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A p re s e n t a ç ã o

Participar ativamente da possibilidade de homenagear Rosemiro
Pereira Leal se reveste para mim como ato de grande significado, em face de
acontecimentos e fatos que marcadamente nos unem e que vincaram nossa
amizade definitiva e perenemente.
Um amigo comum (Dr. Eulâmpio Rodrigues Filho, de Frutal) nos apresentou em meados dos anos 90 do século passado, quando o Prof. Rosemiro foi
lecionar um módulo específico sobre as teorias do processo numa especialização
em Direito Público em Uberaba, organizada pela ESA/OAB/MG e PUC/MG.
Coube-me, por recomendação expressa do Dr. Eulâmpio, receber e ciceronear
Rosemiro no Triângulo Mineiro. Por isso, ao tempo que já o conheço somo
os anos de amizade que já possuía com o nosso apresentador. Aliás, o próprio
Rosemiro já bem observou que, no terreno da amizade, devemos somar os anos
passados de amizade com quem nos apresenta e os anos futuros de amizade com
o apresentado, como numa posse. Portanto, já desfruto da amizade de Rosemiro
por mais ou menos trinta anos, muito antes de vir a lume (em 1999) sua agora
conhecida Teoria Neoinstitucionalista do Processo, pelo volume inicial de sua Teoria
Geral do Processo – primeiros estudos, obra que li sem parar por um dia inteiro
(manhã, noite e madrugada), e, confesso, chorei ao terminar a leitura, não por
desespero, mas porque vislumbrei na Teoria Neoinstitucionalista do Processo não
mais uma busca senão a possibilidade de um «mundo melhor», ou o avançar dos
estudos no âmbito do direito processual, para redução das angústias e frustrações
com a difusão de uma processualidade democrática.
Teoria formulada, assumi a tarefa de dar conhecimento de sua existência,
desde a primeira edição de sua TGP, que se tornou livro-texto obrigatório
para meus alunos e a Teoria Neoinstitucionalista do Processo referência no meu
plano de ensino.
Ao mesmo tempo em que encontrei ressonância teórica para minhas
preocupações acadêmicas e profissionais também passei a enfrentar novas
9

aflições – que certamente o homenageado já enfrentava, ainda que em Universidades de ponta, em que a pesquisa e a reflexão são diretrizes de ensino,
diferentemente do que se passa em universidades mercantilistas, mormente
no interior – no confronto permanente de ideias com as idiossincrasias de
grupos majoritariamente alinhados à ciência dogmática do direito.
Reconhecer o fracasso de tudo que já se aprendeu em Direito é menos
doloroso para os que praticam um modo de vida das sociedades abertas do
que aos que procuram valores absolutos e soluções definitivas para suas crenças
(sociedades fechadas).
Conto, apenas para ilustrar, já ter sido dispensado de duas universidades
apenas por lecionar na vertente da teoria neoinstitucionalista do processo. Uma
vez, convidado para compartilhar um módulo numa pós-graduação lato sensu
no interior do Estado de São Paulo (Franca), numa sexta-feira à noite e num
sábado pela manhã, depois de expor algumas reflexões críticas de Popper
na Filosofia da Ciência para introduzir a teoria neoinstitucionalista do Prof.
Rosemiro, fui taxado de «doido» por alunos que não admitiam qualquer
imperfeição da teoria da instrumentalidade ou erros do Judiciário nacional,
e por isso formalizaram queixa ao coordenador do curso, que sequer me
permitiu terminar o módulo na manhã seguinte. Isso em pleno século XXI.
Não sem muitos percalços se deu minha trajetória para divulgar a teoria
neoinstitucionalista do processo, dos quais tirei inúmeras lições, mas que apenas
reforçam seu conteúdo democrático e consentâneo com a realidade constitucional vigente.
É que, como Popper, o Prof. Rosemiro nunca foi adepto das modas
teóricas e nunca buscou aplausos fáceis, o que fortalece, sob todos os aspectos,
para mim, seu compromisso com a pesquisa acadêmica séria e responsável.
