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RESUMO 

 
SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Recurso especial repetitivo: análise crítica do 
julgamento por amostragem. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito. São Paulo: 
USP, 2014. 
 
 
O trabalho objetiva dar uma abordagem crítica ao julgamento do Superior Tribunal de 
Justiça no recurso especial repetitivo. O julgamento por amostragem trata-se de técnica que 
identifica questões de direito que se repetem em vários recursos especiais, escolhe recursos 
para serem julgados como representativos da controvérsia e paralisa os demais recursos 
que versem sobre o tema a ser decidido. Na análise realizada constata-se que o julgamento 
por amostragem é uma tutela recursal coletiva adequada para o enfrentamento do problema 
do excesso de recursos e da litigância de massa. No entanto, para o aproveitamento 
adequado da sua potencialidade, o trabalho conclui no sentido de que deve ser superada a 
crise de identidade do Superior Tribunal de Justiça, amoldando-o às funções 
contemporâneas das Cortes Supremas, bem como os problemas relativos à instabilidade da 
sua jurisprudência e à baixa aderência aos seus precedentes. Para adequada aplicação do 
recurso especial repetitivo, enquanto modelo de julgamento por amostragem, deve-se dar 
ênfase ao aspecto gerencial desse modelo de tutela recursal coletiva, a exemplo do que 
ocorre nas experiências de outros países nos modelos de tutela multipartes. Para adequação 
do recurso especial repetitivo ao modelo de julgamento por amostragem em sua efetiva 
potencialidade, devem-se aperfeiçoar os aspectos procedimentais para o fim de assegurar a 
efetividade do contraditório pelos amici curiae. 

 

Palavras-chave: Recurso especial; julgamento por amostragem; Cortes Supremas. 
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ABSTRACT 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Repetitive Special Appeal: a critical approach 
regarding the sampling judgment by the Brazilian Superior Court of Justice. Faculty of 
Law. São Paulo: USP, 2014. 
 

The aim of this work is to provide a critical approach regarding the trial of the so-called 
repetitive special appeals by the Brazilian Superior Court of Justice (STJ). Sampling 
judgment is a technique that identifies repetitive law issues in several special appeals, 
chooses those appeals that will be tried as representative of the controversy and paralyzes 
the remaining appeals about that same topic. In the analysis it was found that sampling 
judgment is an appropriate collective appellate adjudication to address the problem 
concerning the excessive amount of judicialization and mass claims. However, for proper 
use of its potential, this study concludes that the identity crisis of the Superior Court of 
Justice must be overcome, shaping it to contemporary functions of the Supreme Courts, as 
well as problems related to the instability of its jurisprudence and low compliance to its 
precedents. In order to obtain an adequate implementation of repetitive special appeals, as 
an example of sampling judgment, the managerial aspect of this collective appellate 
adjudication model needs to be emphasized, similar to what occurs in the experiences of 
other countries regarding multiparty adjudication models. To adapt repetitive special 
appeals to the model of sampling judgment in its effective potential, the procedural aspects 
should be improved to ensure the effectiveness of the right of adversarial proceedings by 
amici curiae. 

 

Keywords: Special Appeal; sampling judgment; Supreme Courts. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo contribuir na reflexão crítica dos 

principais problemas encontrados no processo de construção do modelo brasileiro de 

julgamento por amostragem, consistente no recurso especial repetitivo, enquanto tutela 

jurisdicional recursal adequada e efetiva de uma Corte de vértice face ao problema do 

excesso de recursos decorrentes da explosão de litigiosidade e da tendência contemporânea 

de judicialização de quase todas as relações sociais.  

Os fenômenos da explosão de litigiosidade e judicialização são 

consequências das profundas transformações ocorridas nas sociedades e se apresentam 

como experiências globais comuns que implicaram no crescente acúmulo de processos nas 

Cortes Superiores de diversos países. Embora se trate de fenômeno comum a vários países, 

a resposta que cada um deles dá ao problema é diferente, tanto em função das 

peculiaridades histórico-sociais de cada nação quanto das diferenças existentes no sistema 

de justiça de cada ordenamento jurídico. Em todo caso, na discussão travada em outros 

países em torno do volume de processos contata-se que o problema é tratado em torno do 

binômio quantidade-qualidade, cuja solução remete para o que se denomina modelo de 

julgamento por amostragem.  

