Resumo da Pesquisa
A pesquisa objetiva investigar Advocacia e Defesa Técnica a partir de 4 (quatro)
problemas (alíneas a, b, c e d) divididos em 2 (dois) tópicos.
O 1º Tópico investiga o seguinte:
a) Toda solução de conflito reclama representação por advogado?
b) Em qual medida o direito à defesa técnica deve ser garantido nas soluções de
conflito de natureza cível?
O 2º Tópico se incursiona nos seguintes problemas:
c) A falsa defesa técnica, tipificada pela insuficiência da atuação do advogado, pode
configurar violação ao princípio do direito constitucional à ampla defesa?
d) A atuação insuficiente, incauta e precária de advogados nos tribunais representa
ameaça ao micro-sistema de precedentes?

1ª Tópico
Apresentação do tópico
A pesquisa levantou cenários, inclusive em outros Sistemas Jurídico, que revelam
flexibilização das ideias acerca da indispensabilidade do advogado nas soluções de conflitos.
Foram realizadas incursões nos principais precedentes norte-americanos e em
precedente icônico do Reino Unido que municiam os discursos sobre o chamado pro se
litigation, que é a atuação direta da parte perante o órgão incumbido de decidir.
Alínea a
Percebeu-se que, hodiernamente, o acesso à justiça não significa apenas a
possibilidade de acionamento da jurisdição, mas a possibilidade de o cidadão buscar, através
de diversos meios alternativos (ADR) ou até por uso de plataformas tecnológicas (ODR), a
solução de conflitos, cujos meios devem ser acessíveis, de baixo custo e capazes de oferecer
resposta eficiente e efetiva.
Portanto, questionou-se sobre a necessidade de o cidadão ter que atuar através de
advogado para soluções de conflitos de menores impactos econômicos em suas rotinas ou se a
exigência de advogado, como representante, culminaria exatamente na negativa de acesso,
até por questões de economicidade entre o objeto perseguido e os custos da idiossincrasia da
representação por advogado. Assim foi construída a análise da alínea a do 1ª Tópico da
Pesquisa.
A possível solução para a garantia do adequado exercício do direito de atuação direta
dos envolvidos foi apresentada na tese.

Alínea b
É sabido que impera no Direito pátrio, inclusive nos sistemas examinados, a ideologia
da indispensabilidade da defesa técnica apenas para as soluções de conflitos da Jurisdição
Criminal. Exemplo disto é a Súmula 523 do STF (No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu),
a Súmula Vinculante nº 5 do STF (A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição) e dos principais precedentes norteamericanos Gideon v Winwright (1963), Faretta v Califórnia (1975) e Turner v Roger (2011).
2ª Tópico
Apresentação do tópico
O fato de o envolvido estar representado por advogado não significa que esteja
usufruindo de defesa técnica. Neste tópico, algumas constatações foram realizadas através da
releitura da advocacia no tempo e do fenômeno da notória mercantilização do ensino jurídico
e da massificação profissional.
Alínea c
A falsa defesa técnica, tipificada pela insuficiência da atuação do advogado,
configuraria violação à garantia fundamental do direito de defesa e possibilitaria a intervenção
do Estado-Juiz, sem que tal fenômeno interventivo configurasse parcialidade?
Em que medida a objetiva constatação de insuficiência de representação técnica por
parte do advogado, na solução de conflitos cíveis, poderia atrair a adoção de medidas
protetivas por parte do Estado-Juiz?
A resposta não é trivial e recomenda providências, inclusive de natureza de lege
ferenda.
As possíveis soluções foram consignadas na tese e serão apresentadas na defesa.
Alínea d
A alínea d tratará da necessidade da capacidade postulatória adequada para atuação
nos Tribunais.
O ponto foi tratado na tese e será apresentado em sua defesa.
Nova Lima, 22 de junho de 2020.
Renato Ourives Neves
Doutorando em Processo

PODERES DO JUÍZO E TÉCNICA PROCESSUAL:
Da República aos Precedentes1
O presente resumo expandido tem por objetivo apresente ideias decorrentes das
pesquisas de doutorado. A compreensão do exercício do poder pelo Judiciário passa,
inexoravelmente, pela compreensão de República, não compreendida meramente como
separação dos poderes e sistema de freio e contrapesos, mas repensada a partir do papel
do povo, titular do poder, diante do exercício pelas funções republicanas.