Peço licença para dar conhecimento de situações enfrentadas pelo homenageado, salvo engano, no ano de 1996, em especialização promovida pela
ESA/OAB-PUC/MG, em que alunos, entre eles um juiz, interromperam a
aula para ligar para o Prof. Ronaldo Brêtas e deste cobrar um novo professor,
por considerarem que o Dr. Rosemiro não tinha condições para o ensino do
processo, por criticar aberta e epistemologicamente a teoria da relação jurídica
de Bülow e a instrumentalidade do processo, até então mantras dos operadores
do direito. Foi necessário um agir enérgico e determinado do Prof. Brêtas a
fim de frustrar essa absurda, arbitrária e mal sucedida tentativa. É que alguns
ainda sequer tinham ainda ouvido falar, ou lido algo, de Fazzalari, Andolina e
Vignera, Fix-Zamudio e outros, e, por isso, nada sabiam sobre a constitucionalização do processo em marcha desde a segunda metade do século passado.
Esses foram apenas alguns entre vários outros episódios que eu e o
homenageado enfrentamos ao longo de nossa profícua e fecunda amizade.
Não sem rirmos muito, sempre nos lembramos do dia em que pretendíamos beber uns chopes no tradicional Pinguim de Ribeirão Preto e não con10

seguimos sequer entrar. Frustrados, voltamos a pé, por alguns quarteirões, até o
estacionamento e, pelo caminho, Rosemiro se pôs a me explicar a correlação
entre a Filosofia do Não (Bachelard) e as nulidades declaradas judicialmente,
em que o juiz diz sim ao nada. Então, o nada existe! Era tarde-noite, e sem
termos para onde ir, fomos beber cerveja quente no aeroporto de Ribeirão
Preto, enquanto aguardávamos o avião para Belo Horizonte.
Por incontáveis vezes já atravessamos madrugadas bebericando em meio
a conversas proveitosas, e em algumas ocasiões, só Rosemiro falava, e eu só
a ouvir e aprender, atentamente, com suas explanações. Ainda guardo, como
preciosidades, algumas anotações que fiz, até em guardanapos e toalhas de
mesa de botecos. Ao fim, cansados, Rosemiro me agradecia pelo bom papo.
Na verdade, eu só prestava atenção na excelência da conversa e muito aprendi
e arquivei como ricas lições para toda a vida.
Rosemiro Pereira Leal é intelectualmente brilhante e em nada fica devendo a muitos outros estudiosos de Minas Gerais, do país e do resto do mundo.
Atualmente se reconhece existir uma Escola Mineira de Processo. É real
que Minas Gerais já deu mostras de possuir grandes expoentes nas diversas
áreas do conhecimento. Contudo, uma autêntica Escola Mineira do Processo
só é possível de se conjecturar a partir da divulgação da única teoria processual
aqui produzida: a Teoria Neoinstitucionalista do Processo.
Aos estudiosos que ainda não se iniciaram, ou guardam pouca afeição
com a teoria neoinstitucionalista do processo, é necessário esclarecer que o radical
neo serve para demonstrar suas diferenças com as teses de Guasp ou de institucionalistas (Hauriou, Santi Romano), neoinstitucionalistas (Mac Cormick,
Ota Weinberger) ou suas metamorfoses neoconstitucionalistas do positivismo
ou empirismo lógico (Hart, Dworkin, Habermas, Günter, Alexy) e culturalistas
(sociologistas como Luhmann) em seus saberes positivistas.
Em sua linguagem argumentativa, Rosemiro é honesto e simples (direto), como deve ser a todo homem de ciência, a encaminhar suas proposições
críticas, qualidades raras em muitos intelectuais.
O homenageado deixa expressa sua divergência com o garantismo e
ativismo judicial manejados pela ciência dogmática do direito que, com fulcro
na dogmática analítica, «preconiza a perpetuação da proibição do non liquet».
A proposição neoinstitucionalista do processo se preocupa permanentemente em falsear todas as vertentes dogmáticas do direito, como observou
o Prof. André Cordeiro Leal, «por um impressionante esforço epistemológico de demarcação da objetividade decisória a tornar obsoletos, para
o direito democrático, os apelos à tradição e à autoridade» que se constituem o cerne da Ciência Dogmática do Direito, «em ruptura com as
idealidades (imaginários) do Estado Liberal e do Estado Social de Direito,
ambas ainda impregnadas e reprodutoras de sua insistentemente esquecida
violência fundante».