Por essa razão, embora não se trate de um estudo comparativo, na 

compreensão do processo de construção do modelo brasileiro de julgamento por 

amostragem importa examinar, de um modo geral, como outros países lidaram com o 

problema, e suas respectivas respostas tanto no plano legislativo quanto no plano do Poder 

Judiciário. O presente estudo procura examinar como o problema do volume de processos 

nas Cortes Superiores é enfrentado tanto pelo legislador brasileiro quanto pelo Poder 

Judiciário. De um modo mais específico, esse exame recai sobre o processo de construção 

do modelo de julgamento por amostragem no Superior Tribunal de Justiça consistente no 

recurso especial repetitivo.  

Para atingir o objetivo proposto, este trabalho é composto por quatro (4) 

capítulos, além da introdução e da conclusão.  
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O primeiro capítulo se dedica à compreensão do problema a partir da 

temática consistente no acesso à justiça e na desigualdade social, no Brasil, ante aos 

fenômenos característicos das sociedades de massa consistentes na explosão da 

litigiosidade e da tendência de judicialização, bem como das estratégias adotadas no 

enfrentamento dos problemas decorrentes desses fenômenos.  

Em primeiro lugar, será feita uma abordagem social do problema da 

litigância de massa, identificando a mudança ocorrida na sociedade brasileira nas últimas 

duas décadas, além de identificar o momento em que foram propostas as proposições 

legislativas que deram origem à inserção do art. 543-C, do CPC, para a disciplina do 

julgamento do recurso especial repetitivo. Em segundo lugar, o exame recai sobre o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir de sua criação pela Constituição de 1988, 

enquanto resposta à crise do Supremo Tribunal Federal (STF), tanto em função da 

sobrecarga devida ao excesso de recursos quanto do fato de que essa sobrecarga impedia o 

cumprimento adequado das suas funções, configurando uma crise de identidade.  

Em terceiro lugar, examina o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, 

além de herdar a crise do STF, foi surpreendido pelo crescente acúmulo de processos 

devido os fenômenos da explosão de litigiosidade e judicialização. Como expressão da 

dimensão dessa explosão de litigiosidade considere-se o fato de que o Superior Tribunal de 

Justiça julgou 344.034 processos somente no ano de 2013, resultando em elevada média de 

julgamento por Ministro, tendo em vista que cada um julgou em média 10.425 processos. 

Em quarto lugar, são examinadas as reformas processuais e constitucionais para desafogar 

os Tribunais Superiores. Por fim, são examinadas duas temáticas relacionadas ao problema 

da identidade do Superior Tribunal de Justiça: a primeira, consistente no problema da 

insegurança jurídica representada pela instabilidade das decisões e pelo desrespeito aos 

precedentes do STJ; e, a segunda, consistente tanto na criação do recurso especial 

repetitivo, mediante a inserção do art. 543-C no Código de Processo Civil quanto na 

insuficiência das reformas introduzidas no ordenamento jurídico até o presente momento. 

O segundo capítulo tem por objetivo contribuir para a compreensão do 

enquadramento do recurso especial repetitivo, cuja dificuldade decorre do fato de que o 

modelo adotado se encontra entre o individual e o coletivo, sem perder de vista que se trata 

de decisão emanada do Tribunal que tem a competência de ser o guardião do direito 

infraconstitucional. Nessa análise se busca compreender dois aspectos: a) as influências na 
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elaboração da Lei do recurso especial repetitivo; e, b) a mudança da concepção das funções 

contemporâneas das Cortes Supremas e a necessidade de se dar ênfase à função 

paradigmática do STJ enquanto Corte de vértice do direito infraconstitucional brasileiro.  

Assim, em primeiro lugar, será analisada a questão da influência dos 

modelos de litigância multipartes adotados por outros países, enquanto resposta ao 

problema do excesso de demandas repetitivas. Neste caso, serão analisadas as técnicas de 

julgamento das causas repetitivas – também chamadas causas seriais, concausas – em 

outros ordenamentos, por exemplo, sobre o enfrentamento no direito inglês, por meio do 

Group of Litigation Order; no direito alemão, através do procedimento modelo adotado no 

processo administrativo (Musterverfahren), que foi transposto para o processo civil, e, 

também, do mais recente processo modelo para controvérsias do mercado financeiro 

(KapMuG); além do enfrentamento da questão pelo direito português, através da agregação 

de causas do Regime Experimental e pelo processo de massa do Código de Processo dos 

Tribunais Administrativos, do ano de 2002.  

