
restabelecimento”. Ver a respeito DINAMARCO, Cândido Rangel: Fundamentos do 
processo civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1987, pp. 58-59. Tal 
posição é mantida na 3ª edição da obra, ano 2000, p. 94. 
92 MARINONI, Luiz Guilherme: Novas linhas do processo civil: o acesso à Justiça e os 
institutos fundamentais do direito processual. São Paulo: revista dos Tribunais, 1993, p. 138. 

93 BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos: Direito e processo: 

influência do direito material 

sobre o processo. São Paulo: 

Malheiros, 1995, p. 83. 



  

 

 

3.5 Tutela jurisdicional 

 

 Todos têm a faculdade de provocar o poder jurisdicional, 
independentemente de possuírem o direito alegado ou de estarem presentes as 
condições da ação processual e, mesmo que não tenham direito ao que foi 
alegado, têm o poder de exigir do Estado o provimento jurisdicional. 
Entretanto, somente terão direito à tutela jurisdicional os que, além de terem 
preenchido todas as condições da ação, obtiverem êxito no direito alegado.  

 A tutela jurisdicional está, assim, diretamente vinculada ao direito 
material, sendo que será o tipo de direito que irá determinar a espécie de tutela 
pretendida.  

 A ação processual constitui instrumento da tutela jurisdicional. É através 
da ação processual que se procura obter a tutela jurisdicional. A tutela 
jurisdicional somente será atingida se exercitado o direito processual da ação.  

 A finalidade do cidadão é a tutela jurisdicional. Ninguém vai a juízo com a 
intenção de ter sua demanda improcedente, de não obter êxito no direito 
alegado. Os acordos, ao serem homologados, dão a tutela jurisdicional, por 
mais que não tenham a ação material. A tutela jurisdicional engloba a garantia 
de ação no sentido de mero ingresso em juízo.   

 A garantia constitucional da ação seria inútil se ficasse limitada apenas a 
assegurar o ingresso do âmbito judiciário, sem que pudesse exigir um efetivo 
provimento jurisdicional. Por esse motivo, ela não pode ficar limitada ao mero 
ingresso em juízo, necessitando ser estendida à satisfação da tutela 
jurisdicional, devendo o princípio em questão ser entendido como uma garantia 
de acesso a uma tutela jurisdicional específica, pois seria sem efeito ter o poder 
de ingressar em juízo, sem que com isso fossem viabilizados meios para a 
satisfação do direito alegado.  

 A finalidade do interessado, quando procura o poder jurisdicional, é ter o 
seu direito satisfeito, ou seja, atingir a tutela jurisdicional. E, o meio para isso é 
a ação processual, que mesmo nas hipóteses em que não há presença de um 
conflito de interesses, os interessados se satisfazem apenas com o 



  

pronunciamento jurisdicional com a finalidade de evitar uma lide94. 

 A assistência jurídica gratuita (Defensoria Pública) é o órgão destinado a 
fazer com que a jurisdição fique mais ao alcance de grande parte da população, 
levando-lhe a possibilidade de acionar o poder jurisdicional, dando-lhe a 
chance de alcançar a tutela jurisdicional, seja para a solução de uma lide já 
existente (ação material), seja para evitar o surgimento de uma lide, através de 
mecanismos de prevenção, de composição entre as partes (ação processual), 
ambas materializando-se no processo, que é o meio para se atingir a tutela 
pretendida95. 

                                                 
94 Aqui lide no sentido carnellutiano: conflito de interesses qualificado por uma pretensão 
resistida. 
95 José Carlos Moreira Alves em uma conferência que teve como tema Direito subjetivo, 
Pretensão e Ação, depois de afirmar que “a ação nada mais é do que esta faculdade de 
provocar o Estado” enfatiza que “não tem sentido considerar-se que o processo seja um fim, 
quando o processo, na realidade, é um meio. Nem por isso fica diminuído. De nada adianta 
um poder, de nada adianta o direito Material, sem o Direito formal, de nada adianta um 
poder, sem um meio pelo qual esse poder se exercite, realmente, na sua plenitude. E de nada 
adianta a lei atribuir abstratamente poderes, sem que haja possível ao próprio Estado, ensejar 
a atuação concreta dessa lei, no caso que se apresenta diante dele, em que alguém a está 
infringindo concretamente”. Ver ALVES, José Carlos Moreira: “Direito subjetivo, pretensão 
e ação”, in Revista de Processo, ano XII, n. 47. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 
1987, pp. 109-123, pp. 121 e 122. 



  

CAPÍTULO QUARTO – Conciliação como forma preventiva de litígios 

 

 

4.1 Efetividade do processo 

 

 Processo é um instrumento por meio do qual o poder é exercido, sendo que 
este contém em si o procedimento, a jurisdição e a relação jurídica processual.  
O procedimento é a parte visível do processo, no que concerne à seqüência dos 
atos. A jurisdição é a finalidade de solucionar ou prevenir litígios. E a relação 
jurídica processual corresponde ao envolvimento do juiz e das partes numa 
progressão de direitos e obrigações. 

 O conceito de relação jurídica processual é inseparável da noção de 
processo. Desta forma, o processo pode ser visto como o procedimento 
realizado em razão da relação jurídica, processual, com a participação efetiva e 
o contraditório. É somente este processo que faz o exercício da jurisdição, ou 
seja, o poder do Estado legítimo. 

 A participação efetiva é que faz com que seja legitimado o exercício da 
jurisdição. Sendo o contraditório um dos princípios fundamentais do processo, 
não há como respeitá-lo se não há a integração dos propósitos políticos e 
sociais do processo, que se fará por intermédio da participação. “Certo é, no 
entanto, que hoje facilmente se compreende que todo poder se exerce mediante 
um procedimento, caracterizando-se este como processo desde que seja feito 
em contraditório”96. 

 A jurisdição realiza o poder Estatal através do processo. É o processo, 
então, o meio que permite que a jurisdição atinja seus objetivos, devendo o 
processo ser, assim, o veículo condutor da tutela jurisdicional.  

 De fato, se o processo deve proporcionar a quem tem razão tudo aquilo e 
exatamente aquilo a que tem direito, tem-se verificado que as modalidades de 
tutela jurisdicional mais conhecidas se mostram incapazes de desempenhar tal 
missão, até mesmo para aqueles direitos passíveis de plena satisfação pela via 

                                                 
96 DINARMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: 
Malheiros, 3ª ed., 1993, p.126. 



  

jurisdicional.  

 Existem casos, porém, em que o caráter instrumental da tutela não 
funciona a contento. Trata-se, então, de adaptar a própria prestação 
jurisdicional e seus instrumentos ao objetivo desejado. Como este varia em 
cada situação apresentada ao órgão jurisdicional, não se justifica manter-se 
inalterável e inflexível a espécie de tutela.  

 O processo precisa adequar-se a tais exigências, pois a função jurisdicional 
somente atingirá plenamente seus escopos se assegurar ao titular de um direito 
a tutela desejada. Para tanto, não se pode pretender que um modelo processual 
uno sirva para conferir proteção a toda espécie de relação substancial. Cândido 
Rangel Dinamarco reforça que a doutrina moderna não fala mais em escopo e 
sim escopos sendo que, “embora incompleto ainda o quadro dos escopos da 
jurisdição e carente de melhores definições, é inegável a tendência a abandonar 
a unidade teleológica tradicional. Agora, a visão social e política do fenômeno 
processual, amparada nessa tendência já definida, pode sugerir válida abertura 
do leque de objetivos, para que se chegue à visão integral da problemática 
posta e possa, afinal, dar-lhe a necessária sistematização”97.    

 O moderno direito processual deve orientar-se visando sua plena eficácia, 
revendo seus institutos ou criando novos, sempre com a preocupação de fazer 
com que o processo tenha plena e total aderência à realidade sócio-jurídica a 
que se destina, cumprindo sua primordial vocação que é a de servir de 
instrumento à efetiva realização de direitos. E, falar da função do processo é, 
sobretudo, discorrer sobre a função da jurisdição, porque é aquele o meio 
utilizado por esta para alcançar os fins a que visa. 

 A efetividade do processo constitui um direito fundamental, haja vista que 
dela depende a própria garantia de proteção judiciária, o que faz com que os 
meios de tutela devam ser adequados e hábeis para de fato pacificar os 
conflitos e realizar a justiça.  

 Chiovenda defende que o “objeto do processo é a vontade concreta de lei, 
cuja afirmação e atuação se reclamam, assim como o próprio poder de 
reclamar-lhe a atuação, isto é, a ação”98. 

                                                 
97 Idem, ibidem, p.154. 
98 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Direito Processual Civil, traduzido por Paolo 



  

 O fim do processo não pode ficar circunscrito à mera decisão do conflito, 
devendo se ater fundamentalmente à paz como justiça social, por tratar-se de 
permeá-lo de novos fatores que repercutem em um indiscutível benefício para 
a administração da justiça e que viabiliza a efetividade do direito a uma tutela 
jurisdicional.  

 Faz-se indispensável o desprendimento de processo da terminologia 
beligerante que o acompanha. Em nossa sociedade, há que reinar processos que 
sejam opostos ao tipo ‘kafkaniano’. Há que ser refutado um processo que 
destrua as possibilidades existenciais dos litigantes, através de atos 
procedimentais realmente desumanizados, que terminam por destruí-los: 
“humanizar el proceso quiere decir realizarlo de la manera (o modo) más 
acorde com el modo de ser de los hombres que lo realizan”99. 

 Na atualidade, o processo que se impõe nesse novo momento deve se 
sustentar como instrumento público tutor dos direitos materiais, de ordem 
individual, social e coletiva, dotado de mecanismos e remédios jurisdicionais 
que podem fazê-lo efetivo. 