Esta concepção leva a construção e reconhecimento de um papel ativo do povo
na República, não como mero delegatário de poder, mas como ator principal, assumindo
o papel de participação e fiscalidade. Enquanto a participação outorga legitimidade ao
exercício do poder, é a fiscalidade que garante observância aos parâmetros legítimos
anteriormente fixados. Há uma intrínseca relação entre legitimidade e fiscalidade,
ambas decorrendo do princípio republicano.
Sob esta ótica de republicanismo, há um necessário entrelaçamento com
processo, pois, dentre inúmeras características do princípio republicado, extraí-se a
exigência de transparência, prestação de contas (accountability) e fiscalidade
(controlabilidade), o que exige maior reflexão quando diante do exponencial aumento
do emprego de tecnologia ao processo, como parte da busca por eficiência da jurisdição.
Aliás, essa busca eficientista conduziu a adoção de um microssistema de
precedentes, estabelecendo padrões decisórios de observância obrigatória. Mas,
representaria o sistema de precedentes uma agressão ao princípio republicano, retirando
a independência judicial e impossibilitando a fiscalidade na aplicação dos precedentes.
A compreensão do cenário que permite a construção de um sistema de
precedentes é necessária. Abusos cometidos causam preocupações. A solução
encontrada é estabelecer padrões normativos, decorrentes de um órgão superior que, a
um só tempo, representa o Estado, mas também limita seus poderes. A descrença e
desconfiança na magistratura exige sua limitação interpretativa, não se pode permitir ao
juiz – ou qualquer juiz – decidir em sentido diverso do padrão normativo estabelecido,
sob pena de criar-se verdadeira insegurança jurídica, com graves reflexos sociais.

CRISTIANO DURO. Doutorando em Direito (PUC Minas). Mestre em Direito Processual (PUC Minas).
Especialista em Processo Civil (IDDE/IGC-Universidade de Coimbra). Professor de Direito Processual da
Graduação e Pós-Graduação. Membro da ABDPro. Membro da Comissão de Processo Civil da OAB/MG.
Advogado. cristianoduro@ludassociados.com
1

A solução é estabelecer a vinculação dos juízes aos padrões normativos
estabelecidos por este órgão superior, retirando-lhes o espaço interpretativo - como se
isto fosse possível - por meio de um padrão que deve apenas e tão-somente ser repetido.
Ainda não chegamos aos precedentes, mas na proeminência do legislativo a
partir de 1789, com as revoluções burguesas. A vontade do legislador assume grande
importância diante de uma magistratura engessada sob o dogma do positivismo
exegético, justificado por decisões que questionavam o Monarca Luís XVI, mas
também preocupavam os revolucionários republicanos. Estamos diante do denominado
juiz bouche de la loi ou “juiz-boca-da-lei”.
Passados mais de duzentos anos, o fundamento ético parece não ser muito
diferente, apesar da distinção dos instrumentos. É que, o legislativo não foi capaz de
conter a interpretação exclusiva à norma descritiva, ocasionando decisões pelos juízes
dentro de limites semânticos estabelecidos na Lei, mas além do texto. A partir da cisão
de lei e norma, esboçada em uma teoria e metódica estruturante proposta por Friedrich
Müller, aliada a um modelo ideológico de patrimonialismo weberiano exercido por um
“homem cordial”, é a magistratura novamente colocada sob suspeição, pois se
“inviabilizou a aplicação igualitária da lei, decorrente da manipulação da sua aplicação
e interpretação”2.