Em segundo lugar, será analisada a questão das influências do modelo 

brasileiro de julgamento por amostragem. Para tanto, serão consideradas tanto as 

experiências relativas à repercussão geral de recursos extraordinários múltiplos, com a 

disposição do art. 543-B, do Código de Processo Civil e da nova redação do art. 328 do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), quanto as experiências relativas 

ao julgamento antecipadíssimo da lide, na forma do art. 285-A, do CPC. Por fim, no 

contexto das experiências brasileiras, será analisada a crescente otimização da eficácia do 

precedente judicial, que leva a uma reconsideração acerca da função paradigmática 

exercida pelas Cortes de sobreposição. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise dos aspectos procedimentais dos 

recursos especiais repetitivos considerados relevantes para o objeto da pesquisa, delineados 

na Lei de recursos especiais repetitivos, na Resolução nº. 8/2008, do STJ e nos casos 

julgados que possibilitam um clareamento acerca do procedimento adotado pelo STJ. O 

objetivo da análise consiste na compreensão de como o STJ tem decidido os temas 

relativos aos procedimentos considerados relevantes para o objeto da pesquisa.  Nessa 

análise, serão examinadas questões referentes à formação e à aplicação do acórdão que 

decide o recurso especial repetitivo, fazendo-se uma abordagem acerca da sistemática do 

procedimento insculpido no art. 543-C, CPC.  
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Quanto às questões que se colocam na formação de um recurso especial 

repetitivo, serão objeto de análise: a identificação da questão repetitiva; escolha do recurso 

representativo da controvérsia; o sobrestamento dos outros recursos especiais e a 

possibilidade ou não de sobrestar outros recursos no segundo grau e ações no primeiro grau 

de jurisdição; a possibilidade de desistência do recurso representativo da controvérsia e dos 

demais recursos sobrestados; e, a intervenção de pessoas, órgãos e entidades na formação 

do recurso paradigma. Quanto à aplicação do acórdão do recurso especial repetitivo, serão 

analisados aspectos relativos tanto ao modo pelo qual o tribunal de origem aplicará a 

decisão quanto à questão do cabimento de reclamação em face de decisão contrária à tese 

estabelecida no representativo da controvérsia. 

O quarto capítulo é dedicado à análise crítica do desenho institucional do 

recurso especial repetitivo para verificar as possibilidades de utilização desse instituto para 

a racionalização dos julgamentos pelo STJ. A análise será feita sob cinco aspectos. Em 

primeiro lugar, a análise tem por objeto a ênfase na importância da compreensão do 

processo de construção do modelo brasileiro de julgamento por amostragem a partir da 

sensação de insegurança e incerteza manifestada por Ministros do STJ, em relação ao 

futuro, diante da eficácia pan-processual do julgamento paradigma.  

Em segundo lugar, a análise mantém o foco no lado gerencial do 

julgamento por amostragem perante o STJ. Essa análise com enfoque gerencial visa 

compreender a atuação do STJ, do Conselho Nacional de Justiça e de outros órgãos do 

Poder Judiciário na busca da racionalização e aperfeiçoamento dos recursos especiais 

repetitivos, criando-se uma cooperação entre os tribunais da Federação em torno de um 

objetivo comum, que é diminuir o número de recursos perante as Cortes Superiores e dar 

uma prestação jurisdicional mais efetiva e célere ao jurisdicionado.  

