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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Delimitação do tema 

 

O tema desta dissertação é “o direito fundamental à tutela jurisdicional” e seu 

objetivo é determinar qual o seu significado jurídico, estabelecendo: (i) a sua 

fundamentação constitucional; (ii) a sua estrutura normativa e (iii) o seu conteúdo. 

 

Nesse sentido, trata-se essencialmente de um trabalho de dogmática analítica1, cuja 

preocupação central é estabelecer premissas conceituais que possibilitem alcançar a 

decidibilidade de conflitos que envolvam o direito fundamental à tutela jurisdicional. 

 

Essa preocupação analítica é motivada pela crença de que apenas conceitos 

jurídicos claros e procedimentos racionais de argumentação e justificação permitem que as 

atividades de interpretação normativa e o controle de constitucionalidade das leis cumpram 

as exigências democráticas ínsitas ao Estado de direito, sem o que, o exercício da 

jurisdição constitucional das liberdades seria apenas exercício retórico e arbitrário de 

poder. 

 

Diante disso, sendo a preocupação precípua desta dissertação a determinação do 

significado do direito fundamental à tutela jurisdicional, ela se insere no âmbito do direito 

processual constitucional e, mais especificamente, na vertente da tutela constitucional do 

processo uma vez que o direito à tutela jurisdicional desempenha papel central no modelo 

constitucional do processo civil como um de seus objetivos máximos, qual seja, a efetiva 

realização do que for garantido pelo direito material.  

 

O tema da tutela jurisdicional foi banido dos estudos dos processualistas no 

decorrer do século XIX no contexto da passagem do primeiro momento (imanentista) para 

o segundo (autonomista) como resultado direto da rejeição da idéia de que a tutela de 

                                                 
1 T. S. FERRAZ JR. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
1994, pp. 48-51; R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: CEPC, 2002, pp. 29-34.  
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direitos fosse escopo do processo – entendida que era pelos autonomistas como uma 

projeção da premissa imanentista sobre o conceito de ação2 

 

Porém, a idéia de que o processo deve ser capaz de concretizar efetivamente o 

benefício atribuído à parte, consubstanciada em um direito à tutela jurisdicional, foi 

recentemente recuperada no contexto de um terceiro momento metodológico do direito 

processual civil, pautado pela instrumentalidade do processo, e como conseqüência direta 

da relativização do binômio direito-processo. 

 

Nesse sentido, a recuperação do tema da tutela jurisdicional corresponde à negação 

do processo como valor em si mesmo (aspecto negativo da instrumentalidade) e à 

preocupação em extrair do processo o máximo de proveito quanto à obtenção dos 

resultados propostos, cumprindo integralmente sua função sócio-político-jurídica (aspecto 

positivo da instrumentalidade).3 

 

De maneira mais específica, o tema da tutela jurisdicional é um dos aspectos 

fundamentais da problemática da efetividade do processo, a qual pode ser encarada sob os 

ângulos (i) da admissão em juízo; (ii) do modo-de-ser do processo; (iii) dos critérios de 

julgamento e (iv) da efetivação dos direitos (ou utilidade das decisões). Mas, acesso amplo, 

procedimentos perfeitos e decisões justas de nada adiantariam se de tudo isso não 

resultassem efeitos práticos capazes de alterar substancialmente a situação das pessoas 

envolvidas.4 

 

 Direito à tutela jurisdicional é, assim, a expressão última da idéia de que o 

processo deve servir ao direito material como um instrumento capaz de garantir, dentro do 

praticamente possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem 

direito de conseguir5. 

 

                                                 
2 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional. Fundamentos do processo civil moderno. t. 2. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
3 C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade do processo. 11ª ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 390. 
4 C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade do processo, pp. 364-372. 
5  “Il processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello 
ch’egli ha diritto di conseguire”. (G. CHIOVENDA. Dell’azione nascente dal contratto preliminare. Saggi di 
diritto processuale civile (1894-1937). v. 1. Milano: Giuffrè, 1993, p. 110) 
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Assim, o objetivo desta dissertação se justifica pelo fato de que a grande 

preocupação do direito processual contemporâneo é relacionada à efetividade do processo, 

que se traduz na busca de mecanismos para alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.6 

 

Paralelamente a essa recuperação do tema da tutela jurisdicional, na perspectiva 

instrumentalista, como um dos escopos do processo civil, diante do abandono da 

concepção puramente individualista e liberal dos direitos humanos e da criação e 

reconhecimento de novas categorias de direitos sociais e econômicos, ocorrida na segunda 

metade do século XX, com a construção do Estado social, o direito de acesso à justiça 

deixou de ser visto apenas, sob o aspecto negativo, com um significado puramente formal e 

passou a ser compreendido, sob um aspecto positivo, como direito à tutela jurisdicional 

efetiva.7     

 

No Brasil, a afirmação da existência de um direito fundamental à tutela 

jurisdicional se deu por meio da interpretação teleológica do inciso XXXV, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o qual estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 

Segundo essa visão, que se tornou um lugar comum na doutrina, o direito de ação 

seria contrapartida direta da proibição do direito de autotutela, o qual, para ser efetivo  

deve garantir à parte vencedora a concreta realização do seu direito.8  

 

Nesse sentido, Kazuo Watanabe afirma que “o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional não assegura apenas o acesso formal aos órgãos judiciários, mas sim 

o acesso à Justiça que propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de 

denegação da justiça e também o acesso à ordem jurídica justa”9. 

                                                 
6 J. R. S. BEDAQUE, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização). São Paulo: Malheiros, 2006, p. 15. 
7 L. P. COMOGLIO. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: Giappichelli, 2004, pp.  13-14.  
8 “È notazione comune che la giurisdizione statale, e il correlato diritto o potere di azione, rappresenta la 
contrapartita del divieto di autotutela privata. Se cosi è, diviene alquanto semplice il comprendere como sia 
necessario che tale contrapartita sia effetiva: cioè che tramite il processo l’attore che ha ragione possa 
ottenere per quanto possibile praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire a 
livello di diritto sostanziale. Oggi nessuno sarebbe disposto a mettere in discussione questi elementi cardine 
per la comprensione di ogni moderno sistema processuale”. (A. PROTO PISANI. Lezioni di diritto processuale 
civile. 4ª ed. Napoli: Jovene, 2002,p. 591) 
9 K. WATANABE . Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 261 
do CPC). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 20. Nesse mesmo sentido, J. R. 
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De tal forma, esse dispositivo, que no âmbito de uma visão liberal do direito era 

interpretado como significando apenas a defesa do cidadão frente ao Estado, para que este 

não proibisse que algum tipo de violação a direito fosse levada perante o órgão 

jurisdicional – ou seja, exatamente aquilo que o texto expressa e nada mais – passou a 

significar a existência de um direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. 

 

O direito à tutela jurisdicional, assim derivado do texto do inciso XXXV, do artigo 

5º, da Constituição, adquiriu, no contexto de um neoconstitucionalismo pós-positivista – 

caracterizado pela possibilidade do controle material de constitucionalidade e pela 

positivação de valores na forma de direitos fundamentais –, a condição de um limite 

material ao legislador ordinário, a partir do qual a interpretação das normas 

infraconstitucionais e o exame de constitucionalidade ou adequação das  normas jurídicas 

deverão ser realizados.  

 

É esse o significado da afirmação de que o direito à tutela jurisdicional, sendo um 

direito fundamental, é uma das regras e princípios que compõe a tutela constitucional do 

processo – vertente do direito processual constitucional –, compreendida esta como os 

limites e objetivos constitucionalmente estabelecidos em relação ao processo civil  e a que 

este deverá se adequar. 

 

Mas, se do texto garantidor de um direito constitucional de agir pode ser extraída a 

existência de tutela jurisdicional adequada à proteção do direito demonstrado em sede 

processual, o correto entendimento do complexo de normas constitucionais, direcionadas 

para a garantia do sistema processual, constitui primeiro passo para conferir maior 

efetividade possível à tutela que emerge do processo.10 

 

 

                                                                                                                                                    
S. BEDAQUE, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização), 2006, p. 61; G. M. MELO, O acesso adequado à justiça na perspectiva do justo processo. 
Processo e Constituição – Estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: 
RT, 2006, pp. 690-691; L. F. S. RIBEIRO. Prestação jurisdicional efetiva: uma garantia constitucional. 
Processo e Constituição – Estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: 
RT, 2006, pp. 153-154.   
10 J. R. S. BEDAQUE, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização), p. 63. 



 14 

Assim, o desenvolvimento consistente de tal postura metodológica exige uma teoria 

geral dos direitos fundamentais que permita o tratamento adequado da relação entre a 

Constituição e o resto do ordenamento jurídico, estabelecendo como premissas: (i) o que se 

entende por direito fundamental, (ii) a estrutura das normas de direito fundamental e (iii) 

como lidar com as restrições a direitos fundamentais. 

 

Nesse sentido, esta dissertação adota a teoria dos direitos fundamentais de Robert 

Alexy como um pressuposto teórico a ser respeitado para que se possa formular toda e 

qualquer afirmação sobre a existência, forma de aplicação e possibilidade de restrição do 

direito fundamental à tutela jurisdicional.11  

 

Tal teoria dos direitos fundamentais se constitui no ponto de partida inquestionável 

do exercício analítico a ser realizado neste trabalho para a elaboração de uma teoria 

específica sobre o direito fundamental à tutela jurisdicional capaz de explicar a 

fundamentação constitucional desse direito – ou seja, a sua existência – bem como, a sua 

estrutura normativa e conteúdo, com o intuito de determinar a maneira como tal norma 

deve ser aplicada e os limites de sua restrição quando em confronto com outros direitos 

fundamentais. 12 

 

1.2. Método 

 

É necessário, em primeiro lugar, diferenciar método de trabalho de abordagem 

metodológica. 

 

Quanto ao primeiro aspecto, esta dissertação, como é a regra geral no que se trata 

de pesquisa jurídica, limita-se à análise da doutrina e da jurisprudência. 

 

Quanto à abordagem metodológica, seguindo a divisão proposta por Ralf Dreier e 

Robert Alexy, segundo os quais a dogmática jurídica poderia ser dividida em três 

                                                 
11 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales. 
12 Uma exposição mais detalhada do desenvolvimento de todo o trabalho será feita no tópico 1.3 
(desenvolvimento do trabalho). 
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dimensões – a analítica, a empírica e a normativa –, este é um trabalho essencialmente 

dogmático e seu enfoque é analítico por excelência.13 

 

Na dimensão analítica, aquilo de que se trata é da consideração sistemático-

conceitual do direito válido, o que se dá por meio da análise dos conceitos básicos e mais 

elementares envolvidos no objeto da pesquisa, da investigação a respeito das relações 

existentes entre os conceitos trabalhados e do exame das formas de fundamentação 

jurídica.   

 

Essa dimensão da dissertação se evidencia no capítulo 2, em que será apresentado o 

pressuposto teórico fundamental desta pesquisa, qual seja, a teoria dos princípios; no 

capítulo 3, em que deverá ser primeiramente estabelecido o significado de “tutela 

jurisdicional” – para os fins do presente trabalho –, premissa necessária à tentativa de se 

tratar o direito fundamental à tutela jurisdicional dentro do arcabouço conceitual da teoria 

dos princípios, que será realizada no capítulo 4; e na primeira parte do capítulo 5 (itens 5.1 

e 5.2), em que aplicaremos a teoria geral dos direitos fundamentais para tratar da 

possibilidade de se estabelecer o conteúdo do direito à tutela jurisdicional.  

 

Mas, além da dimensão analítica, também as outras duas dimensões – empírica e 

normativa – são fundamentais para a consecução deste trabalho. 