Instala-se uma suposta irracionalidade, em que os juízes tenderiam a tratar casos
iguais de modos diferentes, provocando verdadeira insegurança jurídica em face da
ausência de previsibilidade das decisões3. A solução não poderia ser outra, senão
estabelecer limites interpretativos, mas agora, por meio de outro órgão, as denominadas
Cortes Superiores ou Cortes de Vértices, substituindo-se também o elemento
vinculante – antes a Lei, agora os precedentes. Volta-se ao passado, está-se diante do
juiz bouche du précédent ou “juiz-boca-do-precedente”, como se a substituição da
vinculação pelo padrão normativo legislativo pelo padrão normativo judicial fosse capaz
de limitar a atividade interpretativa, em uma parca visão autoritária.
Enfrenta-se, então, o significado jurídico de vinculação, tomando emprestado o
inferencismo neopragmático de Robert Brandom, afastando da concepção de vinculação
decorrente da mera autoridade do Tribunal formador, em caminho de uma vinculação
argumentativo-metodológica, normatizando pragmaticamente os casos subsequentes
análogos.
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Ao adentrar ao neopragmatismo precedentalista4, será necessário problematizar
as hipóteses e formas de superação dos precedentes, testificando a hipótese do exercício
do controle de vinculatividade argumentativa do precedente no caso concreto.
A importância do problema proposto – a aplicação do precedente e sua
superação – é revelada pelas inúmeras posições em sentidos diametralmente opostos,
após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não encontrando a doutrina, até o
presente momento, meio adequado de superação dos precedentes, o que acaba por
concluir pelo risco de inconstitucionalidade dos precedentes ou, então, de completo
engessamento do ordenamento jurídico.
Ao enfrentar o problema descrito, no âmbito dos precedentes, busca-se a
compreensão do termo vinculação, a partir da crítica de prevalência do discurso de
autoridade para construção de uma decisão democrática, adequada à hermenêutica
constitucional. Em seguida, coloca-se em cena as propostas de superação apresentadas
até então pela doutrina para, ao final, apresentar a proposta de controle de vinculação a
ser feito na compreensão do precedente, para, ao final, buscar uma interpretação
conforme a Constituição do art. 986 do CPC/2015, estabelecendo criticamente uma
proposta hermenêutica da quebra de vinculação para superação de precedentes.
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OS MUNICÍPIOS COMO ENTES MENORES E O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE
Lorena Machado Rogedo Bastianetto1
Palavras-chave: Princípio da subsidiariedade. Federalismo. Territorialidade. Bloco constitucional.
Área do conhecimento: Doutorado em Direito Processual/PUC/MG.
RESUMO:
As teorias sobre o municipalismo no país são peculiares, visto que os municípios brasileiros
são, atualmente, parte da federação e possuem autonomia financeira, administrativa e política
em relação aos estados e à União2. Do ponto de vista constitucional, no entanto, a autonomia
municipal sempre existiu nos textos constitucionais brasileiros, mesmo que a federação brasileira só tenha reconhecido os municípios como seus integrantes a partir de 1988. Dito interesse local na atuação dos municípios, em acordo com o art. 30, I, da CF/1988, no entanto, não
envolve apenas a competência legislativa típica das câmaras municipais ou atípica do chefe
do executivo municipal, mas demanda reflexão mais detida sobre o papel regulatório dos municípios de forma ampla. Apesar de os municípios sofrerem dupla subordinação jurídica, uma
vez que devem observar dois graus de ordens constitucionais – o federal e o estadual –, constituindo-se, assim, um poder de terceiro grau na estrutura federativa3 – a processualidade decisória, como estrutura normativa apta a garantir a efetividade dos princípios constitucionais4
–, aplica-se igualmente a todas as funções de estado pertinentes a esta esfera – legislativa e
administrativa –, o que inclui os conselhos sociais com competência normativa, cuja participação de pessoas não ligadas aos quadros da Administração Pública é permitida. Essa teorização tem por base a subsidiariedade, cujo marco teórico, nesta pesquisa, é o trabalho de Baracho5. O estudo apresenta como problema principal: o princípio da subsidiariedade é uma nor1