 Não residindo a finalidade da jurisdição apenas em aplicar a lei ao caso 
concreto e o Estado estar sempre em transição, seria ilógico que a jurisdição 
não se modificasse. Daí entrar o princípio da efetividade da jurisdição que se 
caracteriza pelo processo como instrumento de justiça. O processo tem que ser 
útil, tem que vir ao encontro do interesse da pretensão, abrangendo a acesso à 
justiça, o princípio do devido processo legal, da celeridade, da economia 
processual. “Processo é meio. Portanto o rito não pode erigir-se em fim. Meio 
de solução justa de um conflito individual de interesses e meio também, eficaz 
e pronto, de harmonia social”100. 

                                                                                                                                           

Capitanio, vol. 01. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 71. 
99 BIDART, Adolfo Gelsi: “La 

humanización del proceso”, in 

Revista de Processo, ano 03, n. 

09. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, jan./mar. 1978, pp. 

105-151, p. 112. 
100 LACERDA, Galeno: “Processo e cultura”, in Revista de Direito Processual Civil, ano II, 
vol. 3. São Paulo: Saraiva, jan./junho de 1961, pp.74-86, p.86. 



  

 Tendo em vista o caráter instrumental do processo em sentido positivo, isto 
é, que o processo é o instrumento pelo qual o direito material se efetiva, poder-
se-ia pensar que o direito e o processo (leia-se jurisdição) visam ao mesmo 
fim, o que é um equívoco. 

 As normas jurídicas devem, via de regra, ser cumpridas espontaneamente 
pelos indivíduos. Entretanto, quando há violação a tais normas, seja por 
descumprimento espontâneo, seja por equívoco na interpretação, o Estado-
jurisdição, utilizando-se do poder coativo de que é dotado, e por meio do 
processo, age no caso concreto aplicando o direito material como forma de 
dirimir o conflito surgido com a violação e restabelecer a paz social. Por isso, 
afirma-se que o processo tem como escopo social a pacificação dos conflitos.  

 Deve-se sair da visão de que o direito realiza um trabalho preventivo, na 
medida em que estabelece que determinadas condutas não devem ser 
realizadas, sob pena de serem punidas ou desfeitas, e de que o processo é um 
trabalho de profilaxia, atuando quando a violação à norma jurídica já se 
concretizou. Deve o processo ser visto, também, como instrumento preventivo 
quando antecipa-se à violação da norma jurídica, impedindo-a. 

 É nesse enfoque que entra um mecanismo pré-processual de prevenção de 
litígios – a conciliação. Não se pode negar a tradição, até porque é ela que nos 
tem ensinado o que sabemos hoje. Entretanto, pode-se, dentro dela, viabilizar 
alternativas para que se torne mais eficaz o que nos foi ensinado. 

 

 

4.2 Formas preventivas de composição da lide  

 

 A paz social é, indubitavelmente, o escopo precípuo do Direito, onde este, 
através de suas normas substantivas e adjetivas, regula as relações sociais e a 
postura do indivíduo humano enquanto em sociedade organizada, prevenindo a 
instauração de conflitos de interesses e, obviamente, tutelando aqueles 
interesses conformes e harmônicos ao ordenamento jurídico vigente. 

 As grandes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas 
ocorridas notadamente nas últimas décadas, tornaram mais complexas as 
relações humanas, sendo seus efeitos forçosamente projetados erga omnes, 



  

implicando tal fenômeno na busca de meios alternativos de sobrevivência e 
adaptação ao sistema, sob pena de exclusão do próprio sistema. 

 Não só a morosidade na prestação jurisdicional, mas principalmente o 
brusco desenvolvimento das relações sociais, geraram novas necessidades que 
não podem ser desprezadas e ignoradas pelos operadores do Direito, 
reclamando a sociedade a criação de novos instrumentos capazes de satisfazer 
seus anseios concretos. 

 Aqui entra um dos mecanismos preventivos pré-processuais da lide, qual 
seja, a conciliação. A conciliação não pode ser tida como algo externo ao poder 
jurisdicional, sob pena de serem violados princípios básicos da ordem 
constitucional, como os relativos ao Estado Democrático de Direito, da 
divisão, tripartição ou separação dos poderes, do juízo legal e do devido 
processo legal e, em especial, o da inafastabilidade da jurisdição. Devem os 
acordos conciliatórios ser submetidos ao poder jurisdicional, inclusive com a 
intervenção ministerial nos casos que a lei assim o exigir. Até porque, o que 
legitima a força coercitiva da norma jurídica é sua adequação aos princípios 
gerais do direito, devendo coexistir no Estado Democrático de Direito 
legalidade e legitimidade.  

 Apesar de não haver a participação direta do agente investido do poder 
jurisdicional (juiz) na conciliação, o mesmo intervirá como homologador do 
ato, mas não como juiz do litígio. A conciliação pode afastar litígios. Na 
realidade, não se trata apenas de uma conciliação extrajudicial, mas sim pré-
processual. O processo surge como resposta às inquietações humanas. O 
processo deve sempre mirar a realidade humana, optando por ela. 

 Primeiramente há que se diferenciar alguns institutos para justificar a 
terminologia ora empregada. Conciliação e transação têm sido utilizadas, em 
alguns momentos, como sinônimas, o que na realidade pode gerar muitas 
controvérsias, em especial no que se refere à indisponibilidade de alguns 
direitos. Contudo, antes de discorrer sobre os dois institutos, deve-se ter em 
mente que “tanto num como em outro instituto observa-se o interesse do 
legislador em facilitar o encerramento de litígio ou mesmo evitar que ele 
deflagre”101. 

                                                 
101 CRUZ, Aloysio Álvares: “A transação, a conciliação e o acordo extrajudicial”, in Revista 



  

 

4.2.1 Transação  

 

 Não existe em toda a técnica jurídica vocábulo tão freqüentemente 
utilizado e tantas vezes radicalmente deturpado em seu significado como 
transação. Na linguagem comum, transação corresponde a negócio. Como 
exemplos: transação bancária, transação comercial, transação de bolsa etc.  
Essas expressões podem propiciar a falsa idéia acerca do instituto em questão. 
Em todos esses casos, transigir quer dizer apenas negociar, manter relações de 
comércio. 

 Em sentido técnico, no entanto, transação constitui ato jurídico bilateral, 
pelo qual as partes, fazendo-se concessões recíprocas, extinguem obrigações 
litigiosas ou duvidosas.  Pressupondo, portanto, a existência de relação jurídica 
litigiosa e propiciada aos sujeitos desta pelo mencionado dispositivo, é causa 
não só de evitabilidade do processo como também de encerramento do que 
estiver em curso. Desta forma, procuram as partes evitar os imagináveis riscos 
de uma demanda, ou liquidar pleitos já em desenvolvimento, de modo que, 
receosos de tudo perder, ou das delongas da lide, decidem abrir mão, 
reciprocamente, de algumas vantagens, em troca da tranqüilidade que não têm. 

 Na doutrina, existe muita polêmica sobre os aspectos fundamentais que 
dizem respeito ao instituto da transação. O primeiro aspecto é saber se a 
transação poderia ser considerada um contrato ou se seria um modo de 
extinção de obrigação. A doutrina moderna conceitua a transação como um 
contrato. 

 Dentre os doutrinadores que defendem ser a transação um contrato 
encontra-se, dentre outros, Miguel Maria de Serpa Lopes, que diz ser um dos 
“partidários da natureza contratual da transação”, entendendo que, como uma 
relação contratual que é, a transação é portadora dos seguintes efeitos: 
condição, cláusula penal, resolução por inadimplência e condição resolutória 
expressa e tácita102.  

                                                                                                                                           

de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ano 21, vol. 109. São 
Paulo: LEX Editora, nov./dez. 1987, pp. 8-12, p. 9. 
102 LOPES, Miguel Maria de Serpa: Curso de Direito Civil – Obrigações em geral, vol. II. 



  

 Contudo, de acordo com o Código Civil, a transação trata, 
inequivocamente, de forma legal de extinção de obrigações, relacionada ao 
pagamento, conforme provenha do respectivo adimplemento ou execução. Esta 
a natureza jurídica adotada pelo nossa legislação pátria. 

 O Código Civil consagra entre seus institutos o da transação, 
conceituando-a como o ajuste de vontades através do qual as partes envoltas 
em relação obrigacional previnem ou terminam determinado litígio, mediante 
concessões recíprocas, ante a dúvida quanto à procedência do respectivo 
direito. Pressupõe, pois, a existência de dúvida sobre a relação jurídica, por 
meio da qual as partes renunciam a determinados direitos, podendo ser lavrada 
por instrumento particular (artigo 1028 inciso II e artigo 1029 do Código 
Civil), restringindo-se a direitos patrimoniais (artigo 1035 do Código Civil)103.  

                                                                                                                                           

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 6ª ed., 1995, p. 283. 
103 O Capítulo IX do Título II do Livro III do Código Civil contempla a transação, dispondo 
em seus artigos 1025 a 1036: 
Artigo 1.025. “É lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. 

Artigo 1.026. “Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. 
Parágrafo único - Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados e não 
prevalecer em relação a um, fica, não obstante, válida relativamente aos outros”. 
Artigo 1.027. “A transação interpreta-se restritivamente. Por ela não se transmitem, apenas se 
declaram ou reconhecem direitos”. 
Artigo 1.028. “Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, far-se-á: 
I - por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz; 
II - por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou particular, nas em que ela o 
admite”. 
Artigo 1.029. “Não havendo ainda litígio, a transação realizar-se-á por aquele dos modos 
indicados no artigo antecedente, n° II, que no caso couber”. 
Artigo 1.030. “A transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada, e só se rescinde 
por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”. 
Artigo 1.031. “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervieram, 
ainda que diga respeito a coisa indivisível. 
§ 1º - Se for concluída entre o credor e o devedor principal, desobrigará o fiador. 
§ 2º - Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com 
os outros credores. 
§ 3º - Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-
devedores”. 
Artigo 1.032. “Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes, ou por ele 
transferida à outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação; mas ao evicto cabe o 
direito de reclamar perdas e danos. 
Parágrafo único - Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a 
coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo”. 