Em terceiro lugar, a análise visa compreender a função que o recurso 

especial repetitivo desempenha na construção da persona recursal do STJ. O objetivo é 

analisar como as questões ligadas à crise de identidade do STJ são tratadas no processo de 

construção do modelo de julgamento por amostragem, ao se questionar se somente a 

alteração consistente no julgamento por amostragem no STJ dá condições de esse Tribunal 

realizar as suas funções definidas na Carta Constitucional.  
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Em quarto lugar, faz-se uma abordagem crítica do déficit de legitimidade 

do procedimento do recurso especial em função da ênfase exclusiva na finalidade de 

reduzir os processos e a necessidade de garantir o contraditório no julgamento por 

amostragem. No que tange ao contraditório, a análise recai tanto sobre a necessidade de 

garantia da defesa técnica de todos os interesses que estão em jogo no recurso especial 

repetitivo, sem a necessidade de um “contraditório pessoal” de cada litigante, quanto da 

necessidade de atuação efetiva do amicus curiae. Em quinto lugar, são analisados os 

primeiros impactos do recurso especial repetitivo, enquanto espécie do modelo de 

julgamento por amostragem, no fenômeno consistente no demandismo. Finalmente, a 

análise recai sobre o Projeto do novo Código de Processo Civil, com ênfase nos aspectos 

considerados avanços e retrocessos em relação ao modelo vigente. 

Por fim, o objetivo principal da pesquisa foi identificar os obstáculos e os 

bons resultados da utilização da técnica do julgamento por amostragem perante o STJ 

desde a sua implementação até o presente momento, identificando a remodelação da 

função nomofilácica do Tribunal. A hipótese é a de que o STJ, apesar de ter adotado 

medidas estratégicas nos últimos anos, tem muito a aprimorar o julgamento previsto no art. 

543-C do Código de Processo Civil para maximizar o instituto e fazer o adequado 

gerenciamento das causas múltiplas que julga, evitando o acúmulo incessante de processos, 

além de se constatar que o julgamento por amostragem perante o STJ pode não ser a única 

ferramenta que o STJ necessita para que consiga cumprir adequadamente as suas funções.   
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CONCLUSÃO 

Resgatar todas as conclusões pontuais às quais se chegou neste trabalho 

não é o objetivo deste tópico. Ao contrário, pretende-se elencar as conclusões mais gerais 

que se pode inferir de todos os itens tratados na elaboração deste estudo. 

Na análise crítica do julgamento por amostragem, pelo Superior Tribunal 

de Justiça, consistente no recurso especial repetitivo, conclui-se que se trata de processo 

em construção na busca de uma tutela recursal coletiva adequada e efetiva enquanto 

resposta à crise do Poder Judiciário devida ao excesso de recursos decorrentes da explosão 

de litigiosidade e da tendência contemporânea de judicialização. Para combater a crise do 

judiciário decorrente do excesso de recursos nos Tribunais Superiores, é necessário que se 

repense seriamente qual é a função que deve ser exercida pelas Cortes de vértice do 

sistema de justiça brasileiro para que seja cumprida a promessa constitucional da 

celeridade processual, sem deixar de lado os princípios da igualdade, isonomia, utilidade e 

segurança jurídica. Nesse sentido, o sistema de justiça como um todo deve ser pensado de 

maneira que se trabalhe mais racionalmente, levando em consideração os princípios da 

administração pública em geral, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

A técnica dos recursos especiais repetitivos, adotada no art. 543-C, CPC, 

pode ser concebida como uma tutela recursal coletiva, com algumas peculiaridades. A 

técnica consiste, resumidamente, em identificar uma questão de direito que seja repetitiva 

em vários recursos, escolhendo-se um ou mais recursos para serem os representativos da 

controvérsia e paralisando os demais para que aguardem o julgamento dos representativos 

e posterior aplicação da decisão proferida no recurso representativo. Assim, a primeira 

peculiaridade refere-se à identificação de processos repetitivos que são representativos da 

controvérsia, sendo diferente, então, da aferição da representatividade adequada da tutela 

coletiva tradicional, pois a representatividade no recurso por amostragem está ligada à 

existência da maior quantidade de argumentos no recurso paradigma e na decisão 

recorrida. Ou seja, que a “amostra” seja condizente com o todo. A segunda questão é 

referente à possibilidade de sobrestamento dos recursos especiais repetitivos, dos outros 

recursos que estejam nos tribunais de apelação, assim como de todas as ações que estejam 
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em primeiro grau de jurisdição e versem sobre a questão de direito repetitiva. Outra 

peculiaridade é possibilidade de solicitação de informações dos Tribunais de Justiça ou 

Tribunais Regionais Federais, assim como a possibilidade de admissão de manifestação de 

pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia (amici curiae). Dessa forma, 

pode-se inferir que o próprio Superior Tribunal de Justiça está se adaptando ao regime de 

processamento e de formação de decisões em recursos especiais repetitivos. 