11

Os que têm certa afinidade com o pensamento do homenageado sabem
que sua teoria neoinstitucionalista do processo apresenta raízes fundacionais em
aspectos da Filosofia da Ciência de Karl Popper, especificamente quanto ao
método de falseamento do conhecimento científico. Por isso que se afasta da
ciência dogmática do direito (positivismo), que não se ocupa de valores de
vida e liberdade fora da patrimonialidade (CF/88, art. 5º-XXXV).
Ante a impossibilidade de alguém pretender sistematizar verdades absolutas (Gödel), nas sociedades abertas (Popper) de direito democrático, Rosemiro
vislumbrou o processo (neoinstitucionalista) como a «possibilidade democrática
de uma construção decisória não confinada a critérios justificacionistas e verificacionistas» pelos quais o decisor já saberia os fundamentos ou escopos que
devessem prevalecer «quanto ao sentido das normas de um ordenamento jurídico antes mesmo de colocar à testabilidade teórica as suas asserções decisórias».
É o processo neoinstitucionalista uma instituição (linguístico-autocrítico-jurídica) constitucionalizante e constitucionalizada pelos seus institutos
(princípios lógicos jurídicos do contraditório, ampla defesa e isonomia), como
oportunidade aberta de criação, atuação, aplicação, testificação e refutação da
norma posta ou a prevalecer (abertura crítico-argumentativa), conforme o
modelo de direito democrático adotado no país desde 1988, característica a
conferir, segundo a Prof.ª Roberta Maia Gresta, precedência de sua atuação
em relação ao exercício da função judicial, acrescentando-se, ainda, que o
processo demarcado como espaço de refutação permanente se colhe, no discurso constitucionalizante, pela fusão biunívoca entre direitos fundamentais
de vida, liberdade, dignidade-igualdade, como direitos líquidos e certos, e seus
princípios institutivos-fundantes de autoilustração sobre os fundamentos da
existência jurídica para todos os destinatários normativos.
Se já precógnitos os direitos fundamentais, isto é, de sentido já estabilizado
pelo interpretante (processo; não o sujeito que enuncia, ou o código social),
não há de se cogitar de interpretações de saberes privilegiados para seu reconhecimento, como articula a Prof.ª Flávia Alves Penido, vez que restou
decidido o sentido da norma em lugar da autoridade judicial (jurisdicional).
Necessário um controle sobre a interpretação jurídica pelos princípios
autocríticos do processo (interpretante) a encaminhar «um direito igual de
compreensão e operacionalização (hermenêutica isonômica) de um sistema
processualmente coinstitucionalizado para todos os destinatários normativos».
Como coloca a Prof.ª Andrea Alves de Almeida, na teoria neoinstitucionalista, o devido processo é instituinte do direito democrático de modo a tornar
exequível a «instauração de um espaço processual da discursividade crítica para
investigação e construção do significado da lei democrática», atuando como
eixo teórico-linguístico para desativar os sentidos preestabelecidos na lei, «a
fim de romper com o autoritarismo do saber extrassistêmico do decididor
(legislador ou juiz) onividente».
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Essa aptidão juridificante de construção e investigação do significado da
lei (que afeta diretamente a cidadania) no sentido de estabilizar a democracia em órbita de discursividade reconstrutiva incessante se extrai dos níveis
instituinte, constituinte e constituído do processo, como reconhece o Prof. Luiz
Sérgio Arcanjo dos Santos.