  

 Inclinou-se o legislador pátrio em permitir às partes interessadas evitar ou 
terminar um litígio fazendo-se mútuas concessões. Nessa troca de prestações 
recíprocas, na suportabilidade de sacrifícios para cada uma, reside o núcleo 
vital da transação. Se não houver essa reciprocidade, não há que se falar em 
transação, mas em liberalidade.  

 Segundo entendimento de alguns doutrinadores104, se o que constitui a 
essência da transação é a reciprocidade de concessões, é óbvio que devem 
existir dois (ou mais) sujeitos de direitos para que essas concessões se façam.  
Daí a conclusão que estamos diante de um ato jurídico bilateral, sinalagmático 
e que este ato nada mais é que um contrato jurídico e não um negócio bilateral. 

 Sobreleva notar que quase todos os doutrinadores que entendem ser a 
transação um contrato, tomam como ponto de partida a posição de Carnelutti 
onde coloca que “a transação não é apenas um contrato, e sim um contrato 
bilateral, mediante o qual cada um dos contratantes dispõe da própria situação 
jurídica”, esclarecendo em seguida que a transação, para que seja mediada 
necessitada “que cada uma das partes dê ou prometa, e por sua vez, retenha 
algo (aliquid datum, aliquid retenteum)”. Apesar de funcionar como forma de 
composição e prevenção, elas por si só não constituem a causa da transação, 
sendo que “faz falta, além disso, que a composição ou a prevenção ocorram 
com sacrifício recíproco, que é precisamente o que explica, como dissemos, 
sua natureza de contrato bilateral”105. 

 Ora, inegavelmente, se todos os civilistas pátrios que aceitam a transação 
como contrato e não como um ato jurídico, forem assentar suas afinações nesse 
trabalho do mestre italiano, não podem deixar de reconhecer que a transação, 
no sentido técnico-jurídico, é figura híbrida de direito civil e de processo, 
especialmente levando-se em conta que Carnelutti aí fala em composição da 
                                                                                                                                           

Artigo 1.033. “A transação concernente a obrigações resultantes de delito não perime a ação 
penal da justiça pública”. 
Artigo 1.034. “É admissível, na transação, a pena convencional”. 
Artigo 1.035. “Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”. 
Artigo 1.036. “É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em 
julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente 
descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação”. 
104 Entre tais doutrinadores encontram-se Washington de Barros, Silvio Rodrigues dentre 
outros.  
105 CARNELUTTI, Francesco: Sistema de direito processual civil, vol. I, tradução de 
Hiltomar Martins Oliveira. São Paulo: ClassicBook, 2000, pp. 271-273. 



  

lide. 

 Independente da natureza jurídica que se adote, a transação comporta duas 
espécies fundamentais: a judicial e a extrajudicial, conforme haja ou não ação 
em juízo.  

 A transação extrajudicial objetiva precipuamente prevenir um litígio, 
devendo ser ultimada antes de iniciada a demanda judicial. Poderá operar-se 
por escritura pública ou particular, conforme o objeto seja imóvel ou direito em 
que tal escritura pública for da essência do ato, ou, se não for este o caso, 
através de mera escritura particular. 

 A lei substantiva civil previu a transação extrajudicial como forma de se 
compor querelas individualmente, prescindindo do aparato judicial e 
conferindo aos contratantes instrumento particular capaz de extinguir a 
correspetiva obrigação. Nessa ordem, a mesma citada lei conferiu à transação, 
seja judicial ou extrajudicial - ante a ausência de tratamento diferenciado nesse 
sentido - os efeitos absolutos de coisa julgada.  

 Assim, inobstante não se trate propriamente de sentença, a transação 
extrajudicial alcança o mesmo desiderato desta, com respeito à determinação 
de direitos e dissolução de obrigações. Ultimada, pois, a transação 
extrajudicial, finda, definitivamente, estará a controvérsia.  

 Assim, alegado e provado mediante instrumento escrito o acordo 
extrajudicial, envolvendo este todo o objeto do processo atinente a direitos 
patrimoniais e disponíveis, haverá forçosamente o Juiz de declarar extinta a 
obrigação pertinente. Somente na ocorrência dos defeitos do ato jurídico106, 
com a devida alegação da parte, é que deverá o Juiz declarar a respectiva 
invalidade, não produzindo os seus efeitos legais e regulares. Obviamente que, 
em ocorrendo nulidade absoluta107, a injuridicidade do ajuste requer imediato 
                                                 
106 Artigo 147 do Código Civil: “É anulável o ato jurídico: 
I – por incapacidade relativa do agente (art. 6º); 
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (arts. 86 a 113)”. 
107 Artigo 145 do Código Civil: “É nulo o ato jurídico (art. 5º): 
I – quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5º); 
II – quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto; 
III – quando não revestir a forma prescrita em lei (arts. 82 a 130); 
IV – quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 
validade; 
V – quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito”.  



  

reconhecimento.  

 A transação extrajudicial, conquanto instituto regulado unicamente pelo 
Direito Civil, produz seus efeitos regulares no Direito Processual, possuindo o 
condão de ensejar a extinção de obrigações. Por outro lado, a transação 
extrajudicial figura, induvidosamente, como mecanismo posto à disposição dos 
cidadãos, por lei, para solução de querelas obrigacionais sem necessidade de 
provocação do poder jurisdicional do Estado, razão pela qual deverá ser tratada 
com a devida atenção que merece no contexto da processualística.  

 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo reconhece três formas de autocomposição 
da lide, “renuncia, allanamiento y transacción”108 esclarecendo que “la 
transacción supone sacrificios o concesiones mutuos: si es un solo de los 
litigantes quien cede o accede, habrá desistimiento o allanamiento, parciales o 
totales, pero no transacción”109.  

 Uma outra característica da transação, apontada por alguns doutrinadores, 
é a de não haver a intervenção de um terceiro, sendo que o conflito de 
interesses pode ser solucionado pelos transatores. 

 No que concerne à transação judicial, quebrando o mito da impossibilidade 
de acordo no âmbito penal, tem sido admitida a transação na esfera criminal.  

 Em 26 de setembro de 1995 foi editada a Lei 9099, dispondo sobre os 
juizados especiais cíveis e criminais. Os Juizados Especiais seguem uma idéia 
reformista do modo de atuação do Poder Judiciário, constituindo-se o centro 
das atenções com vistas à eficiência e celeridade processual, mediante o 
emprego da oralidade, da simplicidade, da informalidade e da economia, nas 
questões cíveis de menor complexidade110 e nas infrações penais de menor 
                                                 

108 ALCALÁ-ZAMORA Y 

CASTILLO, Niceto: Proceso, 

autocomposición y autodefensa: 

contribución al estudio de los 

fines del proceso. Mexico: 

UNAM, 2ª ed.,1970, p. 71. 
109 Idem, ibidem, p. 91. 
110 De acordo com o artigo 3º da Lei 9099/95, são consideradas causas de menor 
complexidade: as cujo valor não exceda 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; as elencadas 
no artigo 275 inciso II do Código de Processo Civil; as referentes à despejo, para uso próprio 



  

potencial ofensivo111. 

 Em matéria criminal, o artigo 76 da Lei n.º 9.099 de 26 de setembro de 
1995112, estabelece que, havendo representação por parte do ofendido, nos 
crimes de ação penal pública condicionada, ou tratando-se de crimes de ação 
penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou 
multa, a ser especificada na proposta.  

 O parágrafo 4º do citado artigo dispõe que, acolhendo a proposta do 
Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 
cinco anos. A tal instituto, a doutrina tem dado o nome de transação penal. 

 No que se refere à natureza jurídica da decisão que homologa a transação 
penal feita entre o titular da ação penal e o ofendido, alguns doutrinadores 
afirmam tratar-se de sentença nem condenatória nem absolutória, mas 

                                                                                                                                           

e as possessórias sobre bens imóveis cujo valor não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos.   
111 São consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e aquelas 
cujo máximo da pena, de reclusão ou detenção, não seja superior a um ano, excluindo as 
submetidas a procedimento especial. 
112 Artigo 76. “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade. 
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 
liberdade, por sentença definitiva; 
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de 
pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como 
os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do 
Juiz. 
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará 
a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada 
apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta 
Lei. 
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de 
antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos 
civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”. 



  

meramente homologatória, com eficácia de título executivo, sendo que na 
transação penal ainda não existe processo. Haveria um procedimento 
jurisdicionalizado, mas pré-processual. Essa é a posição adotada por Ada 
Pellegrini Grinover e por grande parte da doutrina que entende que “a 
classificação da sentença como homologatória da transação não significa – 
como pareceu a alguns – que o juiz, para proferi-la, assuma atitute meramente 
passiva, ou que não se exija, de sua parte, a aferição da existência dos 
requisitos de admissibilidade da proposta e da vontade livre e consciente do 
autuado. Na homologação da vontade das partes, o magistrado é juiz da 
legalidade (e nisso consiste a discricionariedade regulada), mas não da 
oportunidade”113. 

 A transação penal, como forma condicional de exclusão do processo e os 
efeitos dele decorrentes (inclusive a sanção de natureza penal), é sustentada 
por Demercian e Maluly ao defenderem que a multa e a restrição de direitos do 
artigo 76 da Lei n.º 9.099/95 constituem sanções penais impróprias. Realizada 
a transação e não cumprido o acordo, resultaria “no oferecimento da denúncia 
ou adoção de procedimento preparatório para tal desiderato (p.ex., requisição 
de inquérito policial ou diligências necessárias ao embasamento da denúncia), 
retornando-se ao statu quo ante”114. A transação penal, portanto, constituiria 
forma condicional de exclusão do processo.  