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ma implícita do sistema constitucional, de forma a trazer mais efetividade aos direitos e garantias fundamentais do povo? A partir dessa indagação, levanta-se a hipótese de que o princípio em comento, aplicado a entes menores como os municípios do Brasil, poderia aperfeiçoar a democracia direta brasileira através do poder normativo conferido a órgãos abertos à
população. Para tanto, o juízo lógico utilizado pela pesquisa é o hipotético-dedutivo, a partir
da testificação da hipótese teórica aqui apresentada. A juridicidade da subsidiariedade como
princípio, protagonizada por Johannes Messner6, decorrente do Direito Canônico de bases naturalistas, deve ser problematizada acerca de sua inclusão como princípio constitucional implícito, resultante da estruturação federalista nacional e, portanto, hábil a permitir uma interpretação constitucional pelo legislativo que legitime o exercício de sua função típica – edição
de normas primárias com viés diretivo –, de forma a atribuir, às organizações menores municipais do executivo, a competência de elaboração normativa sofisticada e diferenciada das
políticas econômicas e ambientais. Não se pode esquecer que a subsidiariedade, predominantemente, liga-se à participação, à cidadania e fundamenta as teorias democráticas. Conclui-se,
a título preliminar, que a partir da concepção da cientificidade do princípio da subsidiariedade
– e não meramente de sua funcionalização sob o viés procedimental –, a efetividade de garantias processuais – cujo núcleo seria o contraditório –, seria apta a alcançar uma construção
processual na tomada de decisão normativa no Brasil, de forma a territorializar os problemas
e implementar maior sindicabilidade em uma estrutura técnico-jurídica de afirmação de direitos fundamentais7.
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TEORIA GERAL DA CONCILIAÇÃO
A Conciliação não se trata apenas de uma fase processual, mas de um princípio
intrínseco às relações jurídicas modernas e carrega, dentro de si, algumas faces que
merecem ampla pesquisa, inclusive de forma interdisciplinar.
Sob a ótica meramente processual, pode ser vista como uma fase consensual breve
dentro de um procedimento, que busca uma efetiva harmonização social e a restauração,
dentro dos limites possíveis, do momento “pré-judicial” das partes.
Por vezes, o fenômeno conciliatório tem prevalecido em relação ao juízo
decisório, influenciando e ampliando a aplicação do instituto em outros procedimentos,
conhecidos como plataforma multiportas de solução de conflitos, os quais foram
fortalecidos com o advento do Código de Processo Civil de 2015.
O amplo privilégio deste instituto decorre da possibilidade de sua utilização em
qualquer fase do conflito ou grau de jurisdição, posto que é possível às partes celebrarem
acordo antes de instaurado o processo e mesmo após o seu ajuizamento, ainda que já
tenha encerrado o juízo conciliatório ou mesmo a fase cognitiva, buscando a solução dos
conflitos de uma forma mais célere e supostamente efetiva.
Por outro lado, também podemos levantar críticas quando contrastamos o instituto
da conciliação como forma de solução do conflito em uma análise meramente econômica,
em prol de uma precoce composição da lide mitigando a paridade entre os players e a
ausência da solução real do conflito em si.
Em outras palavras, uma conciliação pode apresentar aspectos considerados como
positivos, bem como aspectos que devem ser rigorosamente analisados e avaliados para
composição justa de uma demanda levada ao judiciário, inclusive na perspectiva da
psicanálise, da psicologia comportamental e do próprio Processo Constitucional
Democrático.
Toda a discussão da conciliação, como não poderia deixar de ser, passa pelos
aspectos psicológicos inerentes ao conflito e da “pré-judicialização”, quando na relação
jurídica material em que temos em alguns momentos, inclusive, partes desiguais.

Portanto, faz-se necessário analisar como é realizada a conciliação no
ordenamento jurídico brasileiro, seus aspectos objetivos e subjetivos, traçando seus
“players”, tal como os diversos interesses na chamada “autocomposição” de conflitos.
Para tanto, a aplicação da Teoria dos Jogos e do Equilíbrio de Nash poderia ser
um eixo norteador para aplicar de uma maneira mais objetiva e justa a conciliação em
cada caso concreto e respeitando a essência da solução do conflito e os princípios
norteadores do Processo Constitucional Democrático.
A Teoria dos Jogos é a ferramenta estratégica que estuda cenários onde existem
vários interessados em otimizar os próprios ganhos, tal como ocorre nas demandas
judiciais.