Portanto, a obra que ora apresento é importante fonte, é claro, num
primeiro aspecto, a homenagear o Prof. Dr. Rosemiro Pereira Leal, cuja
generosidade científica é explícita e singular aos que com ele mantêm proveitoso relacionamento na difusão de saberes e conhecimentos (da parte dele
são profundos), e para os que, como eu, gozam do privilégio de sua amizade
fraternal e sincera e de sua agradável convivência, desde os primórdios de
construção da sua Teoria Neoinstitucionalista do Processo, e, num segundo aspecto, sua publicação é oportuna por compartilhar ao mundo jurídico,
acadêmico ou não, reflexões acerca desta que é «a mais ousada e explicativa
proposição sobre a democracia jurídica, rigorosamente uma teoria geral do
direito democrático», na feliz síntese do Prof. Vinicius Monteiro de Barros,
verdadeiramente, acrescento eu, «uma teoria da democracia», de que tanto
carecemos, e, num terceiro aspecto, rende e renova ao homenageado suas esperanças de que havendo «a sobreposição da pesquisa ao ensino, tudo ficará menos
doloroso para o homem».
Sob a especialíssima coordenação dos Professores André Cordeiro Leal, Sílvio de Sá Batista, Flavia Ávila Penido, Luiz Sérgio
Arcanjo dos Santos e Francisco Rabelo Dourado de Andrade,
estudiosos das proposições da teoria neoinstitucionalista do processo, aos
quais agradeço a gentileza do convite para esta apresentação, o livro,
levado à publicação, que objetiva homenagear o Prof. Dr. Rosemiro Pereira Leal, foi gestado por vários de seus alunos e ex-alunos de
graduação, mestrado e doutorado, como especialíssimos interlocutores
e testificadores, e que assumem o dever de procurar esclarecer, para os
leitores, muitos aspectos de sua teoria neoinstitucionalista do processo, a fim
de lhe renovar a esperança de que a ousadia teórica de suas conjecturas
não sirva de pretexto reacionário para o senso comum considerá-la «uma
teoria elitista ou burguesa», divide-se em treze capítulos, identificados
na sequência por títulos e respectivos autores.
No Capítulo 1, sob o título VELHAS VARIAÇÕES IDEOLÓGICAS SOBRE “ESTADO”, “REINO DA AUTORIDADE”, “LEIS
SECRETAS” E OUTRAS ENCRUZILHADAS DO DOGMATISMO JURÍDICO – QUE FAZER COM ISSO?, o Prof. Dr. André Del
Negri procura demonstrar o quão importante é expressar a teoria do processo
adequada, entre as existentes, a encaminhar a escolha de sentido, pela crítica,
para destravar e publicizar o que se encontra oculto pela autoridade sob o
manto de «segredos de Estado» na contemporaneidade democrática.
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No Capítulo 2, sob o título O DEVIDO PROCESSO COMO
TEORIA SÍGNICA PARA CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO NA
LEI DEMOCRÁTICA, a Prof.ª Dra. Andréa Alves de Almeida disserta
que, não se equivalendo direito e lei, porque esta, por si só, não enuncia o
direito democrático, necessário é uma teoria da lei a esclarecer os fundamentos
da democracia por princípios jurídicos autocríticos e biunívocos de contraditório-vida, ampla defesa-liberdade, isonomia-dignidade-igualdade, a fim de
afastar uma lei ideológica como instrumento de dominação. Com tal ênfase,
preconiza a autora que a teoria neoinstitucionalista do processo é a teoria autocrítica
a antecipar a aplicação da lei para que o direito democrático seja elaborado,
porque a lei não encerra em si mesma o seu significado ou o significado
das próprias coisas, que se constrói de duas formas, ou por um pacto social
pressuposto (unidade cultural; opiniões aceitas pelo senso comum), a remeter
o sujeito para o imaginário (fantasia) que faz de si mesmo, não existindo nessa
hipótese espaço para interrogação crítica qualquer nem ruptura com os interesses predominantes nessa sociedade pressuposta, em que a lei é usada para
fins estratégicos e o direito apenas confirma a realidade social excludente, ou
por meio de teorias, em que a teoria neoinstitucionalista do processo comparece
como a mais apta a demarcar o espaço de produção e aplicação do texto da
lei e a linguagem do falante (fala natural) e a colocar em contínua testificação o significado da lei, como metalinguagem a regrar um direito igual de
interpretação e argumentação para todos (não direito de igual interpretação)
da constitucionalização processual de direito na base instituinte das normas.