 

Quanto à dimensão empírica da dogmática jurídica, o que aqui nos interessa é o 

aspecto relacionado ao conhecimento do direito positivamente válido, não no sentido de 

mera descrição do direito legislado, mas também da descrição e prognóstico da prática 

judicial, isto é, do direito judicial, dimensão que se concretiza no exame da aplicação do 

direito pelos órgãos jurisdicionais, o que será feito, particularmente, na análise de casos 

concretos a ser desenvolvida no capítulo 5 (item 5.3.). 

 

 Por fim, na dimensão normativa da dogmática jurídica se trata da orientação e 

crítica da práxis jurídica, especialmente da práxis jurisprudencial, sendo constitutiva a 

questão de saber qual é, no caso concreto e sobre a base do direito positivo válido, a 

                                                 
13 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 29-34; V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial 
dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Tese (Titularidade em Direito 
Constitucional) – Faculdade de Direito,  Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, pp. 32-33.  
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decisão correta, sentido em que essa dimensão é, em muitos casos, a própria expressão do 

conceito de trabalho acadêmico: fornecer uma resposta adequada ao problema analisado.  

 

Mas não é apenas isso, esta dissertação não tem por escopo dar resposta a um caso 

concreto específico, mas sim, em desenvolver um modelo de análise que sirva como 

instrumento na discussão dos casos concretos, de forma que, não se trata de uma análise 

teórica centrada em si mesma, mas de fornecer um modelo que possa servir de instrumento 

para a efetiva concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional, fornecendo 

subsídios para o próprio desenvolvimento da atividade jurisprudencial.     

 

 Assim, segundo a lição de Robert Alexy, se a ciência do direito há de cumprir 

racionalmente sua tarefa prática de responder o que é devido nos casos reais ou 

imaginados, tem então que vincular racionalmente as três dimensões da dogmática jurídica 

como condição necessária da racionalidade da ciência do direito como disciplina prática14.

  

Dessa maneira, o aspecto predominantemente analítico desta pesquisa é reflexo da 

crença de que sem uma consideração sistemático-conceitual do direito, não é possível a 

ciência do direito como disciplina racional, com implicações efetivas na proteção do 

direito fundamental à tutela jurisdicional, uma vez que, é justamente a partir do método 

analítico que se criam condições teóricas para a construção de um modelo que tenha seu 

foco central em exigências reais de fundamentação e na criação de ônus argumentativos 

claros para restrições ou omissões que impliquem na não realização desse direito 

fundamental.15  

   

1.3. Desenvolvimento do trabalho 

 

Sendo o tema desta dissertação “o direito fundamental à tutela jurisdicional” e o 

seu objeto a determinação: (i) da definição daquilo que deve ser entendido por “tutela 

jurisdicional”; (ii) do enquadramento do direito à tutela jurisdicional na perspectiva da 

teoria dos direitos fundamentais e (iii) da relação entre o que é protegido pelo direito 

                                                 
14 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 33. 
15 Esse ganho de transparência na análise dos direitos fundamentais é, segundo Virgílio Afonso da Silva, uma 
exigência de uma Constituição de um Estado Democrático de Direito. (V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais, pp.41-42.)  
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fundamental à tutela jurisdicional e suas possíveis restrições; o desenvolvimento deste 

trabalho segue o caminho necessário para a análise dessas questões. 

 

Após esta breve introdução, no capítulo 2 será exposto o pressuposto teórico desta 

dissertação, que é a teoria dos direitos fundamentais como teoria dos princípios, explicando 

de forma sintética o significado dos conceitos-base sobre os quais se ergue este trabalho, 

conforme estabelecidos por Robert Alexy e desenvolvidos por Virgílio Afonso da Silva, de 

forma a deixar claro em que acepção eles serão utilizados, nos limitando a fazer apenas 

algumas considerações a respeito da maneira como essa teoria tem sido aplicada pela 

doutrina processual brasileira.  

 

No capítulo 3, será estabelecida a definição do significado de “tutela jurisdicional” 

para os fins desta pesquisa e, em seguida, no capítulo 4, analisaremos o enquadramento do 

direito fundamental à tutela jurisdicional no arcabouço conceitual da teoria dos direitos 

fundamentais adotada –  premissa necessária para se responder as questões subseqüentes.   

 

No capítulo 5, examinaremos a possibilidade de se determinar um conteúdo para o 

direito fundamental à tutela jurisdicional em abstrato e em concreto a partir das 

considerações da teoria dos direitos fundamentais e da análise dos casos (i) da 

constitucionalidade da Lei de Arbitragem, (ii) da tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública e (iii) da tutela coletiva em matéria previdenciária e tributária.  

 

A partir dessa análise, determinando o que pode ser entendido por um conteúdo 

essencial do direito à tutela jurisdicional, será possível resolver as questões relativas a sua 

possível restrição e – compreendendo-se a eficácia normativa desse direito – poderá ser 

estabelecido em que medida e de qual forma ele deve ser efetivado. Finalmente, no 

capítulo 6 será realizada a conclusão geral do trabalho.  
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2. TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM PRESSUPOSTO 

TEÓRICO 

 

2.1. Direito processual constitucional 

  

Conforme afirmado quando da delimitação do tema desta dissertação (supra item 

1.1.), o direito fundamental à tutela jurisdicional se insere em uma abordagem 

metodológica do processo civil dedicada a compreendê-lo a partir dos preceitos 

determinados pela Constituição.16 

 

Tal enfoque parte do pressuposto de que o direito processual é o conjunto de 

princípios e regras destinados à regulamentação do meio estatal de solução de 

controvérsias17 que, como ramo do direito público voltado para a disciplina de uma função 

do Estado, exige para sua adequada compreensão que o direito constitucional seja tomado 

como ponto de partida18. 

 

 Direito processual constitucional é, nesse sentido, o método consistente no exame 

do sistema processual e dos institutos do processo a partir da Constituição e das relações 

mantidas com ela.19 

 

Não se trata de ramo autônomo do direito processual, mas de enfoque metodológico 

e sistemático a partir do qual o processo é examinado em suas relações com a Constituição, 

não mais como mero conjunto de regras acessórias de aplicação do direito material, mas 

como instrumento público de realização da justiça.20 

 

                                                 
16 A. P. GRINOVER. As garantias constitucionais do direito de ação. São Paulo: RT, 1973; Os princípios 
constitucionais e o código de processo civil. São Paulo: Bushatsky, 1975; K. WATANABE . Controle 
jurisdicional (princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema jurídico brasileiro) e 
Mandado de segurança contra atos judiciais. São Paulo: RT, 1980; A. C. A. CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. 
DINAMARCO, Teoria geral do processo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 78-87; C. R. DINAMARCO. 
Instituições de direito processual civil. v.1., São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 188-251.  
17 J. R. S. BEDAQUE. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 41. 
18 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 26. 
19 C. R. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil. v. 1, pp. 188-190. 
20 A. C. A. CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria geral do processo, pp. 78-81. 
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Segundo esse enfoque, influências recíprocas entre Constituição e processo  se 

expressam – em  sentidos vetorialmente inversos – na “tutela constitucional do processo”, 

feita pelos princípios e regras constitucionais, e na “jurisdição constitucional”, composta 

pelos mecanismos processuais diretos e indiretos voltados a garantir a efetividade das 

normas constitucionais.21  

 

O direito fundamental à tutela jurisdicional, sendo uma norma estipulada pela 

Constituição, deve ser compreendido como parte integrante da vertente da “tutela 

constitucional do processo”, definida como o estudo dos princípios e regras constitucionais  

que o regem.22   

 

Tal perspectiva metodológica pressupõe que a legislação seja interpretada e 

aplicada levando em consideração as normas constitucionais, que, estipulando limites 

formais e materiais para a atividade legislativa23, exigem que a tarefa do jurista não seja 

mais compreendida como atividade voltada à revelação das palavras da lei, mas sim como 

um trabalho de construção de significados com base nos direitos fundamentais, cabendo a 

ele, diante da verificação da inadequação entre uma norma e a Constituição, demonstrar a 

sua inconstitucionalidade.24 

 

É esse o significado da afirmação de que o direito processual civil e todos os seus 

institutos devem ser compreendidos de maneira a realizar os direitos fundamentais tais 

como assegurados no plano constitucional, verificando, a partir do “modelo constitucional 

do direito processual civil”, a constitucionalidade dos dispositivos que regem o processo. 25 

 

                                                 
21 “Em resumo: a) o direito processual constitucional é um método de exame do sistema processual à luz dos 
preceitos contidos na Constituição; b) ele inclui a tutela constitucional do processo e a jurisdição 
constitucional das liberdades; c) operam em dois sentidos as relações entre a Constituição e o processo: a 
Constituição cercando o sistema processual de princípios e garantias, o sistema processual servindo de 
instrumento de atuação dos preceitos contidos na Constituição”. (C. R. DINAMARCO. Instituições de direito 
processual civil. v. 1, p. 190) 
22 C. R. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil. v. 1, pp. 193-200. 
23 Esse modelo de compreensão crítica da lei a partir da Constituição, submetendo o texto normativo a 
princípios materiais – em uma ruptura com o positivismo do Estado liberal, que se expressava em um direito 
constituído por regras –, no entanto, não se confunde com uma visão jusnaturalista do processo, uma vez que 
a Constituição é uma construção política e os direitos fundamentais são fruto da vontade humana. (L. G. 
MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo. São Paulo: RT, 2006, pp. 40-53.) 
24 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 45. 
25 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1, pp. 84-85. 
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Mas, para que seja possível tratar adequadamente do direito fundamental à tutela 

jurisdicional a partir da postura metodológica do direito processual constitucional na 

vertente da tutela constitucional do processo, a adoção de uma teoria dos direitos 

fundamentais capaz de explicar e solucionar os diversos problemas suscitados pela 

interação entre as normas constitucionais e o processo é um pressuposto teórico 

inafastável.26 

 

Dessa forma, adoção da teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy como 

ponto de partida para a análise a ser desenvolvida nessa dissertação deve ser compreendida 

como uma premissa necessária para que seja possível desenvolver uma abordagem 

conforme o direito processual constitucional sem cair em contradições e evitando-se 

sincretismos metodológicos.27 

 

 Tal preocupação metodológica com o estabelecimento de pressupostos teóricos 

para o desenvolvimento de conclusões a respeito da relação entre os direitos fundamentais 

e o processo civil pode ser verificada nas obras de Luiz Guilherme Marinoni28 e Cássio 

Scarpinella Bueno29, processualistas que adotam expressamente a abordagem do direito 

processual constitucional como ponto de partida para a sua compreensão.  

   

2.2. Textos, normas e direitos fundamentais 

 

 O objeto e caráter da teoria dos direitos fundamentais elaborada por Robert Alexy 

resultam de três características: (i) é uma teoria geral; (ii) é uma teoria dogmática; e (iii) é 

uma teoria sobre direitos fundamentais positivamente válidos.30 

  

                                                 
26 “princípios constitucionais do processo civil são normas veiculadoras de direitos fundamentais e, nesse 
sentido, todos os avanços que os teóricos dos direitos fundamentais alcançam em seus estudos devem ser 
utilizados pelos estudiosos do direito processual civil”. (C ÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado 
de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: volume I, p. 94) 
27 V. AFONSO DA SILVA . Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. Interpretação 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. 
28 L. G. MARINONI. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 378, 20 jul. 2004, http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5281; 
Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, pp. 165-247; Curso de processo civil, volume 
1: teoria geral do processo, pp. 63-88.  
29 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1, pp. 56-59; 92-101. 
30 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 27-46. 
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 Tal teoria foi desenvolvida como um meio para propiciar a formulação de respostas 

racionalmente fundadas às questões jurídicas relacionadas aos direitos fundamentais 

suscitadas pela submissão constitucional do legislativo, do executivo e do judiciário às 

normas de direito fundamentais, enquanto direitos de vigência imediata. 