Neste aspecto, o resultado denominado como ganho ou perda depende
necessariamente da movimentação dos dois concorrentes (Autor e Réu), tornando a
tomada de decisão muito mais complexa.
Portanto, é necessário saber efetivamente os ganhos ou perdas de cada
combinação e identificar quais são os incentivos mais atraentes para seu adversário,
sabendo que ele está imaginando quais são os seus ganhos para também tomar uma
decisão, razão pela qual a psicologia e as demais formas de interpretação da conduta e do
comportamento humano são fundamentais para uma justa composição.
Assim, ao analisar todo o conjunto da pesquisa, poderemos avaliar com maior
propriedade a pergunta central da proposta: A conciliação é uma forma justa e efetiva
para solução das demandas ou apenas mais um mecanismo de flexibilização dos Direitos?
Como a Teoria dos Jogos e do Equilíbrio de Nash pode auxiliar a correta tomada de
decisão? Como a Psicologia Comportamental tem papel fundamental para a tomada desta
decisão de forma justa? A conciliação e a mediação antes da apresentação da contestação
violam a paridade entre players e consequentemente o devido processo constitucional?
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O PROCESSO DEMOCRÁTICO COMUM-PLURIVERSAL COMO DIRETRIZ
PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA COGNITIVA E DECISÕES ECOLÓGICOINTEGRATIVAS
Helena Patrícia Freitas
RESUMO:
A pesquisa proposta busca analisar de que modo os processos decisórios relacionados ao meio
ambiente vêm se construindo, cumprindo questionar, portanto, se referidos processos têm se
pautado em uma perspectiva econômica de atendimento à ideologia neoliberal ou se, ao
contrário, têm buscado alinhamento ecológico. Aventa-se a hipótese de que há uma lógica
extrativista chancelada pelo sistema jurídico a viabilizar decisões não-integrativas entre
homem e meio-ambiente, corroborando para a degradação ambiental. Objetiva-se, portanto,
desenvolver tese no sentido de que o processo como garantia de direitos fundamentais precisa
revestir-se de visão ecológica e não antropocêntrica, a partir do princípio político do comum e
de uma participação pluriversal amparada por uma cidadania ativa capaz de abarcar
diversidades existentes entre os sujeitos processuais.
PALAVRAS-CHAVE:
Processo democrático – Comum – Cidadania cognitiva – Decisões ecológicas
1 INTRODUÇÃO
1.1 Tema-problema
O meio ambiente vem sendo alvo de uma visão extrativa (não generativa), que se
agravou sobremaneira a partir do momento em que houve o delineamento específico da
ideologia neoliberal1.
Vive-se atualmente um momento de disrupção, em que o neoliberalismo tenta
sobreviver e a democracia ainda tenta se implementar. E, dentro da perspectiva processual
democrática, temos o processo como garantia de direitos fundamentais2. É certo que o meio
ambiente constitui-se como direito fundamental, nos termos do art. 225 da Constituição da
1
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República Federativa do Brasil de 1988. Assim, o processo deve garantir a proteção ao meio
ambiente, que vá repercutir em garantia de vida para as futuras gerações. Sem processo não há
como se garantir o direito fundamental ao meio ambiente e, por sua vez, sem meio ambiente
ecologicamente equilibrado não há como se garantir vida aos seres do planeta.
Além da dimensão protetiva estatal ao meio ambiente, há que se dimensionar que há,
na contemporaneidade, novas estruturas comunitárias, denominadas commons, que vem se
organizando em redes informacionais e colaborativas, colocando bens, recursos (naturais e
culturais) e espaços comuns dentro de comunidades integradas a serem compartilhados e
protegidos3.
Tanto dentro de uma perspectiva estatal, quanto numa estrutura comunalista
(commons), o problema que se busca questionar, portanto, é o seguinte: o processo decisório
democrático deve conter uma perspectiva econômica ou ecológica?