 Tese em sentido completamente inverso foi sustentada por Lycurgo de 
Castro Santos, para quem a proposta ministerial aceita pelo autor do fato 
importa em reconhecimento de culpa, havendo na sentença de homologação do 
acordo um juízo positivo de culpabilidade. “Neste sentido deve ser 
compreendido o termo anglo-saxão plea guilty: é um declaração do agente do 
delito, aceitando a proposta do Ministério Público, declarando-se culpado pelo 
fato a ele atribuído”115. Logo, tal sentença possui natureza não apenas 
declaratória, mas essencialmente condenatória.  
                                                 
113 GRINOVER, Ada Pellegrini et alli: Juizados especiais criminais – comentários à Lei 
9.099, de 26.09.1995. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2000, p. 153. 
114 DEMERCÍAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf: Juizados especiais criminais – 
Comentários Lei 9.099, de 26/09/95. Rio de Janeiro: Aide, 1996, p. 65.  
115 SANTOS, Lycurgo de Castro: “Culpabilidade e pena na lei 9.099/95”, in Revista 

brasileira de ciências criminais, n. 13, vol. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar. 

1996, pp. 130-143, p. 137 e 138.  



  

 No mesmo sentido, ou seja, de que “o efeito da transação é uma sentença 
de condenação, porque impõe uma sanção penal, ainda que em resultado de 
consenso”116, mas entendendo assemelhar-se ao plea bargaining do direito 
anglo-americano, posicionam-se Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Beneti117.   

 Já para Humberto Dalla B. de Pinho, a transação penal é não somente 
homologatória como condenatória, não havendo qualquer contradição em 
considerar a transação penal como instituto despenalizante, tendo em vista que 
a conciliação pode ser judicial ou extrajudicial e “na hipótese em tela, há o 
ajuizamento de uma ação penal especial, através da formulação da proposta de 
transação penal, que deverá ser aceita pelo autuado e seu defensor para então 
ser homologada”118.  

 Entretanto, mais razão assiste à posição de que o objeto do acordo firmado 
por meio de transação penal não se constitui de pena criminal, mas sim de 
obrigação civil, assumida pelo autor do fato mediante proposta do Ministério 
Público (representando a sociedade) e homologada pelo Juízo, sendo que as 
penas de multa e restritivas de direito são simplesmente utilizadas como 
critérios para a formulação da proposta pelo Ministério Público e realização do 
acordo, a fim de se evitar a elaboração de transação inexeqüível ou contrária à 

                                                 
116 ANDRIGHI, Fátima Nancy e BENETI, Sidnei: Juizados especiais cíveis e criminais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996, p. 135.  
117 Tanto o plea bargaining (americano) como o plea guilty (inglês) são institutos em que, 
mediante acordo, o acusado se declara culpado de certas imputações e a acusação, em troca, 
não formula outras imputações, ou pleiteia uma decisão mais benéfica ao réu. Entendemos, 
na mesma linha de Humberto Dalla B. de Pinho que a transação penal não pode ser 
comparada a tais institutos pois “nela não há nem afirmação de culpa, nem consenso quanto 
às imputações a serem feitas, já que o acordo se refere basicamente ao tipo e ao quantum de 
pena a ser aplicada, e não vigora em nosso país, em termos de ação penal pública, o princípio 
da oportunidade”. Ver PINHO, Humberto Dalla B. de: A introdução do instituto da 
transação penal no Direito Brasileiro e as questões daí decorrentes. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 1998, p. 49. Damásio E. de Jesus também diferencia os institutos da transação penal 
elencando cinco diferenças entre o plea bargaining e a transação penal entre elas a de que 
“no plea bargaining o Ministério Público e a defesa podem transacionar amplamente sobre a 
conduta, fatos, adequação típica e pena (acordo penal amplo), como, p. ex., concordar sobre o 
tipo penal, se simples ou qualificado, o que não é permitido na proposta de aplicação de pena 
mais leve”. Já quanto ao plea guilty ou guilty plea Damásio entende que “neste não há 
transação, concordando o réu com a acusação. Admitindo a defesa a imputação, há 
julgamento imediato, sem processo”. Ver também JESUS, Damásio E. de: Lei dos juizados 
especiais criminais anotada. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2000, p. 59.  
118 PINHO, Humberto Dalla B. de: A introdução do instituto da transação penal no Direito 
Brasileiro e as questões daí decorrentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, pp. 43-44.  



  

dignidade do indivíduo. 

 Assim, ao transacionarem, por exemplo, no pagamento de uma multa, em 
verdade a Promotoria de Justiça e o autor do fato estão formando uma 
obrigação, ao segundo, de prestar quantia certa, em determinado prazo. 
Também, quando firmado acordo para a restrição de direitos do autor do fato, 
forma-se, para este, obrigação de fazer ou não fazer.  

 O que ocorre na transação penal, portanto, nada mais é do que a realização 
de negócio jurídico civil entre o Ministério Público, como representante da 
sociedade, e o autor do fato, o que, após homologação por sentença torna-se 
título executivo judicial, nos termos do artigo 584, inciso III do Código de 
Processo Civil.  

 Há que se ressaltar que quando se fala em natureza civil da transação, não 
estamos nos referindo à responsabilidade civil vedada no §6º do artigo 76 da 
Lei 9.099/95. O §6º do artigo em questão deixa claro que a transação penal não 
terá efeitos civis, sendo de competência dos interessados propor ação cabível 
no juízo cível. O dispositivo em questão alude à responsabilidade civil que o 
autor do fato possa ter causado, o que não tem relação com a natureza da 
transação feita entre o Ministério Público e o autor do fato.  

 Homologado o negócio jurídico por sentença, decisão jurisdicional 
definitiva, que põe termo ao procedimento, não mais se discutirá a respeito da 
autoria do fato ou culpabilidade do autor, sendo vedada, ainda, a retomada da 
persecução criminal, mesmo na hipótese de não cumprimento da obrigação 
assumida pelo autor do fato. E isso porque, por sua própria natureza, a 
sentença homologatória põe termo ao procedimento, e não o suspende.  

 Observando o membro do Ministério Público a presença dos requisitos 
legais, propõe ao autor do fato, usando da disponibilidade da ação penal que 
lhe foi conferida pela nova lei (também chamada de oportunidade regrada), a 
transação e, sendo aceito o acordo pelo suspeito, opera-se a renúncia ao direito 
de proceder à persecução criminal, extinguindo-se a punibilidade pela 
decadência (artigo 107, inciso IV do Código Penal).  

 Constituindo a transação penal negócio jurídico civil, a execução, em 
hipótese de inadimplemento do devedor, não seguirá a lei de execução penal 
ou os artigos 84 e seguintes da Lei n.º 9.099/95, mas sim o artigo 646 e 
seguintes do Código de Processo Civil, tratando-se de execução por quantia 



  

certa (multa), ou artigo 632 e seguintes do Código de Processo Civil, quando o 
acordo tiver por objeto obrigação de fazer ou não fazer (restritiva de direitos).  

 Tanto isso é verdade, que o parágrafo único do artigo 84 da Lei n.º 
9.099/95119 não se refere à execução de multa fixada por meio de transação, 
mas somente à imposta por condenação criminal.  

 Ante o exposto, conclui-se que a transação penal instituída pela Lei n.º 
9.099/95 possui a natureza de negócio jurídico civil, firmado entre o Ministério 
Público e o autor do fato, e que as penas de multa e restritivas de direitos, 
estabelecidas por força desse negócio jurídico, nada mais são do que as 
prestações assumidas pelo autor do fato.  

 Quanto à sentença estabelecida pelo parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 
9.099/95, não é condenatória, não impõe pena, mas somente homologa o 
acordo firmado entre as partes e forma o título executivo judicial da obrigação 
assumida pelo autor do fato, tendo por conseqüência a exclusão do processo 
crime e a declaração da extinção da punibilidade, pela decadência do direito de 
propor a ação penal.  

 

 

4.2.1 Conciliação  

 

 A conciliação como mecanismo processual para solução de conflitos não é 
uma instituição nova, datando sua existência de muitos anos atrás. 

 Etimologicamente, conciliação provem do verbo conciliare que significa 
consertar, acordar, compor, ou as partes que se debatem quanto a uma 
controvérsia de interesses, ou uma dissidência.  

 Dentro de um âmbito comercial, pode-se definir conciliação como um 
mecanismo mediante o qual as partes entre as quais existe um conflito 
suscetível de transação, originado de um negócio mercantil ou derivado de 
                                                 
119 Artigo 84. “Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante 
pagamento na Secretaria do Juizado.  
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando 
que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição 
judicial”.  



  

atividades comerciais, tratam de superar a controvérsia existente, com a 
colaboração de um terceiro imparcial, o qual orienta as partes em 
conformidade com as formas por elas mesmas propostas, com a finalidade de 
por fim ao conflito e evitar que se siga a justiça arbitral ou ordinária. 

 A conciliação, do ponto de vista da psicologia, consiste em um processo 
em que existe uma situação de conflito entre duas ou mais pessoas, as quais se 
submetem à intervenção de um terceiro imparcial que, com prévio 
conhecimento da situação de conflito, através da comunicação, propõe formas 
de composição, tudo com o fim de se buscar um mútuo acordo como princípio 
básico de solução. 

