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I n t ro d u ç ã o

O tempo presente é marcado por muitas mudanças. A sociedade tecnológica e de consumo transforma tudo rapidamente. O direito vive uma
crise existencial, tendo dificuldades de promover valores essenciais como a
segurança e a justiça.1
Surgem diversas teorias novas que, sob o rótulo dos prefixos neo e pós,
pretendem renovar o estudo do direito. Não obstante o momento requeira
cautelas, já que o direito está assentado na boa tradição e as novidades precisam
1

Luis Roberto Barroso (Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O
triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil), ao buscar sentido para os prefixos
“neo” e “pós”, bem sintetiza o tempo presente: “Vivemos a perplexidade e a angústia da
aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens
de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O Direito vive uma grave crise
existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo
dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a
característica da nossa era”. Conclui, pois, o constitucionalista carioca: “Na aflição dessa
hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento
crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em
meio à fumaça e à espuma.Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente
aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se
sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado.
Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus”. Sobre o
neconstitucionalismo, verificar, entre outros: Miguel Carbonell (coord.), Neoconstitucionalismo(s); Miguel Carbonell (coord.), Teoría de neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos;
Paolo Comanducci. [ “http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artconstituciona”
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artconstitucionalizacionyteoriadelderecho].
Acesso em: 18.05.2009; Paolo Comanducci, [http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/90250622101470717765679/isonomia16/isonomia16_06. pdf], acesso em
18.05.2009; Gustavo Ferreira Santos. Neoconstitucionalismo e democracia, p. 45-55;
Daniel Sarmento. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, p. 9-49,
Luis Prieto Sanchís. El constitucionalismo de los derechos, p. 23-60; Écio Oto Ramos
Duarte e Susanna Pozzolo. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico; Lúcia Jales.
Neoprocessualismo. Reflexos neoconstitucionais.
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ser bem refletidas, para que não se confundam com os modismos passageiros
da estação, é certo que a Constituição, nas últimas décadas, foi colocada no
ápice do ordenamento jurídico, adquirindo força normativa capaz de justificar
a releitura de todos os ramos do direito.
Novas perspectivas foram abertas, não se podendo reproduzir, sem nenhum comprometimento social, as velhas teorias para as novas realidades. Os
direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, reclamam
maior efetividade. Aliás, é importante, desde já, distinguir a eficácia da efetividade das normas.2 A eficácia diz respeito à concretização do “programa
condicional”, isto é, do vínculo “se-então”, abstrata e hipoteticamente previsto
na norma legal. Já a efetividade concerne à implementação do “programa
finalístico” que orientou a atividade legislativa ou a concretização do vínculo
“meio-fim” que decorre, abstratamente, do texto legal. Por exemplo, uma lei,
destinada a combater a inflação, será efetiva, quando a inflação for reduzida,
relevantemente, por força da sua eficácia (observância, aplicação, execução,
uso). A mesma lei pode ter eficácia sem efetividade (v.g., a lei ser observada,
mas não gerar nenhuma modificação significativa no aumento dos preços) ou
ter eficácia e ser antiefetiva (v.g., ser observada, mas provocar alta de preços).
Com efeito, “eficácia” e “efetividade” são conceitos relativos e graduais: há
falta de vigência social da lei ou de carência de normatividade do texto legal
quando as expectativas normativas das pessoas e dos órgãos estatais, de forma
generalizada, não se orientam pelos dispositivos legais.
A consolidação do Estado Social, em países da periferia do capitalismo,
exige a concretização dos direitos fundamentais sociais e, para tanto, das
políticas públicas indispensáveis à sua realização. Nesse sentido, é preciso
revisar parcela significativa da doutrina e da jurisprudência que, baseadas no
princípio da separação dos poderes e na discricionariedade administrativa,
restringem o alcance do controle judicial de políticas públicas (v.g., por
intermédio da interposição de ação civil pública), impedindo a discussão
sobre a destinação específica de recursos públicos, inclusive sob o fundamento
superado, agora pelo Novo Código de Processo Civil, da impossibilidade
jurídica da demanda.3-4
2
3

4

Cf. Marcelo Neves. A constitucionalização simbólica. p. 47-48.
“É bastante frequente serem ajuizadas ações civis públicas em face de um ente estatal
qualquer que signifiquem, na prática, a imposição de uma destinação específica dos recursos públicos. Assim, muitas vezes os autores dessas demandas coletivas, com pretextos dos
mais variados, pretendem invadir o campo da discricionariedade administrativa. Nesses
casos, a demanda será juridicamente impossível” (Pedro da Silva Dinamarco. Ação civil
pública. p. 190).
Nesse sentido, já decidiu o STJ: a) “Administrativo. Processo civil. Ação civil pública. (...).
2. Impossibilidade de o juiz substituir a Administração Pública determinando que obras
de infraestrutura sejam realizadas em conjunto habitacional. Do mesmo modo, que
desfaça construções já realizadas para atender projetos de proteção ao parcelamento do
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As categorias da “impossibilidade jurídica do pedido” ou da falta de
“interesse processual” não podem ser utilizadas para fortalecer o formalismo
processual. Isto é, ao se conferir racionalidade extrema às formas processuais,
acaba-se por cultuar excessivamente aspectos procedimentais, fazendo prevalecer regras processuais sobre o direito material. Com isto, elabora-se modelo processual que se desvirtua quanto ao seu fim precípuo de instrumento
destinado a efetivar direitos, tornando-se incapaz de tutelá-los.
Por força do art. 1.º, IV, da Lei 7.347/1985, que autoriza o ajuizamento
de ações coletivas para a defesa judicial de interesses transindividuais, a categoria da impossibilidade jurídica da demanda, de há muito abandonada pelo
seu criador5 e moldada para direitos individuais, não pode impedir que o
processo seja um instrumento para a efetivação dos direitos coletivos e difusos.6 Felizmente, a referida condição da ação foi abolida pelo Novo Código
de Processo Civil brasileiro.
A efetivação da Constituição exige a superação do positivismo jurídico
e do formalismo processual. Em países de modernidade tardia, como o Brasil,