No Capítulo 3, sob o título O PROCESSO COMO INSTITUIÇÃO REGENTE DA PROCEDIMENTALIDADE JURÍDICO-DEMOCRÁTICA, os Profs. Drs. André Cordeiro Leal e Vinicius Lott
Thibau apresentam as fundamentais diferenças da teoria neoinstitucionalista do
processo com as propostas da teoria da relação jurídica (Bülow) e suas vertentes
instrumentalistas (Dinamarco e outros) e da teoria do processo como procedimento em contraditório (Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves), notadamente
no tocante às distinções teleológica e lógica de processo e procedimento, para
refutar o dogmatismo que apresentam, por se constituírem «mero acervo técnico
da condução de sociedades pressupostas por autoridades estatais portadoras
de saber e capacidade incertos e especiais sobre garantir o Estado de direitos fundamentais sem recorrer a subterfúgios como reserva do possível», para
afirmar uma «procedimentalidade processualizada» como imprescindível ao
desenvolvimento das conjecturas da teoria neoinstitucionalista do processo acerca
da produção, interpretação e extinção do direito nas democracias plenárias.
No Capítulo 4, sob o título UMA BREVE RESENHA SOBRE
OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO NA DESNATURALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, o Prof. Dr. Vinicius Monteiro de Barros, a partir de profunda análise da introdução ao
14

artigo «Direitos Fundamentais do Processo na Desnaturalização dos Direitos
Humanos», de Rosemiro Pereira Leal, procura explicitar as correlações lógicas desenvolvidas pela teoria neoinstitucionalista do processo articulando-as às
diferentes matrizes filosóficas sobre as quais o homenageado discorre com
especial singularidade epistemológica, a demonstrar que o processo, por sua
principiologia biunívoca (contraditório-vida; ampla defesa-liberdade; isonomia-dignidade-igualdade), enuncia-se como medium linguístico articulador
de quaisquer teorias proposicionais do direito, do humano e dos direitos
humanos, constituindo-se na «mais ousada e explicativa proposição sobre a
democracia jurídica, rigorosamente uma teoria geral do direito democrático».
No Capítulo 5, sob o título A APARENTE EXCEPCIONALIDADE DA LACUNA COMO ESTRATÉGIA PARA PERPETUAÇÃO
DO ARBÍTRIO, a Prof.ª Mestra e doutoranda Flávia Ávila Penido
visa a demonstrar o viés estratégico de se acolher a lacuna (pretendida) da lei
como algo irremediável ao tempo em que se determina a obrigatoriedade de
prolação de uma decisão pela vedação ao non liquet; anuncia como a maior
perversidade acolher-se a fatalidade de uma decisão extrassistêmica, pelo
entorpecimento da razão do intérprete que não desconfia da arbitrariedade
dessa decisão porque amparada na lei; afirma a necessidade de se conceber o
devido processo constitucionalizante (teoria neoinstitucionalista do processo) como
«eixo de criação e reformulação da ordem jurídica e do Estado a gerar um
sistema jurídico endossignificativamente legislado capaz de garantir o igual
direito de intepretação (hermenêutica isomênica) aos legitimados ao processo».
No Capítulo 6, sob o título A ORDINARIEDADE JURÍDICA
COGNITIVA SEGUNDO A TEORIA NEOINSTITUCIONALISTA
DO PROCESSO, Prof. Mestre Francisco Rabelo Dourado de Andrade
assevera que o processo, na teoria neoinstitucionalista, afirma-se como matriz
epistêmica, fora do raciocínio dialético de que se valem a tópica e a retórica
(modelos liberal e social do processo), apto a demarcar o devido processo
como núcleo estruturante da ordinariedade procedimental, que, no Estado
Democrático de Direito, não é mais jurisdicional, mas processualizada, ou seja,
não decorrente do livre convencimento do juiz como destinatário da prova,
mas de atividade dialógica do conhecimento pelas partes a se desenvolver
no espaço-tempo procedimental, articulando-se em fases lógico-jurídicas
(postulatória – instrutória – decisória) não passíveis de supressão.