 

 Nesse sentido, trata-se de uma teoria jurídica geral sobre os direitos fundamentais 

positivados, erigida sobre o pressuposto de que não é possível uma dogmática adequada 

dos direitos fundamentais sem uma teoria dos princípios, instrumento necessário para se 

lidar racionalmente com a abertura do sistema jurídico frente ao sistema moral efetuada 

por essa positivação.31 

  

A concepção de uma teoria jurídica dos direitos fundamentais expressa um ideal 

teórico: uma teoria integrativa que abarque da maneira mais ampla possível os enunciados 

gerais que possam ser formulados corretamente e os vincule.  

 

É uma teoria primariamente analítica, pois acredita que apenas o trabalho analítico 

pode livrar, ao menos em parte, a dogmática dos direitos fundamentais da retórica política 

e da instabilidade da luta pelas concepções de mundo. 

 

Dado o seu caráter geral, tal teoria não trata dos direitos fundamentais em espécie, 

cumprindo sua função ao contribuir para claridade analítico conceitual necessária para a 

fundamentação racional de juízos de dever-ser a respeito de direitos fundamentais em 

concreto, no caso desta dissertação, o direito fundamental à tutela jurisdicional. 

 

 Sendo uma teoria dogmática, cumpre as funções típicas de uma tecnologia: um 

pensamento conceitual vinculado ao direito posto capaz de se instrumentalizar a serviço da 

ação sobre a sociedade.32  

 

Como teoria sobre direitos fundamentais positivamente válidos pressupõe que 

sempre que exista um direito fundamental deve existir uma norma válida que outorgue tal 

                                                 
31 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 21-25. 
32 T. S. FERRAZ JR. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação, p. 87. 
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direito, de forma que a correta compreensão do que são normas de direito fundamental é o 

primeiro passo para se estabelecer o conceito de direito fundamental.33 

 

Norma jurídica, em sua conceituação dogmático-analítica, deve ser entendida como 

um imperativo “despsicologizado”: um diretivo vinculante, coercitivo, bilateral, que estatui 

uma hipótese normativa (facti species) à qual imputa uma conseqüência jurídica e que 

funciona como um critério para a tomada de decisão.34 

 

Assim, o ponto de partida desse modelo é a distinção entre norma e enunciado 

normativo.  

 

Norma é o resultado da interpretação, é o sentido ou significado atribuído a 

qualquer enunciado (ou fragmento de enunciado, combinação de enunciados, combinação 

de fragmentos de enunciados)35, portanto, texto e norma não se identificam: o texto é o 

sinal lingüístico; a norma é o que se revela, designa, ou seja, o significado atribuído pelo 

intérprete.36  

 

 Normas jurídicas são os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática 

de textos normativos podendo ocorrer de: (i) haver norma mas não haver dispositivo; (ii ) 

haver dispositivo, mas não haver norma; (iii ) haver mais de uma norma a partir de um 

único dispositivo; e (iv) haver apenas uma norma a partir de vários dispositivos.37 

 

Portanto, as normas de direito fundamental não são apenas aquelas expressas 

diretamente por enunciados da Constituição (“diretamente estatuídas”), mas também 

aquelas a elas adscritas (“atribuídas”).38  

 

Normas adscritas de direito fundamental são aquelas cuja existência e validade não 

pode ser simplesmente verificada por meio da simples referência aos termos expressos em 

                                                 
33 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales. pp. 47-48. 
34 T. S. FERRAZ JR., Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação, p. 123. 
35 J. J. G. CANOTILHO. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, pp. 1186-1189. 
36 E. Grau. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
pp. 82-89. 
37 H. ÁVILA . Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, pp. 30-31. 
38 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 70. 
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um texto normativo, mas aquelas que são construídas por meio de uma atribuição de 

significado – que não decorre expressamente do enunciado normativo – realizada pelo 

intérprete a partir de vários, um, ou mesmo nenhum dispositivo específico.39  

 

Tal adscrição de direitos é permita expressamente pelo § 2º, do artigo 5º, da 

Constituição, segundo o qual “os direitos e garantias expressos nessa Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, podendo ser realizada 

tanto materialmente – argumentando-se a sua repercussão sobre a estrutura básica do 

Estado – como formalmente – argumentando-se um determinado significado que não 

decorreria direta e imediatamente de um ou mais diferentes textos constitucionais.40 41 

 

Esses direitos fundamentais, mesmo que não expressos, não devem ser 

compreendidos como simples valores, mas como normas jurídicas vinculantes dotadas de 

plena eficácia jurídica, dotadas do poder de submeter legislativo, o executivo e o judiciário, 

enquanto direitos de vigência imediata.42 

  

  Direitos fundamentais são aqueles jurídico-institucionalmente garantidos e 

limitados espaço-temporalmente43, ou seja, os direitos fundamentais atualmente existentes 

no Brasil são aqueles estabelecidos expressamente pelos enunciados normativos da 

Constituição Federal de 1988 e aqueles que a eles podem ser adscritos de maneira 

fundamentada, dentre os quais, o direito fundamental à tutela jurisdicional (infra item 4.1.).   

  

2.3. Distinção entre regras e princípios 

 

                                                 
39 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 66-73. 
40 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 64-65. 
41 Como exemplo de adscrição de direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 939-7/DF, relator Ministro Sydney Sanches, 15.12.1993 (que afirma existir direitos 
fundamentais à anterioridade tributária e à imunidades tributárias). 
42 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 45. 
43 J. J. G. CANOTILHO. Direito Constitucional, p. 393. 
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Para a teoria dos direitos fundamentais a distinção conceitual mais importante é 

aquela formulada entre regras e princípios, a qual constitui sua base e é uma chave para a 

solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais.44 

 

Essa distinção é certamente essencial para os fins desta dissertação, uma vez que 

esta se estrutura em torno da teoria aqui apresentada e confia em seu instrumental como 

meio para solucionar as questões centrais que constituem o seu objeto.   

 

Adotamos assim a tese da separação qualitativa entre regras e princípios, segundo a 

qual a distinção entre estas duas espécies de normas – ambas determinam o que “deve ser” 

– é de caráter lógico, sendo o ponto decisivo para esta distinção a afirmação de que 

“princípios” são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 

 

Dessa forma, os princípios são “mandamentos de otimização”, caracterizados pelo 

fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus, dependendo não só das possibilidades 

reais, mas também das jurídicas, cujo âmbito é determinado pelos princípios e regras 

opostos.45  

 

É nesse sentido que se pode afirmar que o principal traço distintivo entre regras e 

princípios, segundo essa teoria, é a estrutura dos direitos que tais normas garantem, uma 

vez que, regras garantem direitos ou impõem deveres definitivos (só podem ser cumpridas, 

ou não), enquanto princípios garantem direitos ou impõem deveres prima facie. Dessa 

maneira, os princípios se diferenciariam das regras, pois, ao contrário destas, que possuem 

apenas uma dimensão de validade, aqueles possuem também uma dimensão de “peso”. 

 

                                                 
44 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 81; J. J. G. CANOTILHO. Direito Constitucional, p. 
1241. 
45 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 86; J. J. G. CANOTILHO. Direito Constitucional, p. 
1.241. Alternativas a esta tese são aquelas, tradicionalmente aceitas no Brasil, que definem regras e 
princípios segundo critérios de “grau” – seja de grau de generalidade, abstração ou de fundamentalidade – 
assim como aquelas, como a defendida por Aulis Aarnio, que rejeitam a possibilidade ou a utilidade desta 
distinção. (V. AFONSO DA SILVA . Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, v. 1, 2003, p. 609-610.)  
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 O diferencial da teoria propugnada por Alexy é que o conceito de princípio não 

está relacionado com a fundamentalidade da norma46, de forma que um princípio pode 

tanto ser, como não ser, um mandamento nuclear do sistema, já que a classificação de uma 

norma como princípio ou regra está ligada a sua diferente estrutura normativa, e não a sua 

importância.47  

 

A relevância dessa teoria está em que, o modelo proposto, segundo o qual regras e 

princípios se diferenciariam pelas suas distintas estruturas normativas levaria a que estes 

diferentes tipos de normas fossem aplicados de maneiras diferentes. 

 

2.3.1. Direitos e garantias 

 

É tradicional na doutrina de direito constitucional diferenciar direitos e garantias, 

separando “no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que são as 

que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, 

que são as que, em defesa dos direitos limitam o poder”48, porém, não são nítidas as linhas 

divisórias entre estas duas categorias e a Constituição não consigna regra que as aparte.49 

 

Segundo José Afonso da Silva as garantias constitucionais dos direitos 

fundamentais, em conjunto, caracterizam-se como imposições, positivas ou negativas, aos 

órgãos do Poder Público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou, no 

caso de violação, a reintegração dos direitos fundamentais. Já as garantias constitucionais 

especiais são normas constitucionais que conferem aos titulares dos direitos fundamentais, 

meios e técnicas, instrumentos ou procedimentos para impor o respeito e a exigibilidade de 

seus direitos.50  

 
                                                 
46 Em sentido contrário, Luiz Guilherme Marinoni adota uma conceituação mais ampla afirmando que “Os 
direitos fundamentais estão ligados, como parece óbvio, a sua ‘fundamentalidade’, que pode ser vista nos 
sentidos material e formal. Esta última esta vinculada ao sistema constitucional positivo”. (L.G. MARINONI. 
O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais, pp. 1-2) 
47 V. AFONSO DA SILVA . Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção, p. 613. 
48 RUY BARBOSA. República: Teoria e prática (Textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos 
consagrados na primeira Constituição da República), Petrópolis/Brasília: Vozes/Câmara dos Deputados, 
1978, pp. 121-124. 
49 O Capítulo I do Título II da Constituição Federal  traz a rubrica “Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos”, mas, segundo José Afonso da Silva, apesar de não mencionar as garantias dos 77 incisos que 
compõem o art. 5º, praticamente, do inciso XXXV ao LXXII são garantias. J. AFONSO DA SILVA . Curso de 
direito constitucional positivo, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 186.   
50 J. AFONSO DA SILVA . Curso de direito constitucional positivo, p. 189. 
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Em suma, direitos seriam bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as 

garantias os meios destinados a fazê-los valer: instrumentos pelos quais se asseguram seu 

exercício e gozo.51  

 

Apesar dessa distinção, rigorosamente, as garantias também seriam direitos, embora 

muitas vezes se saliente nelas o caráter instrumental de proteção de outros direitos, 

traduzindo-se, quer no direito dos cidadãos de exigir dos poderes públicos a proteção dos 

seus direitos, quer no reconhecimento de meios processuais adequados  a esta finalidade.52  

 

Ou seja, em termos analíticos estaríamos, na verdade, diante de uma relação entre 

enunciados sobre direitos e enunciados sobre a sua proteção. Os enunciados sobre a 

proteção jurídica expressam a capacidade jurídica – poder ou competência – para impor 

um direito e também esta posição pode ser chamada de “direito”: trata-se, pois, da relação 

entre duas posições ou direitos.53    

 

Uma vez que as garantias constitucionais dos direitos fundamentais são todas 

estabelecidas por normas de direito fundamental o que deve ficar claro é que são todas elas 

direitos fundamentais independentemente de sua maior ou menor instrumentalidade. 

 

Dessa maneira, “garantias” também são normas jurídicas e, portanto, também 

devem ser entendidas, segundo suas estruturas normativas, como regras ou como 

princípios, classificação suficiente para responder a questão sobre a maneira como  

deverão ser aplicadas. 