 Juridicamente, pode-se dizer que conciliação é o ato jurídico e instrumento 
por meio do qual as partes em conflito, antes de um processo e no curso deste, 
se submetem a um trâmite conciliatório para se chegar a um acordo sobre o 
objeto suscetível de ser transacionado, tendo como intermediário o juiz ou 
outro funcionário ou particular devidamente autorizado por lei (como é o caso 
dos juizados especiais de pequenas causas) e com prévio conhecimento do 
caso, que procura chegar a um acordo entre as partes, obedecendo unicamente 
a vontade destas. 

 A doutrina tem classificado a conciliação em judicial e extrajudicial. A 
primeira como aquela realizada no decorrer do processo, com provocação do 
magistrado e, quando homologada, pode ser causa de extinção do processo 
com julgamento de mérito. A segunda, como a conciliação realizada antes da 
instauração do processo, podendo assim, evitar a propositura da ação, tendo 
valor de título executivo extrajudicial caso seja referendada pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. Esta veio 
expressamente prevista na Lei Complementar n.º 80/94 que organiza a 
Defensoria Pública, dispondo em seu artigo 4º inciso I como uma de suas 
funções institucionais, “promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as 
partes em conflito de interesses”. 

 Com a conciliação, busca-se lograr um acordo de vontade entre duas ou 
mais pessoas em controvérsia, mediando um conciliador. Mesmo que a 
conciliação fracasse totalmente, consegue-se, pelo menos, uma aproximação 
entre as partes. Se a conciliação for satisfatória, de imediato termina-se o 
processo e o âmbito litigioso é reduzido. Tais conceitos adaptam-se à 



  

conciliação processual, ou seja, endoprocessual.  

 Cabe recordar que, pela conciliação, as partes que têm uma diferença se 
socorrem de um terceiro a fim de que este, depois de escutá-las, as apresente 
alternativas para a solução de seus problemas. 

 A função do conciliador não pode ser jurisdicional, se limitando a induzir e 
facilitar um acordo, não resolvendo a controvérsia em questão, apenas 
proporcionando sua solução; e mais, não emite decisões de direito.  

 O conciliador não pode impor fórmulas, nem mesmo ditar medidas 
coercitivas ante determinadas atitudes das partes. Em suma, não tem nenhuma 
das faculdades inerentes à atividade jurisdicional, não emitindo decisão 
alguma.   

 Em um primeiro momento, o conciliador explica às partes a finalidade da 
conciliação e suas vantagens, depois individualiza as diferenças, facilita a 
possibilidade de convergência das posições e eventualmente propõe fórmulas 
conciliatórias não obrigatórias, com finalidade de acabar o conflito e evitar que 
se chegue à justiça ordinária ou a arbitral. Fernando A. Milia ao se reportar à 
conciliação como meio pacífico de solução de conflitos evidencia que “las 
funciones que componen el proceso de una conciliación son, essencialmente, 
las siguientes: investigar y aclarar los hechos que conforman el conflicto; 
procurar un acuerdo básico entre las partes; sugerir soluciones que resulten 
acepatables para las partes”120. 

 A conciliação extrajudicial busca a harmonização dos que estão opostos 
entre si, com a intervenção de uma pessoa legalmente investida desse efeito, 
que, eventualmente, pode propor fórmulas conciliatórias, intermediação esta 
que não altera a natureza consensual do acordo a que as partes podem chegar, 
posto que o conciliador se limita a introduzi-lo e facilitá-lo. A filosofia que 
inspira a conciliação é a de que as próprias partes possam resolver o conflito de 
forma pacífica, com a ajuda de um terceiro. A conciliação extrajudicial muito 
se aproxima da transação. 

 Ada Pellegrini Grinover, defensora de meios alternativos de composição 
da lide, enfatiza que a função da conciliação prévia extrajudicial se desdobra 

                                                 
120 MILIA, Fernando A.: El conflicto extrajudicial. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni 
Editores, s.d., p. 184.  



  

em diversos aspectos, entendendo como mais relevantes: “a) a recuperação de 
controvérsias, que permaneciam sem solução na sociedade contemporânea, 
sobretudo no campo da denominada ‘Justiça menor’, em matéria de tutela do 
consumidor, de acidentes de trânsito, de questões de vizinhança e de família, 
das ligadas ao crédito etc.; b) a racionalização da distribuição da Justiça, com a 
conseqüente desobstrução dos tribunais, pela atribuição da solução de certas 
controvérsias a instrumentos de mediação, ainda que facultativos; c) o reativar-
se de formas de participação do corpo social na administração da Justiça; d) a 
mais adequada informação do cidadão, sobre os próprios direitos e sua 
orientação jurídica, elementos políticos de particular importância na 
conscientização das pessoas carentes”121. 

 É inegável que o conflito é parte evidente das relações humanas. 
Entretanto, sua lesividade pode ser relativizada a partir da consolidação de 
mecanismos que brindem um melhor acesso à justiça e maiores alternativas 
para dar uma solução institucional e civilizada aos conflitos. 

 A figura da conciliação foi imposta no Brasil no Código de Processo Civil, 
como uma etapa obrigatória dentro do processo. Assim, o Código de Processo 
Civil estabelece, em seus artigos 447 e 448122, que o juiz, antes de iniciar a 
instrução tentará conciliar as partes. Entretanto, tais artigos limitam a 
conciliação a direitos patrimoniais de natureza privada, apenas sendo 
consentida a transação em causas relativas à família quando a lei assim o 
permitir, sendo que tal posição é reforçada no caput do artigo 331 do Código 
de Processo Civil123.   

 A lei processual civil estabelece, na realidade, dois momentos obrigatórios 

                                                 
121 GRINOVER, Ada Pelegrini: Novas Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2ª ed., 1990, p. 191.  
122 Artigo 447. “Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, 
de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e 
julgamento. 
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos 
e para os fins em que a lei consente a transação”. 
Artigo 448. “Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a 
acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo”. 
123 Artigo 331. “Se não se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes e 
a causa versar sobre direitos disponíveis, o juiz designará audiência de conciliação, a realizar-
se no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à qual deverão comparecer as partes ou seus 
procuradores habilitados a transigir”. 



  

quanto à conciliação: no momento do saneamento do processo, em que deverá 
ser designada uma audiência própria para a conciliação e na audiência de 
instrução e julgamento, quando antes de iniciá-la o juiz deverá tentar 
novamente a conciliação entre as partes. Além de dispor que um dos deveres 
do juiz é sempre tentar conciliar as partes (artigo 125 inciso IV do Código de 
Processo Civil)124.  

 Ainda dentro do Código de Processo Civil, o legislador conferiu eficácia 
de título executivo judicial à sentença homologatória de conciliação ou 
transação (artigo 584 inciso III do Código de Processo Civil), atribuindo, 
também, força executiva extrajudicial ao instrumento de transação referendado 
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos 
transatores (artigo 585 inciso II do Código de Processo Civil).  

 A lei, inevitavelmente, prestigia a conciliação extrajudicial homologada 
pelo juiz ou referendada pelas pessoas mencionadas, dando-lhe eficácia de 
título executivo.    

 A Lei 9099 de 26 de setembro de 1995, que estabeleceu os Juizados 
Especiais de Pequenas Causas, coroa a conciliação como um dos princípios 
norteadores das lides de competência do Juizado Especial de Pequenas Causas. 

 No âmbito do processo penal, baseando-se no artigo 98 inciso I da 
Constituição Federal, passou a ser admitida, dosadamente, a disponibilidade da 
ação penal em crimes de menor potencial ofensivo. Em audiência preliminar, a 
vítima pode fazer uma composição civil com o autor do fato, sendo que, 
tratando-se de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal 
privada, a homologação do acordo importa em renúncia, respectivamente, ao 
direito de representação e de queixa. Essa conciliação precede a transação 
penal mencionada no subitem anterior, sendo que a transação será possível na  
ação penal pública incondicionada, independente de ter havido conciliação ou 
não. Nas ações penais públicas condicionadas à representação e privadas, 
proceder-se-á a transação apenas na hipótese de não ter ocorrido a conciliação, 
ou seja, a composição dos danos civis.   

                                                 
124 Artigo 125. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
competindo-lhe: 
...................................................................................................................................................... 
IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”. 



  

 Dentro do âmbito judicial, pode, ainda, a conciliação ser classificada como 
facultativa ou obrigatória. A primeira é decorrente da iniciativa das partes, 
quando o juiz recebe a conciliação, para homologá-la. Já a conciliação 
obrigatória é aquela que deve ser  feita pelo juiz sob pena de nulidade. 
Exemplo de conciliação que se tornou obrigatória com a inserção de normas 
cogentes como a do artigo 447 e parágrafo único do Código de Processo Civil, 
é quando o Juiz deverá oportunizá-la antes do início da audiência de instrução 
e julgamento, quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter 
privado ou em causas de família, quando tratar-se de direitos disponíveis e 
transacionáveis125.  

 Atualmente, com as recentes reformas e melhorias do Código Processual 
Civil, o legislador emprestou à conciliação um maior relevo, destinando-lhe 
uma audiência específica para que a mesma se realize, aliada a atos de 
saneamento do feito (artigo 331 do Código de Processo Civil). Isto apenas para 
referir-se ao procedimento padrão e de maior utilização forense, o ordinário.  

 Com a adição do inciso IV ao artigo 125, pela Lei n.º 8.952/94, compete ao 
Juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. Logo, ampliou-se 
consideravelmente as oportunidades de conciliação durante o desenrolar do 
processo. A propósito, Nelson Nery Júnior, deixa claro que “a tentativa de 
conciliação, de iniciativa do Juiz, é obrigatória, notadamente porque acrescido 
o inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil, que regula os princípios 
fundamentais da direção do processo pelo Juiz. Trata-se de dispositivo 
cogente, não restando ao magistrado outra alternativa que não a de, sempre, 
tentar conciliar as partes”126. 