No Capítulo 7, sob o título UMA LEITURA DE PROCESSO
CIVIL E SOCIEDADE CIVIL: CHAVES DE COMPREENSÃO
PARA A CONSTRUÇÃO PROCESSUALIZADA DA SOCIEDADE
DEMOCRÁTICA, a Prof.ª Dra. Roberta Maia Gresta, ao empreender
uma especial releitura de um opúsculo do homenageado («Processo Civil e
Sociedade Civil»), a fim de abrir janelas reflexivas com chaves de compreensão para a construção processualizada da sociedade democrática pela teoria
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neoinstitucionalista do processo, denuncia o quão escandaloso é persistir na defesa
dogmática do processo como instrumento da jurisdição voltado à pacificação
social dos conflitos, mas que, ao fazer dessa promessa (vã) de paz seu escopo
principal e do processo seu instrumento servil, se apresenta como replicadora
de modos de vida excludentes, e também desnuda as relações materiais de
poder que estruturam a sociedade civil e reivindica a força jurídico-instituinte da Constituição para autoinclusão de todos em direitos fundamentais de
vida, liberdade e dignidade, pela construção argumentativa propiciada pelos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.
No Capítulo 8, sob o título BREVES CRÍTICAS AO CONCEITO
RETÓRICO DE ISONOMIA E A QUESTÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS, a Prof.ª Dra. Gabriela Oliveira Freitas refaz o discurso teórico
do conceito de isonomia como direito fundamental desenvolvido pela teoria
neoinstitucionalista do processo, como «igualdade argumentativa na formação
do discurso estrutural de produção e aplicação do direito», para rechaçar o
uso retórico do saber dogmático amplamente difundido e irrefletidamente
admitido como válido de «tratamento desigual aos desiguais», que tem levado à exclusão de parcelas consideráveis da população (potus) brasileira na
fundamentalidade dos direitos, sob pretexto de inclusão ante o uso arbitrário
e de conveniência aplicáveis por autoridades estatais supostamente «sensíveis
ao sofrimento humano».
No Capítulo 9, sob o título COMENTÁRIOS À OBRA TÉCNICA PROCESSUAL – APONTAMENTOS TÉCNICO-PROCESSUAIS SOBRE O PROCESSO CONSTITUCIONAL E A TEORIA
NEOINSTITUCIONALISTA DO PROCESSO, o Prof. Dr. Luís
Henrique Vieira Rodrigues, a partir de discussões teóricas hauridas pelo
Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado em Direito Processual
da PUC/MINAS, refaz o plano da obra «Técnica Processual», sob coordenação
do Prof. Ronaldo Brêtas, publicada pela Editora Del Rey (2015), a afirmar,
no seu bojo, a insuficiência da teoria da relação jurídica (Bülow), levado
ao extremo pela instrumentalidade do processo (Dinamarco e seguidores),
ainda que com os acréscimos de uma nova noção de instrumentalidade
técnica desenvolvida por Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves, para reforço
do Estado de Direito Democrático, que exige a cogitação «de uma teoria
processual no plano científico que orientasse a implementação do processo,
desde o nível instituição da lei processual, até o plano de sua efetiva implementação», residindo, nesse ponto, o ineditismo da obra em comento, que,
ao ampliar as estruturas morfológicas analisadas, busca contemplar, por seus
capítulos, «adicionar à análise entre técnica e teoria, o elemento científico
do Direito Processual», e, pela dimensão ampliada da noção de contraditório
e seus princípios correlatos (ampla defesa e isonomia), cujos fundamentos
científicos são extraídos do processo constitucional (Ronaldo Brêtas), procura
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suscitar um referencial epistemológico, buscado na teoria neoinstitucionalista do
processo (Rosemiro Pereira Leal), para que o provimento não seja um recinto
de livre manejo pela autoridade que «crê» deter o poder de decidir como
quiser e construir arbitrariamente o sentido da lei, não por teorias da lei e
do procedimento, mas premida por uma transcendentalidade a lhe garantir
um agir instrumental.
No Capítulo 10, sob o título MITO E IDEOLOGIA DO PODER
CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, o Prof. Mestre Luiz Sérgio Arcanjo
dos Santos busca refletir acerca dos fatos que predeterminam desde sempre
a predominância do «mito do poder constituinte originário» como entrave
ideológico à construção da democracia contemporânea, edificado pela ciência
dogmática do direito que estruturou o poder secular de uma jurisdição que
insiste em manter-se nas mesmas estruturas fundadas em ultrapassados modelos liberal e social de direito, que só institucionalizam violências a amparar
discursos autoritários «em níveis assustadoramente obscuros», sem ofertar seus
argumentos a um «controle de democraticidade» pela institucionalizante do
processo democrático (teoria neoinstitucionalista do processo).