 

Intuí-se, no entanto, que a diferenciação entre disposições meramente declaratórias 

e disposições assecuratórias coincidiria com a diferenciação entre normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível e normas que garantem direitos ou impõem 

deveres definitivos, de forma que, de maneira geral, poderíamos afirmar que aquilo que a 

doutrina constitucional tradicionalmente denomina “garantias constitucionais dos direitos 

                                                 
51 J. AFONSO DA SILVA . Curso de direito constitucional positivo, p. 412. 
52 J. J. G. CANOTILHO. Direito Constitucional, p. 396.   
53 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 181. Em sentido contário, Hans Kelsen define direito 
subjetivo em sentido técnico específico como “o poder jurídico de fazer valer, através de uma ação, o não 
cumprimento deste dever, quer dizer, de por em movimento o processo que leva ao estabelecimento da 
decisão judicial em que se estatui uma sanção concreta como reação contra a violação do dever”. (H. 

KELSEN. Teoria Pura do Direito, 6ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 140-162.)  
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fundamentais” seriam direitos fundamentais com a estrutura de regras, enquanto os 

“direitos constitucionais fundamentais” seriam direitos fundamentais com a estrutura de 

princípios.54 

 

2.4. Conflitos normativos 

 

Conflitos normativos ocorrem quando existe a possibilidade de aplicação de duas 

ou mais normas, cujas conseqüências jurídicas se mostrem, total ou parcialmente 

incompatíveis, a um mesmo caso concreto.55  

 

No caso de conflitos entre regras, uma vez que estas garantem direitos definitivos, 

se duas regras prevêem conseqüências diferentes para o mesmo fato, este conflito só pode 

ser solucionado, ou pela introdução de uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou 

declarando inválida pelo menos uma das regras, resolvendo-se assim no plano da 

validade.56   

 

Colisões entre princípios devem ser solucionadas de maneira completamente 

distinta, uma vez que tem prevalência aquele princípio que for, para o caso concreto, mais 

importante, ou seja, diante de certas circunstâncias um princípio precede ao outro, diante 

de outras circunstâncias a questão da precedência pode ser solucionada de maneira 

inversa.57 Dessa forma, é relevante que, diante de uma colisão entre princípios, não sendo 

esta travada no plano da validade, aquele que não tiver prevalência não deixa de pertencer 

ao ordenamento jurídico. 

 

Quanto às colisões entre regras e princípios, segundo Alexy, quando isto ocorre, 

deve haver um sopesamento entre o princípio P e um segundo princípio P’ que apóia 

concretamente a regra em colisão.58 No entanto, Virgílio Afonso da Silva critica esta 

solução, porque ela possibilitaria que o aplicador do direito, em qualquer caso e em 

qualquer situação, afastasse a aplicação de uma regra por entender que há um princípio 

                                                 
54 Para uma classificação geral dos direitos fundamentais em “direitos” e “garantias”, J. AFONSO DA SILVA . 
Curso de direito constitucional positivo, pp. 412-467. 
55 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 54.  
56 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 88. 
57 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 89. 
58 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 86, nota 24. 
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mais importante que justifique esse afastamento, o que geraria um alto grau de insegurança 

jurídica.59 

 

Dessa maneira, este autor propõe uma outra forma de encarar o problema, segundo 

a qual nessas situações, em geral, não estaríamos diante de uma colisão propriamente dita, 

mas de uma restrição a um direito fundamental materializada em uma regra, fruto do 

sopesamento realizado pelo legislador entre dois princípios que garantem direitos 

fundamentais.  

 

No entanto, surgem problemas quando existem dúvidas quanto à 

constitucionalidade desta regra, ou quando a aplicação da regra em um determinado caso 

concreto levaria a situações incompatíveis com algum princípio decisivo para este caso, 

sem que haja razões para considerar a regra inconstitucional em abstrato. Nesses casos um 

termo possível seria excluir ou incluir a tipicidade da conduta na hipótese de incidência de 

uma regra, nesse aspecto isto poderia ser resultado de um sopesamento feito pelo juiz que 

criaria uma norma de exceção por meio de uma construção jurisprudencial. 

 

Diante dessas possibilidades de conflitos normativos evidencia-se o significado da 

adoção da classificação exposta no item precedente, qual seja, adotando-se teoria dos 

direitos fundamentais de Alexy, constata-se que muitas das normas que a doutrina 

tradicional chama de princípios – em vista do grau de fundamentalidade – deveriam ser 

categorizadas como regras – em vista da estrutura normativa –, levando à conseqüência 

prática de que tais normas devem ser aplicadas dentro de uma perspectiva de “tudo ou 

nada”: ou são válidas, e devem ser aplicadas, ou não são válidas, e não devem ser 

aplicadas, não cabendo falar de sopesamento em tal situação. 

 

Da mesma forma, tomando-se consciência de que os princípios são normas 

estruturalmente diferentes, caracterizadas como mandamentos de otimização, sua aplicação 

deve ser feita verificando-se a sua importância no caso concreto, utilizando-se do 

sopesamento, guiado pela regra da proporcionalidade, como técnica capaz de possibilitar 

uma escolha racional pelo intérprete.  

 
                                                 
59 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 59-66. 
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Sua aplicação, no entanto, pressupõe a correta compreensão do suporte fático dos 

direitos fundamentais. 

 

2.4.1. Suporte fático dos direitos fundamentais 

 

Tendo sido explicada a maneira como ocorrem e se resolvem os conflitos 

normativos – definidos como situações em que existe a possibilidade de aplicação de duas 

ou mais normas, cujas conseqüências jurídicas se mostrem, total ou parcialmente 

incompatíveis, a um mesmo caso concreto –, passamos agora ao problema do suporte 

fático de direitos fundamentais. 

 

A importância da compreensão deste conceito se dá pelo fato de que existe uma 

relação direta entre o suporte fático de um direito e a ocorrência da conseqüência 

normativa prevista, de forma que, falar de uma possibilidade de aplicação de duas ou mais 

normas, significa tratar de uma situação que está abrangida por mais de um suporte fático 

e, desta maneira, compreender esta situação pressupõe compreender este conceito.   

 

Suporte fático – abstrato  – é formado por aquilo que é descrito por uma 

determinada norma e para cuja ocorrência se prevê determinada conseqüência jurídica, de 

forma que a compreensão deste conceito e de sua extensão é de vital importância para a 

aplicação dos direitos fundamentais.60 

 

As idéias de suporte fático e de bem protegido (âmbito de proteção) em suas 

diferentes formulações têm em comum serem utilizadas em contrapartida ao conceito de 

restrição, referindo-se àquilo que é concedido prima facie pelas normas de direito 

fundamental, mas, conforme o tipo de norma de que se trate, devem ser definidas de 

maneira diferente. 

 

No caso de normas de direitos fundamentais garantidoras de direitos de defesa –

liberdades públicas –, o bem protegido (âmbito de proteção) e a intervenção compõem o 

suporte fático para a conseqüência jurídica prima facie, de forma que, se uma ação estatal 

não fundamentada constitucionalmente intervém em um bem protegido por um direito 
                                                 
60 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 81-82. 
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fundamental (contido no âmbito de proteção), então, a conseqüência jurídica prevista por 

ele deverá ocorrer, em geral uma exigência de cessação da intervenção.61 

 

Já na hipótese de direitos a prestações o que ocorre é a falta de realização do 

direito, geralmente causada por uma omissão estatal (ou uma ação insuficiente). Dessa 

maneira o âmbito de proteção deve ser formado pelas ações estatais que fomentem a 

realização do direito e o conceito de intervenção deve ser entendido como um não agir, de 

forma que, se uma omissão estatal não fundamentada constitucionalmente “intervém” em 

uma ação prevista no âmbito normativo de um direito fundamental, então a conseqüência 

jurídica prevista por ele deverá ocorrer, qual seja, o dever de realizá-la. 62 

 

Compreendido o conceito de suporte fático e sua importância, como elemento 

condicionante da conseqüência jurídica da norma de direito fundamental e, por 

conseguinte, de sua adjudicação, passamos a discutir como deve ser compreendida a sua 

extensão: suporte fático restrito ou amplo. 

 

Quanto a este ponto, um “suporte fático restrito” deve ser entendido como aquele 

em que existe uma preocupação em se definir o que deve ser abrangido por ele, o que é 

feito por meio da definição do que faz parte – e do que não faz parte – de seu âmbito 

normativo e de qual a extensão do conceito de intervenção estatal, enquanto as teorias que 

propugnam um “suporte fático amplo” têm seu foco no momento da fundamentação da 

intervenção.63 

 

Segundo Alexy, a debilidade das teorias restritivas reside em não construírem a 

exclusão definitiva como o resultado de uma ponderação entre princípios, mas, como o 

resultado da aplicação de critérios supostamente livres de ponderação. 64 Assim, enquanto 

estas teorias buscam definir o que é definitivamente protegido, as teorias que sustentam um 

                                                 
61 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 292-298; V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais, p. 90, o qual propõe um modelo 
alternativo em que a fundamentação constitucional não se contrapõe ao suporte fático, mas está incluída nele. 
62 Dadas as semelhanças estruturais entre os direitos sociais e os direitos à prestação em sentido amplo 
(direitos de proteção e direitos a organizações e procedimentos) é possível afirmar que a mesma formulação é 
adequada. V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 94-97.  
63 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 118.  
64 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 311. 
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suporte fático amplo fazem cair no âmbito de proteção do direito tudo aquilo em favor de 

cuja proteção fala o respectivo direito fundamental, o que será garantido prima facie, 

dependendo do sopesamento para se definir, em cada caso, o que é definitivamente 

garantido.65  

 

Dessa maneira, percebemos que conceber direitos fundamentais como dotados de 

suportes fáticos amplos potencializa a possibilidade de conflito entre diferentes direitos, 

trazendo, conseqüentemente, um aumento do número de intervenções, as quais, conforme 

o exposto, devem ser adequadamente fundamentadas, sob pena da realização da 

conseqüência jurídica prevista na norma – seja ela um direito de defesa ou um direito à 

prestação.  

 

Diante dessa constatação, percebe-se a íntima ligação entre a questão da extensão 

do suporte fático e a relação entre direitos. No entanto, devemos advertir que a extensão do 

suporte fático não implica na forma de relação entre o direito e suas restrições. Questão a 

que se dedica o próximo item.  

 

2.5. Restrições a direitos fundamentais 

 

Um modelo que amplia a extensão do âmbito de proteção dos direitos fundamentais 

e, ao mesmo tempo, o conceito de intervenção estatal, deve estar pronto para lidar com o 

problema da colisão de direitos e sua necessária limitação ou restrição.66 

 

Nesse contexto, pensar em restrição de um direito, sugere a existência de duas 

coisas: o direito e as suas restrições. Assim, se a relação entre direito e restrição for 

definida desta maneira, percebe-se que a restrição se dá externamente ao âmbito do próprio 

direito, sendo criada como fruto de uma necessidade exterior de se compatibilizar direitos 

de diferentes indivíduos, assim como os direitos individuais e os bens coletivos, motivo 

pelo qual esta teoria é caracterizada como “externa”.67 

                                                 
65 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 138-139. 
66 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 163. 
67 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 268; V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais, pp. 179-180. 
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Totalmente distinta é a teoria interna, segundo a qual o direito e seus limites são 

algo uno, sendo estes últimos imanentes ao próprio direito, de forma que se exclui que 

fatores externos imponham qualquer restrição extra.68 O conceito de restrição é substituído 

por aquele de limite, de maneira que as dúvidas sobre os limites do direito não dizem 

respeito a se este deve ser ou não limitado, mas sobre qual é o seu conteúdo.69    

 

Segundo essa teoria, a garantia decorrente de um direito fundamental tem que ser 

definitiva e não apenas prima facie, de modo que, se o direito subjetivo existe, ele pode ser 

naturalmente exercido no âmbito de seus limites. Assim, enquanto diante das colisões se 

constituem novas restrições a direitos fundamentais, os limites imanentes são apenas 

declarados como pré-existentes pela interpretação constitucional.70 

 

Diametralmente oposto é o paradigma da teoria externa, segundo o qual as 

restrições não influenciam o conteúdo do direito, podendo apenas, no caso concreto, 

restringir o seu exercício, não afetando a sua validade ou sua extensão prima facie.  