  Frise-se que essa tentativa não está adstrita ao processo de conhecimento, 

                                                 
125 José da Silva Pacheco fala em conciliação prévia ou endoprocessual, sendo que “é prevista 
especialmente: a) no art. 277, alusivo ao procedimento sumário, em audiência preliminar (...) 
b) na Lei n.º 9099 de 26 de setembro de 1995, relativamente aos juizados especiais cíveis e 
criminais (arts. 21 a 26); c) na Lei n.º 5478 de 25 de julho de 1968, art. 9º, na ação de 
alimentos; d) no art. 3º, §§2º e 3º da Lei 6515 de 26 de dezembro de 1977, relativa à 
separação judicial, consonante com o art. 447, § único do CPC; e) no art. 61 da Lei n.º 8245 
de 1991, relativa à ação de despejo”. Ver PACHECO, José da Silva: Evolução do processo 
civil brasileiro: desde as origens até o advento do novo milênio. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª 
ed., 1999, p. 315.   
126 NERY JÚNIOR, Nelson: Atualidades sobre o processo civil: a reforma do Código de 
Processo Civil Brasileiro de dezembro de 1994. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, pp. 
32-33. 



  

mais que por ter sido regulamentada entre os poderes, deveres e 
responsabilidades do Juiz, normas de caráter geral do processo (não obstante 
ter sido incluída pelo legislador no Livro I do Código de Processo Civil, que 
versa sobre processo de conhecimento), aplica-se também aos processos de 
execução e cautelar, em seus diversos procedimentos específicos.  

 

 

4.3 Jurisdição e conciliação preventiva 

 

 Dentro da conciliação judicial, no que concerne ao momento de sua 
instauração, pode-se ainda, dividi-la em constitutiva (é a conciliação 
propriamente dita, depois de instaurada a lide) e a preventiva (antes de 
instaurada a lide). 

 A conciliação  preventiva, ou seja, antes da instauração da lide, tem o fim 
de evitá-la. A conciliação, uma máxima em resolução de conflitos, é um dos 
fatores que desafogam e, conseqüentemente, mais aceleram o Poder Judiciário. 
Como diz Wolkmer “o crescimento dos conflitos de natureza coletiva e a 
impossibilidade da engenharia processual individualista de canalizá-los 
determinam, cada vez mais, na sociedade industrial de massa, a 
operacionalização alternativa do instituto da ‘conciliação’. Considerando que 
sua natureza pode ser judicial ou extrajudicial, pública, privada, facultativa ou 
obrigatória, a ‘conciliação’ revela-se não só variante à solução dos litígios, mas 
igualmente, como direção mais diferenciada e espontânea da processualística 
estatal”127. 

 Pode, também, ser incluída como categoria da conciliação aquela que é 
feita antes da propositura da ação, intermediada por um terceiro, e, 
posteriormente, homologada judicialmente, com a oitiva do representante do 
Ministério Público, nas hipóteses em que a lei exigir. Na realidade, tal espécie 
de conciliação evita as delongas de uma ação judicial, visto que é feita 
extrajudicialmente, mas não exclui a participação do Judiciário. Quanto ao 
meio realizado, é extrajudicial, mas quanto ao alcance, é judicial. É a 
                                                 
127 WOLKMER, Antônio Carlos: Pluralismo jurídico. Fundamentos de uma nova cultura no 
Direito. São Paulo: Alfa-Omega, 1997, p.267.  



  

conciliação preventiva judicial, materializada extrajudicialmente, mas 
formalizada mediante a chancela do juízo, ou seja, submetida à homologação 
judicial. 

 Conforme já salientado, a característica exclusivamente jurídica da 
jurisdição há muito foi superada pelos contornos sócio-políticos exigidos pela 
coletividade, com o fim de realizar a pacificação da justiça. Dentro dessa nova 
visão, pode-se dizer que a conciliação guarda diversas semelhanças com a 
jurisdição voluntária, enquanto atividade preventiva, sendo que “o exercício da 
jurisdição tipicamente voluntária exclui o conflito, salvo se este surgir 
incidentalmente, o que também se encontra na conciliação”128.  

  Na realidade, em determinados casos, pode a conciliação funcionar como 
verdadeira porta aberta ao Judiciário, como uma reaproximação da 
comunidade com a Justiça, de uma maneira mais célere e eficaz. Mesmo em 
não se realizando, a simples tentativa gera uma segurança na tutela 
jurisdicional por parte da sociedade, até então praticamente inexistente. 

 Tal terminologia adotada, talvez, venha de encontro à posição de vários 
doutrinadores para quem a “conciliação é ato processual realizado por 
provocação e sob mediação do juiz”129. Entretanto, apesar da diferenciação 
feita pela doutrina entre os institutos da transação, mediação, conciliação e 
arbitragem, a intenção presente é no sentido de utilização do termo 
‘conciliação’ para procedimentos que tendem à harmonização dos litigantes 
com o fim da autocomposição. 

 A definição de conciliação aqui adotada é no sentido de um mecanismo 
alternativo para prevenção de litígios por meio do qual, duas ou mais partes, 
ante uma situação potencial ou real de controvérsia, buscam, com a ajuda de 
um terceiro, solucionar suas discrepâncias mediante a generalização de opções 
de mútuo benefício, logrando um acordo que satisfaça seus interesses, 
propiciando um processo de comunicação entre elas e, eventualmente, propõe 
(não impõe) uma solução para a controvérsia. É um instituto que requer uma 

                                                 
128 CENEVIVA, Walter: “Conciliação no processo civil brasileiro”, in TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo (coord.): Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 
371-390, p. 380.  
129 FALCÃO, Alexandre Targino Gomes: “Recorribilidade da sentença homologatória de 
transação ou conciliação”, in Ciência Jurídica, volume 69, ano X. S/local: Ciência jurídica, 
maio/junho de 1996, pp. 399-406, p. 400. 



  

participação efetiva das partes, as quais decidem automaticamente acerca da 
opção mais adequada, se caracterizando por ser um procedimento rápido, 
dinâmico, flexível, econômico. 

 Tanto a transação judicial, quanto a conciliação judicial (seja ela 
preventiva ou constitutiva), fatores de extinção da relação processual em 
questão, carecem de ser homologadas pelo juiz da causa. Nota-se, assim, que 
tal ato jurisdicional é uma sentença.  

 A tentativa pré-processual de conciliação já era prevista na Constituição do 
Império de 1824 como requisito obrigatório para início de qualquer processo, 
dispondo em seu artigo 161 que “sem se fazer constar que se tem intentado o 
meio de reconciliação não se começará processo algum”, sendo a mesma 
submetida a dever de ofício dos juízes de paz (artigo 162). De tal modo, estava, 
pois, reconhecido o instituto da conciliação no direito brasileiro como 
indispensável no processo, já previamente disposto na Lei de 29 de novembro 
de 1823, que regulamentava o Código de Processo Criminal de primeira 
instância. No entanto, com o advento da República é abolida a conciliação em 
caráter obrigacional e preliminar na instauração do processo, sendo que as 
atribuições dos juízes de paz vão minando ao longo dos anos, até ser suprida, 
por completo, a atividade conciliatória na fase pré-processual. Acatando esse 
novo movimento de acessibilidade à justiça, a Constituição Federal de 1988 
devolve aos juízes de paz a atividade conciliatória, em caráter não-
jurisdicional130. 

 O espírito da conciliação é o de consolidar uma cultura de paz em um país 
acostumado a viver imerso em uma subcultura de litígios, em virtude da qual 
as pessoas crêem firmemente que a única forma de resolver seus problemas é 
através de uma demanda contenciosa. O conciliador é agente harmonizador, 
não podendo impor a vontade estatal, contida na norma positiva, como o faz o 
árbitro. 

 Não há que se retirar do Poder Judiciário a solução de contendas. 

                                                 
130 Artigo 98 inciso II da Constituição Federal: “A União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e os Estados criarão: (...) II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, 
na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação”.  



  

Entretanto, ao se provocar a jurisdição, tais demandas já estão resolvidas, 
bastando apenas, em alguns casos, a homologação das mesmas pelo Poder 
Jurisdicional. 

 Muitos se mostram incrédulos a respeito do funcionamento dos 
mecanismos alternativos de solução de conflitos, como a conciliação. Alguns, 
consideram que se trata de uma função jurisdicional e portanto cabe ao Poder 
Judiciário conciliar; outro consideram que o papel dos advogados nas 
conciliações extrajudiciais é insignificante. Desse modo, gerações de 
advogados têm sido formadas academicamente para o litígio, mas não para 
evitar o mesmo, para resolver o problema antes que este chegue a uma situação 
de conflito maior.  



  

CAPÍTULO QUINTO - A DEFENSORIA PÚBLICA COMO JUSTIÇA 
CONCILIATÓRIA 

 

 

 Dentro dessa tendência conciliatória, como um dos caminhos da marcha 
ao acesso à justiça, surgem os Juizados Especiais de Pequenas Causas. Apesar 
de já previstos pela Lei 7244/84, foi com a atual Lei 9099/95, regulamentando 
o artigo 98 inciso I da Constituição Federal, que os Juizados Especiais de 
Pequenas Causas começaram a ser efetivamente implantados. 

 Surge o Juizado Especial de Pequenas Causas como um conjunto de 
idéias e inovações que vão desde os conflitos de interesse até as técnicas de 
abreviação e simplificação procedimental, busca a dissolução de um fenômeno 
denominado ‘litigiosidade contida’, ou seja, contendas de pequeno porte que 
não eram levadas ao Judiciário, pela dificuldade de acesso. Essa nova lei dá 
particular importância à conciliação e ainda busca descomplicar, simplificar e 
sobretudo acelerar o processo. 