1.2 Hipótese
A hipótese aventada é de que o processo decisório precisa ser guiado por uma diretriz
ecológica (e não antropocêntrica), em que a visão de proteção não seja limitada ao homem,
mas que seja integrativa e protetiva do meio ambiente e de todos os seres do planeta.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Partindo da perspectiva teórica do modelo constitucional de processo, a partir do qual
o processo é garantia de direitos fundamentais4, será ainda adotada a teoria ecológica do
direito, desenvolvida por Ugo Mattei e Fritjof Capra, segundo a qual deve ser desenvolvido
um modelo jurídico ecológico, com visão de preservação do meio ambiente em que homem se
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veja integrado5, assim como a teoria do comum como princípio que viabiliza aos sujeitos a
participação na formação das decisões6.
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RESUMO DO SEMINÁRIO I: OS MEIOS OCULTOS DE
INVESTIGAÇÃO NO PROCESSO PENAL DE EMERGÊNCIA
Marcus Vinícius Pimenta Lopes
INTRODUÇÃO: Deleuze trabalha a passagem da “sociedade disciplinar” para a “sociedade
de controle” como uma mudança na magnitude e nos mecanismos da vigilância. Ao invés de
exames para uma alteração das técnicas a que o sujeito é submetido visando a sua disciplina,
na “sociedade de controle” as projeções probabilísticas sobre um futuro classificam o sujeito
desmembrando a sua individualidade numa cifra – em que o sujeito é etiquetado numa senha,
num algoritmo, num conjunto de dados – visando um controle preventivo (DELEUZE, 1992).
Contra o risco que um indivíduo pode causar, principalmente pelo uso de novas tecnologias e
ações econômicas, existe uma maior preocupação na predição e mitigação do risco. Na busca
por segurança e redução desse risco, ocorre como reação a expansão desmedida da legislação
penal. Dentro dessa expansão está o surgimento de uma legislação penal e processual penal de
emergência que: se foca em novos fatos e tecnologias; a opinião pública reclama intensamente
uma solução para novas ameaças; a lei promete acabar com as novas ameaças com mais
punição e vigilância; os fundamentos gerais do direito penal e processual penal (como a
legalidade, o estado de inocência e o direito de não produzir provas contra si mesmo) são
profundamente modificados para criar espaços de exceção, onde esses direitos são
prejudicados, em nome do risco potencial das ameaças (ZAFFARONI, 1998, p. 616). Neste
cenário, cada vez mais a persecução penal se foca no inquérito, na cautelaridade e nos meios
ocultos de investigação (como em interceptações telefônicas e delações premiadas) (COSTA
ANDRADE, 2011) e tem menos espaço para o processo de cognição (que acaba se tornando
uma repetição do inquérito). Partindo daí, objetivando que o devido processo constitucional
seja respeitado na realização dos meios ocultos de investigação, o doutoramento é
desenvolvido para pesquisar os meios ocultos de investigação no processo penal de
emergência.
METODOLOGIA: Por revisão bibliográfica, ao problema de como fazer com que o devido
processo constitucional seja respeitado no processo penal de emergência será formulada a
hipótese de que só pode ser atribuído o valor de prova ao resultado de um meio probatório
realizado em contraditório como influência e não surpresa (NUNES, 2008) e que, portanto, a

valorização do que é produzido em meios ocultos de investigação, que são chamados de
“ocultos” exatamente por serem realizados com surpresa, deve ter menos importância na
formação do provimento final do que o acervo produzido na fase iniciada com a ação penal. O
marco teórico será o modelo constitucional do processo aplicado ao processo penal
(BARROS, 2009, p. 1-22).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa está em desenvolvimento, no seminário I seus
fundamentos metodológicos serão explicitados e oferecidos à crítica. O eixo central da
pesquisa está na busca pelo respeito ao devido processo constitucional na realização dos
meios ocultos de investigação. Somente após seu desenvolvimento a hipótese será (ou não)
corroborada.
Palavras-chave: Sociedade de risco. Cautelaridade. Devido processo constitucional.
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O acervo de conhecimentos jurídicos que compõe o que se compreende como
“doutrina” veio sendo formado como resultado da aceitação de enunciados e sua incorporação
à terminologia jurídica pela tradição histórica de uma jurisprudência que se inicia com os
romanos, tanto quanto pela manutenção de uma linhagem de releituras desse repertório ao
longo dos séculos, agregando influências advindas dos canonistas medievais e sua
interpretação do romanismo, assim como da Escola de Bologna que estruturou esse repertório
de normas e regras interpretadas em matrizes curriculares, dos Pandectistas alemães do século
XIX, dos processualistas dos séculos passados e destes aos dias atuais.