 

Nesse sentido, profunda é a relação entre teoria externa e teoria dos princípios, a 

qual sustenta que, em geral, os direitos fundamentais são garantidos por princípios, 

compreendidos como mandamentos de otimização, que consagram direitos prima facie 

com suportes fáticos os mais amplos possíveis, que, em face da impossibilidade de 

existência de direitos absolutos, podem ser restringidos por princípios colidentes. Na 

distinção entre o direito prima facie e o direito definitivo reside um pressuposto da teoria 

externa.  

 

Assim, dizer que princípios são “mandamentos de otimização”, que estão 

caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus dependendo não 

só das possibilidades reais, mas também das jurídicas, cujo âmbito é determinado pelos 

                                                 
68 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 163. 
69 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 268-269. 
70 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 165-172. 
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princípios e regras opostos71, significa dizer que “a definição do conteúdo definitivo do 

direito é, portanto, realizada a partir de fora” 72. 

 

É essa constatação que nos permite afirmar que a adoção da teoria externa, como 

modelo adequado para estabelecer a forma das restrições aos direitos fundamentais, é a 

conseqüência direta e natural da adoção da teoria dos princípios como um pressuposto 

teórico. 

 

Dessa maneira, partindo-se da teoria dos princípios – especialmente da distinção 

estrutural entre regras e princípios – e da teoria externa, se o âmbito das possibilidades 

jurídicas de realização dos mandamentos de otimização é determinado pelos princípios e 

regras opostos, evidente que é por meio destes que ocorrem as restrições aos direitos 

fundamentais. 

 

Quanto às restrições realizadas por meio de regras, essa é a maneira em que 

geralmente elas ocorrem, devendo-se salientar, no entanto, que conforme já afirmado, se 

muitos destes casos são com freqüência entendidos como uma colisão entre um princípio e 

uma regra, isto na verdade apenas ocorre excepcionalmente. Normalmente, a aparente 

colisão nada mais é do que o resultado da ponderação entre dois princípios, cuja expressão 

é a regra.73 

 

Assim, materialmente, as restrições a direitos fundamentais são sempre baseadas 

em princípios, formalmente, no entanto, a restrição poderá ocorrer de formas diversas: na 

ausência de regra que discipline a colisão – não tendo esta sido ainda objeto de ponderação 

pelo legislador – cabe ao juiz, no caso concreto, decidir qual princípio deverá prevalecer.74  

 

O estabelecimento de qual princípio deve prevalecer no caso concreto não é, no 

entanto, uma tarefa fácil, sendo o sopesamento e a regra da proporcionalidade o 

                                                 
71 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 86. 
72 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 182. 
73 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 59-66 e 182-184.  
74 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 185. 
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instrumental adequado para que esta se realize de maneira racional e transparente, 

conforme será desenvolvido no item subseqüente.   

 

2.6. Regra da proporcionalidade 

 

A proporcionalidade é classificada por Humberto Ávila como um postulado 

normativo aplicativo, ou seja uma “metanorma”, um dever estruturante da aplicação de 

outras normas.75 Inegável o caráter de norma que regula a aplicação de outras normas do 

dever de proporcionalidade, mas, isto não significa que ela tenha uma estrutura normativa 

diferenciada como conseqüência do seu âmbito de regulação.  

 

Assim, apesar da verdade dessa afirmação, isto não altera o fato de que, sendo um 

“postulado normativo”, “um dever”, a proporcionalidade é, naturalmente uma norma e, 

portanto, como todas as normas, pode – e deve – ser classificada em função de sua 

estrutura como uma regra ou um princípio.  

 

Quanto a isto, apesar de se recusar a classificar a proporcionalidade como regra, 

preferindo tratá-la dentro de um terceiro gênero, o próprio Humberto Ávila esclarece que 

“o dever de proporcionalidade não é um princípio ou norma princípio (...) sua descrição 

abstrata não permite uma concretização em princípio gradual”76. De forma que, tendo a 

proporcionalidade a estrutura de uma regra, uma vez que impõe um dever definitivo, assim 

deve ser classificada.77 

  

A razão desse esclarecimento terminológico está relacionada a dois fatores: (a) este 

trabalho, conforme esclarecemos (supra item 1.2), é essencialmente dogmático e seu 

enfoque é analítico por excelência, de forma que o esclarecimento dos conceitos 

trabalhados é uma premissa metodológica central; (b) sendo a teoria dos princípios o 

pressuposto teórico desta dissertação, tratar as normas jurídicas de acordo com a 

classificação por ela propugnada é uma exigência de coerência central a este trabalho.  

  

                                                 
75 H. ÁVILA . Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 121-125. Em 
sentido análogo, E. R. Grau. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 
76 H. ÁVILA . A distinção ente princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de 
Direito Administrativo, v. 215, janeiro-março 1999, p. 169. 
77 V. AFONSO DA SILVA . O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, v. 798, 2002, p. 26. 
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Quanto ao segundo fator, ele é particularmente relevante dada a estreita conexão 

existente entre a teoria dos princípios e a regra da proporcionalidade, as quais, segundo 

Alexy, se implicariam mutuamente. Assim, a proporcionalidade seria logicamente inferível 

da própria estrutura dos princípios como mandamentos de otimização, cuja realização 

depende das condições fáticas e jurídicas existentes.78  

 

Desse modo, as sub-regras da adequação e da necessidade decorreriam da 

dependência da realização dos princípios em função das possibilidades fáticas e a 

proporcionalidade em sentido estrito decorreria da dependência das possibilidades 

jurídicas, uma vez que, sendo os princípios caracterizados como mandamentos de 

otimização, o mandamento de ponderação (proporcionalidade em sentido estrito) é uma 

exigência que decorre da própria estrutura normativa dos princípios. Ao mesmo tempo em 

que, da sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito decorre que os princípios são 

mandamentos de otimização.  

 

Assim, a sub-regra da adequação – que exige que a medida adotada seja adequada 

para fomentar a realização do objetivo perseguido –, a sub-regra da necessidade – que 

condiciona a sua realização a que o objetivo perseguido não possa ser promovido, com a 

mesma intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido – e a sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito – que, 

sopesando os direitos envolvidos evita que medidas estatais, embora adequadas e 

necessárias, restrinjam direitos fundamentais além daquilo que a realização do objetivo 

seja capaz de justificar – poderiam ser deduzidas das próprias normas de direitos 

fundamentais que possuam o caráter de princípios.79   

 

Um esclarecimento importante é que, sendo normas jurídicas, aquelas que 

institutem direitos fundamentais podem ser classificadas como regras e princípios 

conforme instituam direitos e deveres definitivos ou sejam mandamentos de otimização, de 

forma que, nem todos os direitos fundamentais podem ser classificados como princípios. 

 

                                                 
78 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 111-115. 
79 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 222- 234; O proporcional e o razoável, pp. 34-42; H. ÁVILA . Teoria dos princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 152-161. 
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Assim, quando a Constituição estabelece direitos fundamentais como aqueles 

segundo os quais “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada”80, “não haverá juízo ou tribunal de exceção”81, “não haverá crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”82,  “são inadmissíveis no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”83, não determina conseqüências que possam ser 

cumpridas em diferentes graus, mas direitos e deveres definitivos, os quais, apesar de 

teoricamente poderem ser excepcionados, não o são pela Constituição, valendo como 

normas absolutas que devem ser cumpridas independentemente de qualquer outro fator.84 

 

Afirmar que tais normas não são princípios constitucionais não desmerece, de 

maneira alguma a sua importância, uma vez que, a classificação de normas jurídicas como 

regras ou princípios nada tem a ver com a sua fundamentalidade, mas sim com a sua 

estrutura normativa, nesse sentido, afirmar que tais normas não são princípios não significa 

diminuí-las, muito antes pelo contrário, já que tal afirmação implica que elas não podem 

ser relativizadas, salvo a possibilidade da existência de uma norma constitucional que as 

excepcione, estabelecem direitos e deveres absolutos.85  

 

Dessa forma, se a regra da proporcionalidade é um mecanismo para verificar se a 

restrição de um direito fundamental em nome da realização de outro por algum ato 

normativo foi feita de maneira proporcional é um pressuposto de sua aplicação que 

estejamos diante de uma norma que, segundo sua estrutura normativa, possa ser 

classificada como princípio, uma vez que, conflitos entre regras não são resolvidos por 

meio de ponderação. 

 

Por fim, tendo-se esclarecido a estrutura e modo de aplicação da regra da 

proporcionalidade, importante salientar que esta tem a função específica de servir, diante 

de uma restrição a direito fundamental, de instrumento para a verificação jurisdicional, por 

meio do controle de constitucionalidade da lei, da correção do sopesamento feito pelo 

                                                 
80 Inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal. 
81 Inciso XXXVII, do artigo 5º, da Constituição Federal. 
82 Inciso XXXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal. 
83 Inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal. 
84 Quanto à possibilidade da existência de conflitos entre regras e princípios, e da conseqüente relativização 
dos primeiros, cf. supra item 2.4. 
85 Em sentido contrário, Ada Pellegrini Grinover defende a possibilidade de sopesamento da garantia da coisa 
julgada. (A. P. GRINOVER. Princípio da proporcionalidade. Coisa julgada e justa indenização. O processo –
estudos e pareceres. São Paulo: DPJ, 2006.)  
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legislador, dependendo, portanto, para a sua aplicação,  da existência de uma medida 

concreta a ser testada. Dessa maneira, quando diante de uma situação em que os princípios 

colidentes não foram ainda objeto de sopesamento pelo legislador, cabe ao judiciário 

realizar esta tarefa, a qual, contudo, não se confunde com a aplicação da regra da 

proporcionalidade.86 

 

Essa constatação é particularmente relevante para o desenvolvimento do presente 

trabalho, uma vez que, se a correta compreensão dos conceitos de suporte fático e das 

teorias concernentes à restrição dos direitos fundamentais é pressuposto para a análise de 

casos a ser desenvolvida no capítulo 5.87 

 

2.7. Conclusões específicas 

 

Para auxiliar a compreensão deste trabalho, procurar-se-á apresentar as conclusões 

mais importantes desenvolvidas nos itens deste capítulo. 

 

1. O direito processual constitucional tem entre suas vertentes a tutela 

constitucional do processo, a qual é composta pelas normas constitucionais que regulam o 

processo (supra item 2.1.). 

 

2. Textos normativos e normas jurídicas não se confundem, os primeiros são sinais 

lingüísticos, os segundos significados construídos pelo interprete (supra item 2.2.). 

 

3. Direitos fundamentais são estatuídos por normas de direitos fundamentais, as 

quais, podem tanto decorrer de uma disposição expressa por um texto normativo ou ser o 

significado adscrito com base em mais de um ou mesmo em nenhum enunciado específico 

da Constituição (supra item 2.2.). 

 

                                                 
86 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 234-236. 
87 Para a discussão específica da aplicação da proporcionalidade no âmbito do processo civil conferir: J. E. S. 
AGUIRRE. A aplicação do princípio da proporcionalidade no processo civil. Porto Alegre: Fabris, 2005; M. J. 
M. BONÍCIO. Proporcionalidade e processo – a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação 
do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006; G. S. F. GÓES. Princípio da 
proporcionalidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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4. Normas jurídicas podem ser classificadas em regras e princípios, conforme suas 

estruturas normativas, regras estipulam direitos e deveres definitivos enquanto princípios 

são “mandamentos de otimização” que estabelecem direitos e deveres prima facie (supra 

item 2.3.). 