 Na busca de um processo ágil e informal, realista e acessível, visando a 
atender o justo anseio do cidadão em ser ouvido em seus problemas jurídicos, 
os Juizados Especiais Cíveis apresentam uma falha no momento em que a Lei 
9.099/95 dispensa a obrigatoriedade da presença de um advogado ou defensor 
que auxilie e oriente as partes nas ações em que o valor da causa não ultrapasse 
20 (vinte) salários mínimos. Isso porque, o que temos visto na prática é que, 
em muitos casos, as partes humildes acabam sendo prejudicadas por não terem 
tido condições de formular argumentos jurídicos convincentes.  

 Entendemos que o critério de 20 (vinte) salários mínimos é 
discriminatório, especialmente em um país como o nosso em que a maioria das 
famílias sobrevivem com 01 (um) salário mínimo mensal e vinte vezes esse 
valor corresponde a mais de 01 (um) ano de trabalho.    

 Não pode o Juizado Especial ou qualquer forma alternativa de solução ou 
prevenção de litígios negar o direito conferido à parte, bem como o direito a 
um processo justo, mas sim buscar a constituição de um processo ágil e 
informal, realista e acessível, fiel aos princípios, mas revolucionário em suas 
formas, visando a atender o justo anseio do cidadão em ser ouvido em seus 



  

problemas jurídicos, removendo alguns obstáculos que a isso se antepõem. 

 Apesar da criação dos Juizados Especiais não se percebe, nas camadas de 
baixa renda, que tenha havido um verdadeiro desafogamento do Poder 
Judiciário. Contrariamente, ao que tudo indica, as demandas que hoje chegam 
aos Juizados Especiais eram demandas que antes não chegavam à porta do 
judiciário, em razão da morosidade e complexidade com que o mesmo é visto 
pela população. 

 A revisão de conceitos básicos aqui expostos, bem como, a efetivação da 
assistência jurídica (Defensoria Pública) podem ser um verdadeiro fator de 
auxílio na prevenção de litígios, especialmente porque a atuação dos Juizados 
Especiais na esfera não-criminal limita-se a contendas que não são da área de 
família, excluindo, assim, tais ações judiciais, as quais ocupam a maior parte 
dos conflitos provenientes das classes sociais de baixa renda, fato este que 
pode ser comprovado pelos dados estatísticos constantes nas tabelas abaixo, 
que revelam que, em todas as cidades satélites do Distrito Federal, bem como, 
em Brasília, as unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal131 se 
ocupam, em sua imensa maioria, de ações relativas à área de família. 

 

 

Tabela 01 - Número de processos que tramitaram nas unidades das Defensorias 
Públicas do Distrito Federal no ano de 1998.  

                                                 
131 No Distrito Federal, a assistência jurídica é prestada desde 1987, mediante decreto 
(Decreto 10059/57), pelo Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal (CEAJUR), 
órgão mantido pelo poder público local, porém, sem autonomia financeira, sendo que era 
integrante da estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal até novembro 
de 2000 quando, então, passou a pertencer ao Gabinete do Governador mediante decreto 
assinado por este. Em 1994, foi aprovada a Lei Distrital n.º 821, dispondo sobre o CEAJUR e 
sua reestruturação, reconhecendo sua competência (que em nada difere da competência da 
Defensoria Pública estabelecida na Lei Complementar n.º 80/94), estrutura, atribuições e 
organização. Entretanto, a situação prática em nada se alterou. O CEAJUR, responsável, 
atualmente, por toda população carente do Distrito Federal, com um quadro de 42 (quarenta e 
dois) defensores, atendeu no ano 1998, 123.870 pessoas, ajuizou 19.799 ações novas nas 
áreas cível e de família, fez 26.000 audiências. Quanto à nomenclatura, apesar de tais órgãos 
que prestam a assistência jurídica integral e gratuita no Distrito Federal serem intitulados, 
formalmente, de CEAJUR, tanto a comunidade jurídica como a própria população estão 
habituados a denominá-los de Defensoria Pública. 



  

UNIDADES PROCESSOS NA ÁREA 
DE FAMÍLIA

PROCESSOS NA 

ÁREA CÍVEL 
Brasília 5.095 4.059 

Brazlândia 1.513 187 
Ceilândia 7.979 608 

Gama 4.383 562 
Paranoá 994 311 

Planaltina 3.133 2.141 
Samambaia 143 31 
Sobradinho 2.801 488 
Taguatinga 6.316 776 

Total 32.357 9.163 
 Fonte: Relatório Acumulado de Atividades do CEAJUR - DF do ano de 1998  

 

Tabela 02 - Número de ações ajuizadas na cidade satélite de Ceilândia - 
Distrito Federal no ano de 1998 

 

Ajuizamentos na área cível – 1.109 

Vara Cível comum 
- 867 

JUIZADO ESPECIAL DE 
PEQUENAS CAUSAS – 242 

Ajuizamentos feitos pela Defensoria Pública de Ceilândia na 
área cível – 114 

Ajuizamentos na área de família – 3.788 

Ajuizamentos feitos pela Defensoria Pública de Ceilândia na 
área de família – 2.401

   Fonte: Relatório Acumulado de Atividades do CEAJUR - DF do ano de 1998 

 

 Na tentativa de delimitar mais ainda o âmbito de atuação da Defensoria 
Pública como mecanismo de acesso aos tribunais da comunidade carente, 
refletindo-se, assim, a natureza das contendas nesse tipo de classe sócio-



  

econômica, pode-se perceber que a maior parte das ações propostas na área de 
família, referem-se a ações de alimentos para filhos menores do casal. 

 Na cidade satélite de Ceilândia - Distrito Federal, das 2.401 ações 
propostas pela Defensoria Pública no ano de 1998, 1.149 referem-se à questão 
alimentar para menores e as 1.252 ações restantes dizem respeito a outras 
contendas da área de família (divórcio, separação, investigação de paternidade, 
guarda, interdição, reconhecimento de união estável).   

 Dessas 1.149 ações referentes a alimentos, apenas 156 foram ajuizadas 
em forma de acordo, o que constata um baixo número de conciliação 
extrajudicial realizada pela Defensoria Pública. Entretanto, é de relevância 
destacar que tais acordos não foram ‘provocados’ pela Defensoria Pública, 
sendo que as partes, quando lá compareceram, não tinham mais nenhum atrito, 
desejando apenas a formalização dos termos por ambos estipulados.  

 Atualmente, na Circunscrição Judiciária de Ceilândia - Distrito Federal, 
com 03 (três) varas de família, uma ação de alimentos, para a qual é 
preconizado um rito processual célere, tem um espaço temporal mínimo de 06 
(seis) meses a 01 (um) ano, a contar da data de sua propositura, para a 
realização da audiência132. Já os acordos, após protocolados, são homologados 
no prazo máximo de 1 (um)  a 2 (dois) meses. 

 Diante de tais dados e na tentativa de contabilizar o percentual de 
acordos, por iniciativa da própria Defensoria Pública, realizamos uma pesquisa 
na Unidade da Defensoria Pública de Ceilândia - Distrito Federal, no mês de 
agosto do ano de 1999.  

 A intenção é comprovar que pode a Defensoria Pública atuar como órgão 
inevitável de prevenção de controvérsias, em especial na área de família, onde 
não há a abrangência dos Juizados Especiais de Pequenas Causas e em que a 
grande maioria das tutelas diz respeito a direitos indisponíveis, não amparados 
pela conciliação apenas extrajudicial133. 

                                                 
132 O Fórum situado na cidade satélite de Ceilândia foi inaugurado no ano de 1994, ou seja, é 
relativamente novo. Entretanto, em outras cidades satélites, em que os fóruns estão mais 
sobrecarregados, uma audiência dessas pode gastar de 1 a 2 anos para se realizar.  
133 A doutrina dominante é no sentido da inadmissibilidade da conciliação extrajudicial para 
direitos indisponíveis. Humberto Theodoro Júnior, ao defender os mecanismos substitutivos 
da jurisdição, se pronuncia no sentido de que “todas essas formas extrajudiciais de 
composição de litígios só podem ocorrer entre pessoas maiores e capazes e apenas quando a 



  

I - Do processo de triagem 

 

 O primeiro contato do cliente na Defensoria Pública é com um 
funcionário que, após ouvir o relato dos fatos, fornece-lhe uma listagem de 
documentos que poderão ser necessários para uma eventual propositura de uma 
ação, já agendando-lhe uma data para retorno, onde terá a sua primeira 
consulta com o defensor134 que lhe foi designado. 

 Para efeitos da pesquisa, tendo como único critério de seleção a natureza 
da ação - alimentos para os filhos -, foram agendadas 19 (dezenove) clientes, 
que no presente caso eram todas mulheres e mães, para dois defensores.  

  

II - Da primeira consulta 

 

 No dia marcado, os defensores, após uma primeira conversa com suas 
clientes e mostrando-lhes as vantagens de um acordo, acenam com 
possibilidade de conciliação entre as mães e os pais de seus filhos, sendo-lhes 
esclarecido que, caso não realizado o acordo, a ação de alimentos seria 
imediatamente proposta, o que acaba por convencer as partes, mais resistentes, 
de que uma possibilidade de acordo será mais célere para ambos   

 Das dezenove clientes atendidas, cem por cento concordaram que fosse 
chamado o pai das crianças para uma tentativa de conciliação. Sendo assim, 
foi-lhes enviada uma correspondência solicitando o seu comparecimento à 
Defensoria Pública, em dia e hora designados, para um possível acordo quanto 
                                                                                                                                           

controvérsia girar em torno de bens patrimoniais ou direitos disponíveis”. Ver THEODORO 
JÚNIOR, Humberto: Curso de processo civil - Teoria geral do direito processual civil e 
processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 26ª ed., 1999, p. 40. No mesmo sentido 
se manifesta Ada Pelegrini Grinover: “com relação às questões de família, há que distinguir. 
Tratando-se de direitos indisponíveis, em que não se admite a transação, não se pode pensar 
em conciliação extrajudicial, nem a deformalização do processo pareceria adequada. Mas, 
quanto aos reflexos patrimoniais dos direitos indisponíveis - como, por exemplo, a fixação de 
pensão ao cônjuge ou dos alimentos aos descendentes -, as vias conciliativas prévias têm sido 
utilizadas, sobretudo por intermédio de canais não institucionalizados”. Ver também 
GRINOVER, Ada Pelegrini: Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2ª ed., 1990, p. 197. 
134 A expressão defensor, será utilizada, aqui, no sentido da pessoa, de formação jurídica, 
encarregada de conciliar as partes.   