No processo de construção do modelo brasileiro de julgamento por 

amostragem constatam-se as atuações tanto do Poder Legislativo quanto do Poder 

Judiciário para transpor os obstáculos que se mostraram após a implementação dessa 

técnica no Código de Processo Civil.  Ao se retomar o objetivo principal da pesquisa, de 

identificar os obstáculos e bons resultados da utilização da técnica do julgamento por 

amostragem perante o STJ até o momento, verifica-se que no que se refere ao Poder 

Legislativo, há previsão de manutenção do recurso especial repetitivo no projeto do novo 

Código de Processo Civil, que avança em alguns aspectos sobre o tema. 

Quanto à hipótese de que o STJ, apesar de ter adotado medidas 

estratégicas nos últimos anos, tem muito a aprimorar o julgamento previsto no art. 543-C 

do Código de Processo Civil para maximizar o instituto e fazer o adequado gerenciamento 

das causas múltiplas que julga, verificou-se que o Tribunal da Cidadania deve eliminar 

alguns déficits encontrados no julgamento por amostragem, por exemplo, escolhendo os 

recursos representativos da controvérsia que realmente tenham expostos os argumentos 

referentes às partes envolvidas no julgamento, além de prever em seu Regimento Interno a 

sustentação oral do amicus curiae e até mesmo a possibilidade de realização de audiências 

públicas sobre os temas, como forma de aumentar a legitimidade da decisão prolatada e 

garantir o efetivo contraditório. 

Quanto à constatação de que o julgamento por amostragem perante o STJ 

pode não ser a única ferramenta que o STJ necessita para que consiga cumprir 

adequadamente as suas funções, verifica-se que a discussão sobre o recurso especial 

repetitivo deve ser inserida em um contexto complexo, que passa por vários e amplos 

temas. Isso porque o modo de julgamento do tribunal de cúpula brasileiro sobre questões 

infraconstitucionais está intimamente ligado com a função que este tribunal deve exercer 

no sistema de justiça como um todo, além de estar imbricado com as expectativas que os 

jurisdicionados têm do Poder Judiciário em geral. É assim que as questões acerca do 
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recurso por amostragem no STJ oscilam entre a prevalência do interesse público ou a 

prevalência do interesse do particular. 

Além de herdar a crise e certa fragilidade que o STF carregava desde a 

década de 40 do século passado, o STJ foi surpreendido pelo excessivo número de recursos 

que lhe foram submetidos após a sua criação. Além de ser uma questão do julgamento de 

casos em massa, a crise dos Tribunais Superiores também passa pela falta de aderência às 

decisões que emanam destes tribunais. Tanto é que a adoção de um julgamento por 

amostragem não foi a única resposta legislativa ao problema do STF. A Emenda 

Constitucional nº. 45/2004 pretendeu resolver a questão da crise do judiciário, criando o 

CNJ e dando ferramentas de extrema relevância para o STF, prevendo a adoção da súmula 

vinculante e do filtro da repercussão geral para a admissibilidade dos recursos 

extraordinários. Entretanto, não ofereceu ao STJ as mesmas ferramentas concedidas ao 

Supremo.  

O legislador ordinário, por sua vez, regulamentou o requisito da 

repercussão geral da questão constitucional para admissibilidade do recurso extraordinário 

para o Supremo, prevendo também a hipótese de julgamento por amostragem (art. 543-B, 

CPC). Na sequência, aperfeiçoou a técnica do julgamento por amostragem para 

disponibilizar no Código de Processo Civil a técnica do recurso especial repetitivo a ser 

utilizada pelo STJ. 

 Contudo, verifica-se que o diagnóstico de que o STJ julga muitos casos 

que têm questões de direito repetitivas não leva necessariamente à solução de um 

julgamento em bloco. Isso porque se as causas repetitivas continuam a subir para a 

instância superior é porque tanto os demais tribunais da Federação quanto os litigantes 

habituais não respeitam decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem o 

condão de ser o garantidor da inteireza e da uniformidade da aplicação do direito federal 

comum. 