 

5. Conflitos normativos podem ocorrer entre regras ou entre princípios. Conflitos 

entre regras são resolvidos pela declaração de invalidade de uma delas ou pela criação de 

uma regra de exceção. Conflitos entre princípios são resolvidos por meio da ponderação 

(supra item 2.4.). 

 

6. Suporte fático abstrato é aquilo que é descrito por uma norma (no caso de um 

direito de defesa, as ações proibidas, no caso de um direito prestacional, as ações devidas), 

sendo que no caso de uma regra, essa proteção é definitiva, e no caso de um princípio, 

prima facie (supra item 2.4.1). 

 

7. Teorias que definem um suporte fático restrito se preocupam com o que é 

protegido e o que não é protegido por um direito. Teorias que definem um suporte fático 

amplo deixam que isso seja resolvido conforme ocorra algum conflito normativo, o qual, 

no caso de colisão entre princípios será resolvido pela ponderação. (supra item 2.4.1.) 

 

8. Restrições de direitos podem ser pensadas em termos de limites imanentes 

declarados como pré-existentes (teoria interna) e restrições externas ocorridas em função 

de algum fator (teoria externa). A teoria dos princípios é uma teoria externa, uma vez que 

utiliza a ponderação como mecanismo para resolver conflitos entre princípios, restringido 

um em benefício do outro no caso concreto (supra item 2.5.). 

 

9. Sopesamento é feito pela ponderação de princípios no caso concreto, não se 

confundido com a regra da proporcionalidade, a qual é um método para se verificar a 

justificação da restrição a um princípio resultante de uma ponderação já realizada (supra 

item 2.6.).  

 

Dessa forma, a teoria dos direitos fundamentais adotada por esta dissertação parte 

da premissa de que “(1) os direitos fundamentais possuem suporte fático amplo e que, por 
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conseqüência, (2) há uma distinção entre o direito em si e o direito eventualmente 

restringido – que se reflete na distinção entre direito prima facie e direitos definitivos – 

que, por sua vez, (3) é expressa na distinção entre princípios e regras e que, por fim, (4) a 

regra da proporcionalidade é a forma de controle e aplicação dos princípios como 

mandamentos de otimização”88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 272. 
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3. TUTELA JURISDICIONAL 

 

Para que seja possível determinar o significado de um direito fundamental à tutela 

jurisdicional é necessário, como uma etapa preliminar, delimitar o significado do termo 

“tutela jurisdicional”, estabelecendo no que ela consiste e de que modo e a quem ela é 

proporcionada. 

 

Direito à tutela jurisdicional e efetividade do processo são idéias que se implicam 

mutuamente – uma vez que processo efetivo é, por excelência, aquele que é capaz de 

fornecer tutela jurisdicional efetiva aos jurisdicionados – e por vezes se confundem, 

numa exacerbação do conceito de tutela jurisdicional que, vista como corolário da 

efetividade do processo, passa a englobar em si todos os pressupostos da concretização 

de um verdadeiro acesso à justiça. 

 

Deve-se esclarecer que não é essa, no entanto, a visão adotada por este trabalho, 

pois, a partir do momento em que um conceito passa a ter seu significado demasiadamente 

ampliado ele perde a sua especificidade e com isso a sua própria utilidade para a dogmática 

jurídica, uma vez que, significando tudo deixa de ser capaz de verdadeiramente significar 

algo. 

    

Segundo Barbosa Moreira, a problemática essencial da efetividade do processo 

poderia ser resumida em cinco pontos a cujo respeito haveria um mínimo de consenso: (i) 

o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados a todos os direitos, (ii) esses 

instrumentos devem ser praticamente utilizáveis sejam quais forem os supostos titulares 

dos direitos, (iii) condições propícias devem ser asseguradas para a exata e completa 

restituição dos fatos relevantes, (iv) o resultado do processo deve assegurar à parte 

vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento, (v) tal 

resultado deve ser atingido com o mínimo dispêndio de tempo e energias.89 

 

                                                 
89 J. C. BARBOSA MOREIRA. Notas sobre o problema da “efetividade” do processo. Temas de direito 
processual - 3ª série. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 27-28.  
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Dessa maneira, “processo efetivo” seria aquele que, observando o equilíbrio entre 

os princípios da “segurança” e da “celeridade”, seja capaz de proporcionar às partes o 

resultado determinado pelo direito material.90 

 

Não é objetivo deste trabalho tratar da efetividade do processo de maneira geral e, 

por conseqüência, de todos esses pontos que a comporiam, mas tão somente do direito 

fundamental à tutela jurisdicional, ou seja, do direito a que resultado do processo “assegure 

à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o 

ordenamento”.  

 

A efetividade do processo como instrumento da tutela de direitos tem sido 

estudada por meio de duas perspectivas diferentes: (i) por uma perspectiva de direito 

material (estudo do direito subjetivo, pretensão de direito material, ação de direito 

material)91 e (ii) por uma perspectiva de direito processual  (estudo dos institutos e 

técnicas processuais para melhor tutelar os direitos por meio do processo), sendo a 

pesquisa dos aspectos constitucionais do processo civil ponto de confluência dessas duas 

correntes. 

 

Nesses estudos constitucionais, particular consideração tem merecido o problema 

do acesso à justiça, tendo como ponto de partida o estudo do inciso XXXV, do artigo 5º, 

da Constituição, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de direito” e cujo texto tem sido entendido no sentido de assegurar “uma 

tutela qualificada contra qualquer forma de negação de justiça”, abrangente tanto das 

situações processuais como substanciais, raciocínio válido tanto no plano material, para 

se entender existente um direito a ser tutelado, como no processual, para se concluir pela 

presença de instrumentos processuais adequados à proteção efetiva do direito.92 

 

                                                 
90 J. R. S. BEDAQUE. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 49. 
91 A processualização da pretensão de direito material se daria através da demanda, que constitui exigência da 
promessa estatal de tutela jurídica, nascendo a pretensão processual com o pedido. Pontes de Miranda foi o 
precursor dessa colocação no Brasil, adotada, em linhas gerais por Celso Neves e Ovídio Baptista da Silva. 
(K. WATANABE . Da cognição no processo civil. 3ª ed. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 23-25.) 
92 K. WATANABE . Da cognição no processo civil, pp. 21-31.  
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Dessa forma, uma vez que este trabalho se enquadra na vertente de estudo da 

tutela constitucional do processo93, a perspectiva de direito material se mostra 

particularmente útil para a compreensão do significado de um direito à tutela 

jurisdicional, sendo os conceitos de “pretensão material” e “ação de direito material” 

instrumentais para a clareza analítica na conceituação desse direito de maneira 

condizente com o atual enfoque metodológico do estudo do direito processual civil, 

caracterizado pela relativização do binômio direito-processo94.      

 

Conseqüentemente, neste capítulo, em um primeiro momento, examinaremos 

especificamente a forma como as chamadas “teorias de ação” compreenderam as idéias de 

um direito à movimentação da máquina estatal (“ação abstrata”) e de um direito  que 

assistiria àquele que faz jus à sentença favorável ou aos efeitos dessa sentença (“ação 

concreta”) (3.1.1.).  

 

Em seguida analisaremos especialmente os conceitos de “direito subjetivo”, 

“pretensão material”, “ação material”, “direito de acesso à jurisdição”, “ação processual” e 

“tutela jurídica” (3.1.2.) com o intuito alcançar um conceito de “tutela jurisdicional” 

adequado aos fins deste trabalho (3.1.3.). 

 

Esse esforço desenvolvido neste capítulo não deve ser entendido como preocupação 

puramente acadêmica, uma vez que, a identificação do significado do direito em questão é 

fundamental, pois, – conforme o enfoque metodológico do direito processual 

constitucional95 – o sistema processual deve se conformar aos postulados estabelecidos na 

Constituição, de maneira que, ao se estabelecer a natureza constitucional do direito à tutela 

jurisdicional, torna-se necessário verificar qual o seu verdadeiro conteúdo. O que o titular 

desse direito pode exigir do Estado? Qual o limite da atuação do legislador 

                                                 
93 A tutela constitucional do processo, vertente do direito processual constitucional, se preocupa com a 
conformação dos institutos e do funcionamento do direito processual com os direitos estabelecidos na 
Constituição. (C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade do processo, p. 27.) 
94 Um passo adiante à fase instrumentalista, representando seu momento culminante ao demonstrar que o 
nexo de instrumentalidade é mais intenso do que se supunha, resgatando a real função do direito processual. 
(J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, pp. 9-26.) 
95 Cf. C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade do processo, pp. 26-33. L. P. COMOGLIO. Giurisdizione e 
processo nel quadro delle garanzie costituzionali. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, v. 48, n. 4, 
dic. 1994, p. 1064.  
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infraconstitucional na sua regulamentação? Em suma: o que significa, efetivamente, direito 

fundamental à tutela jurisdicional?96 

 

3.1. Do direito de ação ao direito à tutela jurisdicional 

 

É lugar comum na doutrina processual civil atual a afirmação de que “o direito de 

ação garante a tutela jurisdicional efetiva”97, no entanto, tal afirmação deve ser entendida 

como o resultado de toda evolução ideológica por que passou a dogmática processual civil 

desde sua origem até seu atual momento metodológico.98     

 

3.1.1. Teorias da ação 

 

 Até a segunda metade do século XIX o direito processual civil inexistia como ramo 

autônomo do direito, nesse momento metodológico inicial – marcado pelo sincretismo 

entre os planos do direito processual e do direito material – a ação era entendida como 

nada mais do que o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe fosse devido, ou seja, 

como o próprio direito subjetivo lesado ou como o resultado da sua lesão.99 

  

A autonomia do direito processual foi alcançada como conseqüência direta da 

afirmação da autonomia da ação e da relação jurídica processual – resultado da famosa 

polêmica entre Windscheid e Muther (1856-1857)100 bem como da publicação por Oskar 

von Bülow da sua “Teoria das exceções e dos pressupostos processuais” (1868)101.  