5
6

solo urbano. 3. Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar
atos físicos da Administração (construção de conjuntos habitacionais etc.). O Judiciário não pode, sob o argumento de que está protegendo direitos coletivos, ordenar
que tais realizações sejam consumadas. 4. As obrigações de fazer permitidas pela ação
civil pública não têm força de quebrar a harmonia e independência dos Poderes. 5.
O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a perseguir
a atuação do agente público em cabo de obediência aos princípios da legalidade, da
moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da finalidade e, em algumas situações, o
controle de Mérito. 6. As atividades de realização dos fatos concretos pela administração
depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras que
deve edificar, mesmo que seja para proteger o meio ambiente” (REsp 169.876-SP, 1.ª
T., j. 16.06.1998, rel. Min. José Delgado, DJU 21.09.1998, p. 70); b) “Constitucional.
Administrativo. Ação civil pública. Poder discricionário da Administração. Exercício
do juiz. Impossibilidade. Princípio da harmonia entre os poderes. O juiz não pode
substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. Assim, fica a
cargo do Executivo a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos de administração, tais como, a compra de ambulâncias e de obras de reforma
de hospital público. O princípio da harmonia e independência entre os Poderes há
de ser observado, ainda que, em tese, em ação civil pública, possa o Município ser
condenado à obrigação de fazer” (AGREsp 252.083-RJ, 2.ª T., j. 27.06.2000, rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi, DJU 26.03.2001, p. 415). Entretanto, tal posicionamento está
superado pela jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores. Citam-se como
exemplos: i) STJ, REsp 736.524/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 21/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 256; ii)STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 Divulg 14-09-2011
Public 15-09-2011 Ement Vol-02587-01 PP-00125.
Cf. Enrico Tullio Liebman. Manual de direito processual civil. vol. I, p. 155.
Cf. Rodolfo de Camargo Mancuso, Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações
coletivas, 406-407; Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos, p. 121.
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é urgente o despertar do sono dogmático, para forjar o pensamento crítico
indispensável para fazer avançar o estudo do direito.7
O neoconstitucionalismo, ao propor uma nova metodologia jurídica,
e o neoprocessualismo, ao incorporar a necessidade de compreender e utilizar as técnicas processuais, a partir das bases constitucionais, trazem novas
ideias que permitem revisar posições tradicionais, incapazes de transformar
a realidade pela via jurídica.8 Nesse sentido, a Lei 13.105, de 16 de março
de 2015, procurou incorporar diversas novidades ao processo civil brasileiro,
na tentativa de simplificar e racionalizar o uso das formas processuais para
melhor assegurar a proteção do direito fundamental à tutela jurisdicional
adequada, célere e efetiva.
Enfim, o objetivo deste livro é fomentar, com apoio no discurso filosófico,9 o diálogo crítico entre os direitos constitucional e processual, a fim
de buscar a reorganização ética de alguns pontos de vista que permeiam o
pensamento jurídico contemporâneo, para poder enfrentar os problemas da
hipercomplexa sociedade pós-moderna. Advirta-se, todavia, que a perspectiva
pós-moderna não é inovadora, pois já remonta à década de cinquenta do século
passado, quando o historiador Arnold Joseph Toybee, em seu livro A Study of
Story, previu que as transformações da modernidade apontavam para a emergência de novas formas societais, denominadas sociedades pós-modernas.10
Com décadas de atraso, o Direito Brasileiro, nos últimos anos, procura enfocar
o tema da pós-modernidade na conjunção entre a Constituição e o processo.

7

8

9

10

“À literatura jurídica ainda falta, no Brasil, iluminar-se pelos ciclos da experiência, fazer
seu o distrato com o dogmatismo sem sepultar a dogmática como expressão de necessária
racionalidade sistematizadora, e apresentar os custos de liquidação da porosidade do ordenamento clássico. Enfim, tentar entender o que passa à volta, na realidade, e não apenas
nas fontes escritas pelo conhecimento formal” (Luiz Edson Fachin. Direito civil: sentidos,
transformações e fim, p. 87).
Cf. Eduardo Cambi. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. p. 662-683; Cândido Rangel
Dinarmarco. Nova era do processo civil. p. 24-26.
“O filósofo deve sempre estar atento ao diálogo, ouvir as outras filosofias que lhe enfrentam
e se não for possível refutá-las, emendar e reorganizar a sua posição” (Ariani Bueno Sudatti.
Raciocínio jurídico e nova retórica. p. 159).
Cf. José Joaquim Gomes Canotilho. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Contributo
para a compreensão das normas constitucionais programáticas. p. 6-7.
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