O conhecimento relativo à matéria de Estado, sociedade, economia, filosofia, direito e
política teve sua construção erigida pelo estabelecimento de conceitos conferidos aos
significantes, que os tornaram significados por meios não criticamente processualizados, fato
que resultou em uma ciência dogmática do direito que foi elaborada e estruturada na
imposição de uma interpretação criadora de sentidos pela intelectualidade de especialistas, os
quais se tornaram ratificados pelo senso comum do pragmatismo universal da linguagem.
O Estado Dogmático, na expressão de Rosemiro Pereira Leal, quando regido pela
Ciência Dogmática do Direito articula-se atribuindo certezas ao Judiciário que resultam na
prática de um direito que se consolida como expressão dogmática da auctoritas, pela criação
de escopos metajurídicos decorrentes do autoritarismo de decisores convictos de que são
portadores do conhecimento do que seja benéfico a todos. Essa opção pelo dogmatismo rejeita
a testificação conjectural e não permite que o saber construído por especialistas possa se
afastar dos adágios da doutrina do senso comum e senso comum do conhecimento.

A dialética, para Popper, pode ser bem sucedida para descrever certos aspectos da
história do pensamento e do desenvolvimento de algumas ideias e teorias, ou de determinados
movimentos sociais, embora considere o que denominou de teoria do método das tentativas
como o mais adequado à formação do conhecimento científico, pois o raciocínio dialético
pode ser explicado pelo método das tentativas, mas com ele não se confunde porque propõe a
disputa entre uma ideia e sua crítica (a tese e a antítese) resultando na eliminação da tese ou
da antítese. A competição das teorias só possibilitaria a adoção de outras novas se houvesse
um número suficiente de teorias propostas e sujeitas à experimentação, razão pela qual a
teoria dos erros e acertos pode ser considerada mais ampla que a dialética, por não se limitar a
situações de uma única tese proposta, sendo mais adequada aos casos em que certo número de
teses é discutido.
O processo na teoria neoinstitucionalista é o meio linguístico pelo qual se poderiam
falsear as teses propostas pelos legitimados sem que houvesse exclusiva dependência em
relação ao órgão judicial quanto ao exercício de direitos dotados de autoexecutividade, como
os direitos fundamentais, insuscetíveis de regulação e especulações interpretativas quanto ao
seu alcance, sujeição ou restrição, eis que em seu próprio conteúdo encontra-se a órbita de seu
exercício.
Tudo estaria a depender de como o conhecimento se forma no âmbito da
processualidade democrática, se aberto à concorrencialidade de teses e sua testificação pela
falseabilidade, ou se pela via tradicionalista e pouco disponível do discurso da autoridade, que
integra definições e tem a palavra final sobre o sentido dos institutos jurídicos, a partir das
escolhas do que seja axiologicamente bom ou correto como resultado exclusivo do raciocínio
dialético e restrito a uma única tese, erigindo como consequência uma doutrina forense
paulatinamente formulada pela voz do provimento e ancorada no emprego da dialética como
instrumento justificacionista que termina por reduzir as possibilidades da ampla defesa ao não
permitir uma intertextualidade do que seja amplo ou restrito nessa locução.