 

                                                 
96 De forma análoga, tratando do direito constitucional de ação, J. R. S. BEDAQUE. Tutela cautelar e tutela 
antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização), p. 68. 
97

 L. G. MARINONI. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos. Biblioteca Digital 
Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, 6 abr. 2006. http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/2244. 
98 Sobre os marcos iniciais da ciência processual e as fases de sua evolução, A. C. A. CINTRA, A. P. 
GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria geral do processo, pp. 37-45; C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade 
do processo, pp. 17-26; J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o 
processo, pp. 24-26; L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 157-
190. 
99 “Sulla celebre definizioni romana “Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur iudicio persequendi” 
la dottrina tesseva proposizioni apparentenmente diverse, ma tutte includenti un concetto di azione che direi 
misto o impuro. Taluni la rafiguravano como la potestà immanente al diritto di reagire contro la violazione, o 
come il diritto stesso nella sua tendenza all’attuazione: taluni come un diritto nuovo e per sè stante, nascente 
colla violazione del diritto, e avente per contenuto l’obbligo dell’avversario di far cessare la violazione (...)”. 
(G. CHIOVENDA. L’azione nel sistema dei diritti (1903). Saggi di diritto processuale civile (1894-1937). v. 1. 
Milano: Giuffrè, 1993, p. 6).  
100 B. WINDSCHEID; T. MUTHER. Polemica sobre la “actio”. Buenos Aires: EJEA, 1974. 
101 O. VON BÜLOW. La teoría de las excepciones y los presupuestos procesales. Buenos Aires: EJEA, 1964. 
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A polêmica sobre a natureza da actio romana entre Windscheid e Muther teve como 

seu fruto mais importante a demonstração da separação entre os planos material e 

processual a partir da constatação de que a actio romana pertenceria ao plano do direito 

privado e teria como seu correspondente moderno a pretensão de direito material 

(Anspruch),  passando-se então a admitir-se a existência de uma ação processual ao lado da 

pretensão de direito material.102  

 

Afirmada a autonomia da ação e da relação jurídica processual deu-se início a um 

segundo momento metodológico do direito processual civil marcado pela evolução “da 

pura técnica para a ciência, do mero procedimento para o direito processual”103, passou-se,  

assim, da fase do sincretismo jurídico para a postura autonomista: fundada a ciência, 

definido o seu objeto, estabelecidas suas premissas metodológicas e traçada a sua estrutura 

sistemática, o direito processual atingiu a sua “maturidade”.104   

 

No entanto, tendo-se iniciado com a absoluta identidade entre os planos do direito 

material e do processo chegou-se a uma desvinculação indesejável, é esse o sentido da 

crítica de Carnelutti àqueles que pensavam todo o sistema processual a partir da ação105 e 

de sua proposição de que a lide – conflito de interesses qualificado pela resistência de uma 

das partes – fosse o ponto de partida dos estudos de direito processual civil, refletida em 

sua polêmica com Calamandrei sobre o conteúdo do processo.106 

 

Nesse sentido, o terceiro momento metodológico do processo civil, marcado pela 

preocupação com a instrumentalidade do processo, foi constituído em torno da rejeição do 

isolamento abstrato do período anterior e pela preocupação como a efetividade do 

processo, seja para solucionar os conflitos, seja para atuar o direito objetivo, pensando o 

                                                 
102 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 159-162. 
103 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, p. 26. 
104 C. R. DINAMARCO. A instrumentalidade do processo, pp. 18-22. 
105 “Processo e azione? Ma quando di tratta di cercare il contenuto del processo, domando a cosa puó servire 
l’azione,che è il diritto di metterlo in moto. Riconoscere nell’azione la materia, su  cui agisce il processo, è 
qualcosa come figurarsi che il fucile spari la povere, anzichè la palla!”. (F. CARNELUTTI. Lite e funzione 
processuale (postilla). Rivista di diritto processuale civile, v. 5, 1928, p. 32) 
106 P. CALAMANDREI . Il concetto di “lite” nel pensiero di Francesco Carnelutti (I, Lite e giurisdizione). 
Rivista di diritto processuale civile, v. 5, 1928; Il concetto di “lite” nel pensiero di Franceso Carnelutti (II, 
Lite e processo). Rivista di diritto processuale civile, v. 5, 1928; F. CARNELUTTI. Lite e funzione processuale 
(postilla). Rivista di diritto processuale civile, v. 5, 1928; Lite e processo (postilla). Rivista di diritto 
processuale civile, v. 5, 1928.  
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processo não mais apenas de um único objetivo, mas por meio de todos os escopos –

político-jurídico-social107 – que ele deve atingir. 

 

Como reação à indiferença entre o direito processual e as necessidades do direito 

material, inicia-se um terceiro momento, marcado por um resgate da real função do direito 

processual civil como instrumento para a efetivação de direitos108 consubstanciada na  

preocupação central do direito processual civil atualmente estar relacionada à eficiência da 

justiça, traduzida na busca de mecanismos voltados à efetividade da tutela jurisdicional.109 

 

Essa evolução metodológica por que passou o direito processual civil foi 

impulsionada e impulsionou as discussões em torno do conceito e natureza de seus 

diversos institutos, notadamente, aquele da “ação”.110 

 

Tradicionalmente as teorias da ação são divididas em “concretas” e “abstratas” 

conforme os diferentes autores tratem de tal instituto como condicionado pela existência do 

direito material afirmado ou não.  

 

Assim, partindo da constatação da autonomia do direito de ação em relação ao 

direito material – que pôs fim ao primeiro momento metodológico do direito processual 

civil –, Wach construiu o conceito de direito de ação como correspondente a um direito à 

tutela jurídica (entendido esse como direito à sentença favorável, à execução ou ao 

seqüestro), voltado contra o Estado (obrigado à sua concessão) e contra o adversário 

(obrigado a suportar seus efeitos) e distinguiu a pretensão à tutela jurídica 

(“Rechtsschutzanspruch”) – devida apenas à parte que tem direito material (e que poderia 

ser o próprio réu) – e a pretensão à sentença – devida a ambas as partes.111  

                                                 
107 C. R. Dinamarco. A instrumentalidade do processo. 
108 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, p. 26. 
109 J. R. S. BEDAQUE. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização), p. 15. 
110 Sobre a intensa polêmica a respeito do conceito de ação,  G. CHIOVENDA. L’azione nel sistema dei diritti 
(1903); E. T. LIEBMAN . L’azione nella teoria del processo civile. Problemi del processo civile. Napoli: 
Morano, 1962; A. C. A. CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria geral do processo, pp. 37-45; J. 
I BOTELHO DE MESQUITA. Da ação civil. São Paulo: RT, 1975; S. H. COSTA. Condições da ação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005; L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 157-
190.  
111“La pretensión de protección del derecho es de naturaleza publicístíca y se dirige por un lado contra el 
Estado, y por el otro, contra la parte contraria. Aquél debe otorgar la protección del derecho, el acto de 
administración de justicia, mientras que ésta deberá tolerarlo. (...) el derecho al acto de protección del 
derecho a favor de su titular no sólo existe frente al Estado, sino al mismo tiempo frente a la parte contraria. 
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Para Wach, apesar de a ação não se confundir com o direito material, não estaria 

completamente desvinculada deste, uma vez que só teria direito de ação aquele que fosse 

titular do direito material (à exceção da hipótese de ação declaratória negativa), motivo 

pelo qual esta teoria tornou-se conhecida como “concreta”. 

 

Ainda no âmbito da chamada teoria concreta, Chiovenda contrapõe-se a Wach por 

entender que a ação, mais do que provocar o Estado à prestação da tutela jurídica, 

constituiria um verdadeiro direito potestativo que o titular exerce por meio da mera 

declaração de vontade e a que o destinatário se sujeita, compreendendo o direito de ação 

com um direito à sentença favorável.112  

 

Já a chamada teoria abstrata foi desenvolvida em torno da premissa oposta de que o 

direito de agir não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável, afirmando que o 

direito de ação existe, não apenas autonomamente, mas independentemente da efetiva 

existência do direito material invocado, uma vez que a sentença de improcedência não 

excluiria a existência do direito de ação exercido. Assim, o direito de ação não seria apenas 

autônomo, mas também abstrato (Plósz, Degenkolb, Mortara).   

 

Os defensores da teoria abstrata, apesar de caracterizados por compreender o direito 

de ação como um direito a um pronunciamento do Estado, poderiam ainda ser subdivididos 

em três diferentes correntes, conforme as suas posições a respeito do instituto das 

“condições da ação”: (i) abstratistas puros, (ii) ecléticos e (iii) assertistas113. 

 

Os chamados abstratistas puros, como a própria denominação indica, sustentam a 

existência do direito de ação independentemente da existência do direito material afirmado 

em sua forma mais radical, não o sujeitando, portanto, a nenhuma espécie de requisito, 

                                                                                                                                                    
Ésta deberá tolerar tal acto” (A. WACH. La pretension de declaration – un aporte a la teoria de la pretension 
de proteccion del derecho. Buenos Aires: EJEA, 1962, pp. 59; 66) 
112 “A ação é um poder que nos assiste em face do adversário em relação a quem se produz o efeito jurídico 
da atuação da lei. O adversário não é obrigado a coisa nenhuma diante desse poder: simplesmente lhe está 
sujeito”. (G. CHIOVENDA. Instituições de direito processual civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1942, p. 53.) 
113 Diante da dificuldade de enquadramento gerada pela discussão a respeito de se os assertistas se 
aproximariam mais da teoria eclética ou da teoria abstrata pura, optou-se por estudá-la separadamente, sem 
inseri-la como ramificação de nenhuma das duas teorias acima expostas. (S. H. COSTA. Condições da ação, 
pp. 42-43.) 
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configurando a ação como um direito incondicionado, exercido frente ao Estado, no 

sentido de que este se pronuncie. 

 

Dentre eles, Couture conceitua o direito de ação como uma forma típica do direito 

constitucional de petição, o qual seria o gênero de que a ação é a espécie. Segundo esse 

autor, o direito de ação seria caracterizado por seu caráter coativo em relação ao juiz, que 

deve obrigatoriamente se pronunciar a respeito do direito afirmado: ação é, portanto, um 

poder jurídico distinto do direito material e da demanda em sentido formal, destinado a 

obter a atividade estatal, por intermédio de seus órgãos competentes, para a declaração 

coativa de um direito. 114   

 

A chamada teoria eclética, por sua vez, teria nascido da tentativa de Liebman de 

superar as críticas da teoria concreta e da teoria abstratista pura, o que resultou na 

afirmação de que o direito de ação prescinde da existência do direito material no caso 

concreto, mas é condicionado à possibilidade de o juiz se manifestar sobre o mérito da 

demanda.115  

 

A existência da ação estaria subordinada à presença das suas condições, mas esse 

direito garantiria apenas o direito ao julgamento do mérito – satisfeito tanto por uma 

sentença de procedência como de improcedência –, não se confundido, portanto, com o 

direito à tutela jurisdicional a que só faria jus aquele que tem razão.116  

 

Liebman – assim como Couture – destaca a existência de um direito constitucional 

que garante a todos os cidadãos o direito de levar as suas pretensões ao Poder Judiciário117, 

                                                 
114 E. J. COUTURE. Fundamentos do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1946, pp. 41-56. 
115 “Nel suo significato pieno e vero l’azione non compete infatti a chiunque e non ha contenuto generico. Al 
contrario, essa si referisce ad una fattispecie determinata e esattamente individuata, ed è il diritto ad ottenere 
che il giudice proveda a suo riguardo, formulando (od attuando) la regola giuridica speciale che la governa. 
Essa è perciò condizionata ad alcuni requisiti (...). Mancando una di queste condizioni, si ha quella che, con 
esatta espressione tradizionale, si qualifica di carenza di azione, e il giudice deve rifiutarsi di provvedere sul 
merito della domanda”. (E. T.  LIEBMAN . L’azione nella teoria del processo civile, pp. 46-47) 
116 “Naturalmente la tutela giurisdizionale spetta in effeti soltanto a chi ha ragione, non a chi vanta un diritto 
inesistente”. (E. T. LIEBMAN . Manuale di diritto processuale civile – principi, p. 135) 
117 Liebman refere-se, especificamente, ao art. 24, 1ª parte, da Constituição italiana (que garante a todos o 
direito  de agir em juízo para a tutela dos seus direitos e interesses legítimos) –  análogo ao inciso XXXV, do 
art. 5º da Constituição brasileira –, concluindo que: “il potere di agire in giudizio è riconosciuto a tutti (...) 
riflesso ex parte subiecti dell’istituzione dei tribunali da parte dello Stato (...). Secondo un’opinione molto 
diffusa, questo potere  appartiene alla categoria dei diritti civici ; esso è del tutto generico ed indeterminato, 
inesauribile ed inconsumabile, e non è legato ad una fattispecie concreta. Altra cosa è l’azione (...)”. (E. T. 
LIEBMAN . Manuale di diritto processuale civile – principi, pp. 137-138.) 
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porém, segundo Liebman, esse direito de agir garantido constitucionalmente não se 

confunde com a ação, pois essa, embora se funde no direito constitucional de acesso aos 

tribunais, em si mesma “nada tem de genérico”118.  