No Capítulo 11, sob o título A CRENÇA EM UMA IMPERATIVIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO – UMA PERSPECTIVA A
PARTIR DA AUSÊNCIA DE PROCESSUALIDADE JURÍDICA
COMO MORTE PELO DIREITO, a Prof.ª Mestra e doutoranda
Danúbia Patrícia de Paiva denuncia que a lei na ciência dogmática do direito
utiliza-se da estratégia consistente em criar um modelo de vida protegido por
um sistema jurídico que impede o homem de decidir por si mesmo sobre
inserir-se ou não na sociedade que o aprisiona e o impede de interrogar o
modelo de ser e de vida impostos, e preconiza sua substituição por uma teoria
objetiva do conhecimento fundamentalmente conjectural (teoria neoinstitucionalista do processo), que apresenta como eixo fundante uma racionalidade apta
a efetivar a redução de problemas na sociedade, para além da dogmática jurídica.
No Capítulo 12, sob o título LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SEGUNDO A
TEORIA NEOINSTITUCIONALISTA DO PROCESSO, a Profª
Mestra e doutoranda Virgília Gomes Fantini, ao delimitar seu objeto
de pesquisa na demarcação dos direitos fundamentais a partir de estudos desenvolvidos pela teoria neoinstitucionalista do processo, assevera que a democracia
posta pela constitucionalidade vigente (art. 1º), a partir de 1988, exige um
sistema jurídico (direito), nos seus níveis de produção, aplicação, modificação
e extinção, articulado (construído e reconstruído) pela via do devido processo
(uma instituição jurídico-linguístico-autocrítica na teoria neoinstitucionalista do processo) como devir construtivo da normatividade e das decisões emitidas sobre
seus fundamentos, a fim de implementar uma realidade por seus princípios
institutivos do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, associados às
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conjecturas de vida, liberdade e dignidade, de modo biunívoco, como forma
de implantar uma teoria da vida humana e afastar o «caráter tópico-retórico-pragmático de pleitos de estatalidade, cidadania, dignidade e vida, a serem
implementados a partir da linguagem (vontade) do Outro e fora do discurso
normativo, perpetuando (repetindo) a violência social que fingimos não ver
e a servidão voluntária que fingimos não praticar».
No Capítulo 13, sob o título COISA JULGADA NA PROCESSUALIDADE DEMOCRÁTICA, o Prof. Mestre e doutorando Sílvio
de Sá Batista inicia seu texto abordando a coisa julgada, com seu apelo
ideológico, numa visão dogmática, ainda presente no Código de Processo
Civil de 2015, para, em seguida, propor reflexões sobre sua fiscalidade junto
ao direito e estabelecer um contraponto teórico sobre tal entendimento em
face da coisa julgada constitucional conjecturada pela processualidade democrática,
para finalizar argumentando sobre a questão da segurança jurídica e a possibilidade de relativização do trânsito em julgado, que se diferencia da coisa julgada,
em que esta, na perspectiva avançada da teoria neoinstitucionalista do processo, não
decorre da sentença, sendo instituto jurídico constitucional autônomo, que
dela se desgarra, como «como garantidor do devido processo na obtenção ou
discussão da liquidez, certeza, exigibilidade, eficácia (eficiência-efetividade)
da segurança de mérito transitada em julgado com todas as suas implicações
legais», e, por isso, insuscetível de relativização, diferentemente da eficácia da
sentença de mérito cujo trânsito em julgado atingido pela preclusão máxima
se relativiza, se o seu conteúdo não observar os fundamentos normativos da
legalidade e legitimidade democráticas.
À Editora D’Plácido, renovados parabéns, pela publicação de relevante
obra para os estudos científicos do processo e para a democracia.

Sérgio Tiveron Juliano
Advogado e membro honorário do INPEJ
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