  

à pensão alimentícia de seus filhos.  

 

III - Da conciliação  

  

 No dia marcado para a tentativa de conciliação, os defensores explicam 
aos pais o dever de sustento e educação que têm em relação aos filhos e que a 
pensão alimentícia é uma manifestação disso, informando-os da vantagem de 
um acordo para regularização dessa situação.  

 Como a Defensoria Pública possui convênio com bancos do Estado para 
abertura de conta em nome da mãe das crianças, com o fim de depósito de 
pensão alimentícia, é repassado aos pais das crianças que poderão fazer o 
depósito de tal valor diretamente em conta, o que evita problemas que possam 
surgir quanto a fornecimento de recibo.  

 A conciliação, em tais tipos de ações de alimentos, tem dois pontos 
básicos: o valor da pensão alimentícia e a data em que a mesma deverá ser 
paga, mediante depósito bancário. Caso as partes desejem, podem também 
acordar quanto a visitas aos filhos, já colocando os termos no mesmo acordo.  

 Esse ‘processo de harmonização’ entre as partes, que tem uma duração 
aproximada de 15 a 30 minutos, é colocado em termos para que seja 
imediatamente assinado pelas partes e reconhecida firma de ambos em um 
cartório ao lado do Fórum de Ceilândia135. 

 As partes são informadas de que tal acordo será homologado 
judicialmente em um prazo que varia de um a dois meses. Entretanto, já deve o 
pai depositar o valor da pensão acordado na conta corrente em nome da mãe 

                                                 
135 No Fórum de Ceilândia, após conversa com os 03 (três) juízes das varas de família, 02 
(dois) deles dispensaram a realização de audiência de ratificação, desde que as assinaturas 
das partes no acordo estejam com firma reconhecida e o outro juiz dispensou tanto 
reconhecimento de firma como audiência, entendendo que a Defensoria Pública, por ser um 
órgão público, pode suprir tal reconhecimento de firma. Contudo, caso haja audiência de 
ratificação, nesse tipo de acordo, o que é muito raro, são designados alguns dias e horários 
para que as partes compareçam espontaneamente, evitando as delongas de atos de intimação 
dentro de uma ação judicial, já homologando o juiz o acordo em audiência. Quanto ao 
Ministério Público, que deve intervir em tais causas, conforme disposto em lei, tem se 
mostrado favorável à realização de tais acordos, não tendo sido criado qualquer tipo de 
objeção.    



  

dos menores, que lhe é fornecida. Caso o pai seja trabalhador assalariado, será 
enviado um ofício ao seu órgão empregador para que efetue os descontos 
relativos à pensão, com conseqüente depósito na conta corrente.  

 

IV - Do resultado da pesquisa 

 

 

 Clientes 

atendidas 

Pai

s 

Mães 

presen

Casais 

presentes 

Acor

dos 

Açõe

s de 
Defensor 

A 

09 06 09 06 05 04 

Defensor 

B 

10 09 10 09 08 02 

Total 19 15 19 15 13 06 

 

 

V - Algumas considerações  

1. Quando do primeiro contato das mães com os defensores, estas têm uma 
visão parcial da situação, ou seja, não lhes interessa o porquê dos pais de seus 
filhos não estarem contribuindo para ajuda no seu sustento, ou estarem fazendo 
de maneira irregular. Entretanto, após a primeira conversa, as mães facilmente 
entendem a situação financeira dos pais das crianças, abrindo, desta forma, o 
caminho para um acordo.  

2. Algumas mães que relutam, a princípio, quanto à possibilidade de 
conciliação, alegando que o pai seria irredutível, inviabilizando, assim, um 
acordo, cederam ao argumento de que isso não ilidiria a propositura da ação de 
alimentos, caso fracassado o acordo.  

3. Os números demonstram que não existe, na realidade, um litígio entre as 
partes, e o que deu causa à procura da “justiça” por parte das mães foi uma 
não-comunicação com os pais de seus filhos. Se as ações de alimentos 
tivessem sido imediatamente propostas, não haveria um real conflito de 



  

interesses, e, provavelmente, tal ação seria resolvida com um acordo na 
primeira audiência, entretanto em um lapso temporal bem superior ao de um 
acordo feito na Defensoria Pública.   

 Depois da presente pesquisa, realizada no mês de agosto de 1999, a 
Unidade de Ceilândia da Defensoria Pública do Distrito Federal resolveu 
implantar esse processo de harmonização nas demandas alimentares, sendo que 
uma vez por semana são realizados os chamados postos rápidos, em que os 
pais dos menores comparecem para uma tentativa de acordo, sendo que 60% 
(sessenta por cento) dos pais presentes o realizam, atuando os defensores 
públicos como mediadores.  
 



  

CONCLUSÃO  
 

 

 Não se discute mais que a Defensoria Pública é um órgão essencial à 
justiça - até por que assim a Constituição Federal brasileira atual proclama 
(artigo 5º inciso LXXXIV e artigo 134) - e muito menos que é ela um 
instrumento inevitável para consagração da igualdade material e, por 
conseqüência, uma forma de manifestação do exercício de cidadania.  

 O cerne do debate atual reside em como integrar a assistência jurídica aos 
anseios atuais da sociedade, tornando-a um serviço legal inovador, como 
enfatiza Campilongo136, satisfazendo, desta forma, as exigências do mundo 
contemporâneo.  

 A busca pela efetividade da justiça, numa tentativa de tornar a jurisdição 
mais próxima dos problemas sociais, é uma questão interdisciplinar, indo além 
da esfera do direito à procura de soluções alternativas para que possa tornar 
esse ideal de justiça mais acessível à população como um todo. Entretanto, 
algumas ‘formas alternativas’ já foram proclamadas formalmente pela 
legislação oficial estatal e a Defensoria Pública é uma delas.  

 Efetuar e maximizar os mecanismos já existentes, procurando uma 
assistência legal que tenha atuação além do poder jurisdicional, é mais do que 
uma forma ‘alternativa’. 

 As investigações ora feitas demonstram que a efetivação de uma 
assistência legal inovadora - como reconhecida formalmente na Lei 
Complementar n.º 80/94, que institui as Defensorias Públicas no Brasil - 
funciona como mecanismo de ajuda dentro desse movimento de acesso à 
justiça, e, por conseqüência, como uma forma de retorno da credibilidade no 
Judiciário, afinal é ela a porta de entrada da população carente para a justiça.  

 No que concerne à conciliação, não há dúvidas de ser ela um verdadeiro 
fator de desafogamento do Poder Judiciário, além do que, feita via Defensoria 
Pública, não elimina a participação do Estado, em especial em contendas 

                                                 
136 CAMPILONGO, Celso Fernandes: “Acesso à Justiça e formas alternativas de resolução de 
conflitos: serviços legais em São Bernardo do Campo”, in Revista Forense, ano 87, v. 315. 
Rio de Janeiro: Forense, pp. 3-17. 



  

referentes à área de família, não abrangidas pelos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas e que ocupam a maior parte dos processos nas populações de 
baixa renda.  

 Não há necessidade, na realidade, de criação de órgãos conciliatórios 
próprios. O que não puder ser suprido pela Lei dos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, certamente poderá ser pela Defensoria Pública, que é um dos 
órgãos essenciais à administração da justiça, podendo voluntarizar a jurisdição, 
através da conciliação preventiva judicial, que é, indubitavelmente, uma ação 
processual. 

 Não atua a conciliação como modo de exclusão do processo, mas como 
forma de coexistência com ele, vindo em complemento à legalidade, não 
prescindido do direito, mas auxiliando os litigantes a encontrar, por si próprios, 
o próprio direito. A conciliação busca avença entre os que estão opostos entre 
si, com a intervenção de uma pessoa, que eventualmente pode propor fórmulas 
conciliatórias; intermediação que não altera a natureza consensual do acordo 
que as partes podem chegar, posto que o conciliador se limita a induzi-lo e 
facilitá-lo. A filosofia que inspira a conciliação é que as próprias partes 
resolvem o conflito de forma pacífica, com a ajuda  de um terceiro. 

 As vantagens da conciliação ora abordada são evidentes, quanto à menor 
duração, eficiência, fácil acesso, satisfação de ambas as partes, maior 
flexibilidade, além de não excluir a participação do Estado, que é relevante em 
litígios que versem sobre direitos indisponíveis. 

 Redescobrir e viabilizar formas já existentes é possibilitar a integral 
utilização do aparelho judicial, com vistas à uma justa solução de litígio, 
aplicando o direito mais perto da realidade possível, realidade esta que tem 
cobrado do Estado, cada vez mais, uma participação mais efetiva na vida de 
seus cidadãos.  

 São essas exigências sociais que determinam a evolução dessa busca de 
justiça e não o contrário. E, quanto mais próximo do povo a justiça estiver, 
maior será o grau de crescimento do seu povo. Tendo a justiça como fim 
máximo a pacificação social, é o acesso à ela que dimensionará o grau de 
desenvolvimento da sociedade.  
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