TÍTULO: PROCESSO E PROCEDIMENTO: O LIMIAR DE UMA DISTINÇÃO
ALUNO: SILVIO DE SÁ BATISTA

RESUMO
O presente ensaio é um breve estudo sobre a obra “La esencia del Proceso”, de
autoria do jurista Manuel Ballbé, que, em 1947, formalizou, em forma de artigo, uma
relevante distinção entre Processo e Procedimento, em oposição à doutrina processual
de juristas renomados como Pietro Calamendrei, Jaime Guasp, Gómez Orbaneja,
Fransceco Carnelutti e Giusepp Chiovenda. Apesar de o jurista espanhol não ser
mencionado pelos processualistas da atualidade, ao que parece, foi ele o primeiro a
distinguir, com singularidade, Processo e Procedimento, razão pela qual passou a
afirmar que “la instituición jurídica del proceso” deveria ser elevada ao centro da
Função Pública de um Estado. Manuel Ballbé sustentou, de forma inédita ao seu tempo
(1947), que a “Instituición jurídica del Processo” se caracterizaria pelo direito
inarredável de participação do sujeito ativo e dos sujeitos passivos, na formação dos
atos proferidos pelo Estado. Já a instituição jurídica do Procedimento, ao contrário,
poderia se desenvolver sem Processo, na medida em que apenas o sujeito ativo da
Função Pública seria capaz de impulsioná-lo. O procedimento afeto a todas as funções
do Estado (legislativa, jurisdicional, administrativa, ou política como defendiam alguns
autores ao seu tempo) teria como requisitos de validade a característica de apenas um
sujeito ativo estar habilitado a impulsionar e desenvolver uma sequência e coordenada
de atos estatais. Por outro lado, para que essa sequência e coordenada de atos tivesse
validade, a ponto de gerar efeitos sobre os sujeitos passivos de uma Função Pública,
deveria haver a incidência do Processo, única instituição jurídica apta, por possuir
características peculiares, a assegurar a participação dos sujeitos passivos na formação
dos atos de Estado. A partir dessa demarcaçao Manuel Ballbé cunhou expressões
vinculadas a sua concepção de “instituición del proceso”, tais como, a “coparticipacion”
e “el derecho de los sujetos pasivos de aquellas funciones a participar, con órganos
públicos, en la formación de tales actos”. Além disso, trabalhou o Processo como uma
instituição jurídica “que mayores garantías oferece” ao sujeito passivo de uma Função
Pública, na busca por uma “exacta” e “acertada actuación” do Estado. Ainda com base
nessa distinção o autor sustentou que expressões como “proceso civil” e “proceso

penal” não têm nenhum sentido, portanto, de acordo com seu ensino, deveriam ser
adotados os termos “processo jurisdiccional civil” e “proceso jurisdiccional penal”.
Prosseguindo com suas proposições, argumentou que expressões, como “Proceso
Legislativo” e “Proceso Político”, em face da ideia de Processo por ele defendida,
também estariam equivocadas. Com o intuito de melhor explicitar seus argumentos, o
autor sustenta ainda que em apenas duas Funções de Estado se poderia falar na
incidência, em absoluto, da incidência da instituição jurídica do Processo: a Função
Administrativa e a Função Jurisdicional. Para tanto, Manuel Ballbé defende que no
âmbito da Função Jurisdicional, tal como admite a própria doutrina processual
dominante, pode se considerar uma atuação estatal sem Processo, o que seria
inadmissível no exercício da Função Administrativa.Em seguida, ele apresenta as
implicações decorrentes da distinção entre Processo e Procedimento em assuntos como
“matéria de processo” e “matéria de mérito”. Defendeu que na matéria de mérito o
órgão público deve ser alheio à questão decidida, razão pela qual não haveria incidência
do Processo, mas mero exercício de jurisdição. Por outro lado, tratando-se de “matéria
de Processo” o órgão público se submete à questão decidida, hipótese em que haveria
incidência da instituição jurídica do Processo. Além disso, o autor alega que o Processo,
por assegurar o direito de participação dos interessados, não poderia ser um monopólio
conceitual da Função Jurisdicional, mas dessa se desgarra, para integrar/vincular ao
gênero Função Pública. Com base nessa percepção Manuel Ballbé eleva o Processo ao
centro da Função Pública, caracterizando-o como uma instituição indispensável ao
exercício das demais espécies de Função Pública, a saber: Legislativa, Jurisdicional e
Administrativa. Ao colocar o Processo no epicentro do gênero Função Pública, o jurista
espanhol apresenta um avanço científico, porém, incorre em seu maior erro, ou seja,
transformar o Processo em um entimema, passível de ser utilizado, de forma estratégica,
pelas mais variadas formas de dominação legal.