Assim, a construção do julgamento por amostragem revela a necessidade 

de uma compreensão crítica acerca do recurso especial repetitivo enquanto técnica de 

julgamento de causas em massa. Nesse sentido, a sensação de insegurança e incerteza 

diante da eficácia pan-processual do julgamento paradigma são sinais de alerta feitos por 
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alguns Ministros do Superior Tribunal de Justiça, que podem ser considerados como os 

obstáculos a serem transpostos para a utilização do julgamento por amostragem.  

Por um lado, há incertezas quanto ao momento em que deve ser julgado 

um recurso especial pela técnica do repetitivo, se deve ser julgado após a constatação de 

que existe uma jurisprudência dominante no STJ sobre o assunto; se deve ser julgado antes 

de haver uma jurisprudência do STJ sobre a questão de direito a ser decidida; e ainda se 

pode haver julgamento quando a jurisprudência do Tribunal será modificada. Por outro 

lado, há incertezas quanto à aplicação do julgamento do caso paradigmático, assim como 

existem dúvidas quanto à vinculação do julgamento do paradigma da controvérsia. Tais 

questões devem ser decididas de forma incisiva pelos Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como pelo novo Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, as Resoluções nº. 08/2008, do STJ, e nº. 160/2012 do 

CNJ, assim como o Acordo de Cooperação técnica firmado entre os tribunais da Federação 

e o STJ, são de vital importância no estabelecimento de padrões de gerenciamento e para a 

elaboração de critérios comuns a serem utilizados por todos os tribunais, para que se possa 

gerenciar de forma melhor os recursos múltiplos que são dirigidos ao STJ. Entretanto, a 

necessidade de que se leve em consideração o foco gerencial desse tipo de julgamento faz 

com que seja necessário acompanhar constantemente como está o volume de recursos 

perante os tribunais superiores, o que será possível com a elaboração dos relatórios 

previstos na Resolução nº. 160 do CNJ. 

Além do lado gerencial do julgamento por amostragem no STJ, verifica-

se que após o julgamento do recurso representativo da controvérsia há um efeito cascata, 

pois não são mais remetidos recursos especiais ao STJ, e os que são remetidos são julgados 

monocraticamente. Apesar de não haver uma vinculação nos moldes da súmula vinculante, 

o certo é que o recurso paradigma julgado tem uma eficácia pan-processual muito grande, 

maior do que casos singulares julgados pelo STJ. Verifica-se ainda que o próprio Estado 

vem dando mostras de que deve acatar as decisões proferidas pelo STJ, mormente quando 

proferidas em sede de recurso especial representativo da controvérsia. 

Isso porque o julgamento por amostragem pelo STJ, entre outras coisas, 

pressupõe uma identidade do Tribunal da Cidadania mais condizente ao que Michele 

Taruffo denominou como modelo de Corte Suprema. Além disso, conforme exposto no 
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segundo capítulo deste trabalho, a experiência estrangeira com causas repetitivas mostra 

que para se lidar com esse problema é necessário um gerenciamento das causas a serem 

julgadas pelos tribunais, de modo que as técnicas para o escorreito julgamento desse tipo 

de demanda devem levar em consideração o lado gerencial do julgamento dos casos. 

Contudo, dar agilidade aos processos e otimizar os trabalhos do STJ não pode ser o único 

objetivo do julgamento por amostragem realizado pelo STJ. 

Na raiz do problema consistente no excesso de recursos, em sua feição 

contemporânea, está a necessidade de mudança na concepção das funções dos Tribunais 

Superiores no Brasil e da própria concepção da jurisdição de primeiro grau, seja coletiva 

ou individual. Isso para que os Tribunais possam acompanhar as mudanças sociais que 

aconteceram no país nas últimas décadas, além de fazer com que o Poder Judiciário tenha 

condições de dar resposta às grandes questões sociais, sendo de um lado o fiador da 

segurança jurídica acerca do ordenamento jurídico brasileiro, e de outro o aplicador das 

mudanças exigidas pelo art. 3º, da Constituição Federal, para que se possa diminuir a 

desigualdade social e regional que permeia a sociedade brasileira desde o seu início. 
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