 

Haveria assim um direito constitucional de agir (ou direito de demandar, ou direito 

de petição), amplo, totalmente abstrato e incondicionado – decorrente da inafastabilidade 

do controle jurisdicional – e um direito de ação (processual), vinculado a situação jurídica 

material formulada e condicionado à existência das condições da ação.119 

 

Os adeptos da chamada teoria assertista, por sua vez, se colocam em posição 

intermediária entre os abstratistas puros e os seguidores da teoria eclética, afirmando que 

as condições da ação deveriam ser aferidas a partir do modo como a demanda é construída 

– in statu assertionis –, mantendo a categoria das condições da ação, mas delimitando a 

sua verificação a uma cognição sumária, sem que tenha havido qualquer espécie de 

instrução, tendo em vista unicamente as alegações do autor, na inicial.120   

 

Dentre esses, Kazuo Watanabe se contrapõe a Liebman ao afirmar que as condições 

da ação não devem ser entendidas como requisitos para a sua existência, mas sim como 

requisitos para o julgamento do mérito da demanda, uma vez que, sendo o direito de ação 

uma garantia constitucional, ele existiria independentemente da presença de tais 

requisitos.121  

 

Nesse mesmo sentido, Marinoni, compreendendo a função das condições da ação a 

partir do ângulo da economia processual, como um instituto voltado a impedir o inútil 

desenvolvimento do processo quando o juiz não pode decidir a respeito do mérito da 

demanda por falta de um requisito para o seu julgamento, sustenta que elas devem ser 

                                                 
118 “Questo diritto è appunto l’azione, la quale ha per garanzia costituzionale il generico potere di agire, ma 
per conto suo non è affatto generica”.  (E. T. LIEBMAN . Manuale di diritto processuale civile – principi, pp. 
138-139) 
119 S. H. COSTA. Condições da ação, pp. 39-42.  
120 S. H. COSTA. Condições da ação, p. 43. 
121 K. WATANABE . Da cognição no processo civil, pp. 87-106.  
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aferidas com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do 

procedimento.122  

 

Também se contrapondo a Liebman, Marinoni afirma que a ação seria, assim, uma 

só e as suas condições deveriam ser entendidas apenas como requisitos para a apreciação 

do pedido, não havendo fundamento para que se admitisse duas modalidades de ação, uma 

com assento na Constituição e outra no Código de Processo Civil, postura que reduziria a 

função do direito constitucional de ação a uma mera garantia de ingresso em juízo.123 

 

A tradicional divisão entre “teorias concretas” e  “teorias abstratas” da ação aqui 

exposta, no entanto, simplifica demasiadamente uma realidade muito mais complexa, qual 

seja, a de que na verdade “a ação” não é um único ente jurídico que seria concreto ou 

abstrato, mas dois: um direito a movimentação da máquina estatal, a que chamaremos de 

“ação abstrata”  e um direito  que assistiria àquele que faz jus à sentença favorável ou aos 

efeitos dessa sentença, a que chamaremos de “ação concreta”.124 

 

Assim, as chamadas teorias concretas da ação sempre reconheceram, ao lado da 

“ação concreta” a existência da “ação abstrata". Tanto Wach como Chiovenda reconhecem 

a existência de dois entes jurídicos diferentes e inconfundíveis: a “ação abstrata” – a que 

Wach denomina “faculdade de demandar” e Chiovenda “possibilidade de agir” – e a “ação 

concreta” – chamada por Wach de “Rechtsschutzanspruch” e por Chiovenda, 

simplesmente, de “azione”, sendo que, ser titular da ação concreta não é apenas poder pôr 

em movimento a máquina judicial, mas fazer jus a um provimento favorável. De tal forma,  

todos os cidadãos teriam “ação abstrata”, uma vez que todos podem recorrer ao judiciário e 

obter uma decisão, mas nem todos possuiriam “ação concreta”, pois nem todos fazem jus à 

providência jurisdicional que postulam.125 

 

Dessa maneira, a crítica de Marinoni, no sentido de que Wach, ao afirmar que só a 

sentença favorável seria capaz de outorgar tutela jurídica, teria negado importância ao 

                                                 
122 “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é 
problema de mérito”. (G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 180-
181) 
123 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 180. 
124 Para uma crítica da tradicional classificação das teorias da ação em abstratas e concretas, F. A. C. 
HENNING. Ação concreta – relendo Wach e Chiovenda. Porto Alegre: Fabris, 2000, pp. 167-173.  
125 F. A. C. HENNING. Ação concreta – relendo Wach e Chiovenda.  
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direito à obtenção da sentença e ao significado da atividade estatal, que, mesmo sem 

reconhecer o direito material, dá uma resposta à parte126, deve ser contextualizada no 

sentido de que este autor não ignora a existência de um direito de ação abstrato – 

classificado por ele como uma mera faculdade – que seria satisfeito por uma resposta 

favorável ou não –, mas apenas dá menos importância a este ente jurídico. 

 

Nem todos os chamados abstratistas, no entanto, reconhecem a existência de uma 

“ação concreta”, existindo aqueles que admitem (Pontes de Miranda) e aqueles que não 

admitem (Couture) a sua existência como ente jurídico autônomo em relação direito 

subjetivo material, mas todos teriam teorias a respeito da “ação concreta”, ainda que seja, 

como Couture, para negar a sua existência 

   

Esse fato ajuda a compreender o porquê de Couture, afirmando o caráter 

constitucional do direito de ação – como uma espécie de direito de petição –, dirigido 

contra o Estado e independe do reconhecimento do direito material, não teria acrescentado 

ao direito de ação atributos capazes de lhe dar o status de direito a uma efetiva tutela 

jurisdicional127.  

 

  Seria mais adequado, portando, distinguir as teorias da ação em (i) teorias da ação 

abstrata e (ii) teorias da ação concreta, cuidando as primeiras do poder de pôr em 

movimento a máquina judicial e, assim, obter uma sentença qualquer, e as segundas do 

ente jurídico que assiste àquele que faz jus à sentença favorável ou a seus efeitos, existindo 

dentro desse segundo grupo teorias negativas da ação concreta (que negam a existência 

deste ente) e teorias positivas.128  

 

Por sua vez, o direito à sentença de mérito – que os seguidores da teoria eclética 

consideram ser o próprio direito de ação – a que faz jus aquele que preencher as chamadas 

condições da ação, se apresenta como ente intermediário entre a “ação abstrata” e a “ação 

concreta”.  

 

                                                 
126 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 177-178. 
127 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 179. 
128 F. A. C. HENNING. Ação concreta- Relendo Wach e Chiovenda, 171-173. 
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Existiriam, assim, três diferentes entes jurídicos distintos, que sob diferentes nomes 

podem ser encontrados expressa ou implicitamente nas diversas “teorias da ação”: (i) a 

“ação abstrata”, (ii) o “direito à sentença de mérito” e (iii) a “ação concreta”.  

 

Isso se evidencia na escalada de intensidade entre poderes e faculdades de que o 

Estado municia as pessoas para a defesa de seus interesses descrita por Cândido 

Dinamarco – seguidor da teoria eclética – afirmando que (i) todos têm a faculdade de 

ingressar em juízo, independentemente de terem o direito alegado e mesmo de serem 

amparados pelas condições da ação; (ii) tem o direito de exigir o provimento jurisdicional 

final quem estiver amparado pelas condições da ação, quer tenha ou não o direito subjetivo 

material alegado; (iii) só tem direito à tutela jurisdicional quem reunir as condições e ainda 

desfrutar do direito subjetivo material alegado.129  

 

3.1.2. Direito material, processo e tutela jurisdicional 

 

Na doutrina pátria, Pontes de Miranda130 e Ovídio Baptista131 se destacam 

particularmente por – evitando o equívoco histórico de se tratar a “ação” como se ela fosse 

um único ente jurídico que seria concreto ou abstrato – tratarem com igual profundidade de 

ambos os fenômenos, tendo desenvolvido teorias tanto a respeito da ação de direito 

material, como da ação de direito processual. 

 

Segundo esses autores, no plano do direito material haveria – verticalmente – três 

diferentes posições: o direito subjetivo, a pretensão e a ação, distintos e separáveis entre 

si.132  

 

Ao direito subjetivo, como status, corresponde o dever do sujeito passivo, mas a 

este não corresponde necessariamente o poder de exigir do devedor a observância e a 
                                                 
129 C. R. DINAMARCO. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 384. 
130 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5. 2ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955; 
Tratado das ações. t. 1. São Paulo: RT, 1970; Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras 
decisões. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976. 
131 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Ação de imissão de posse. 2ª ed. São Paulo: RT, 1997; Curso de processo 
civil – volume 1: processo de conhecimento. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006; Direito subjetivo, 
pretensão de direito material e ação. Polêmica sobre a ação – a tutela jurisdicional na perspectiva das 
relações entre o direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006; Direito material e processo. 
Polêmica sobre a ação – a tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre o direito e processo. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
132 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5, p. 451. 
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realização do próprio direito, o qual pode vir a existir (com o advento da condição ou do 

termo) ou pode ser que não mais exista (em razão de ter ocorrido a prescrição).133 

 

Direito subjetivo seria, assim, a posição de vantagem assegurada pelo ordenamento 

jurídico material, que permite ao seu titular, numa situação concreta, invocar a norma a seu 

favor134, assim, todo direito subjetivo, como produto da incidência de uma norma jurídica, 

é limitação à esfera de atividade de outro sujeito: o conteúdo do direito subjetivo é “poder” 

e seu fim a proteção de interesses135.  

 

O poder de exigir o cumprimento do dever que incumbe ao sujeito passivo da 

relação jurídica é chamado pretensão: posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma 

prestação positiva ou negativa é, pois, a “tensão” para algum ato ou omissão dirigida a 

alguém, de forma que toda pretensão tem por objetivo a satisfação, não havendo 

exigibilidade sem pretensão.136 

 

Em relação aos direitos absolutos e aos direitos potestativos (ou formativos) devem 

ser feitos alguns esclarecimentos.137  

 

No caso dos direitos absolutos, o direito subjetivo e a pretensão erga omnes, 

consistente na proibição geral, nasceriam concomitantemente e da não satisfação da 

exigência geral de abstenção é que nasceria a ação de direito material.  

 

Quanto aos direitos potestativos, a ação processual pode existir sem a pretensão, 

como ocorre com os direitos formativos se exercíveis por ação processual, se apenas há 

pretensão ou se há direito e pretensão à constituição. Quanto às ações declarativas 

positivas, há pretensão à declaração e há ação; quanto às declarativas negativas, a reação 

do autor à afirmação do réu apresenta-se como pretensão e ação.138 

 

                                                 
133 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, p. 17. 
134 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, p. 10. 
135 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5, § 564, pp. 232-233. 
136 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5, § 615, pp. 451-454. 
137 PONTES DE M IRANDA. Tratado das ações. t. 1, § 5, pp. 44-51. 
138 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5, p. 483. 
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Com o nascimento da pretensão o direito subjetivo, que se mantinha em estado de 

latência, adquire dinamismo, mas o seu exercício se limita a conduta de exigir, supondo, 

portando, a conduta voluntária do obrigado: prestando, cumprindo, satisfazendo a 

obrigação, mas, caso premido pelo titular do direito o obrigado resista, nasce para aquele  a 

ação de direito material.139   

 

A ação de direito material é o exercício do próprio direito por ato de seu titular, 

independente de qualquer atividade voluntária do obrigado, ocorrendo na vida da 

pretensão, ou do direito, quando a pretensão exercida não é satisfeita ou quando, em se 

tratando de pretensões que vêm sendo satisfeitas, ocorre interrupção de tal conduta.140 

 

Dessa maneira, a ação material é a faculdade do titular, inerente a todo direito, de 

agir para a sua realização: a todo direito exigível – pretensão – há de corresponder uma 

ação.141 

 

A pretensão pode ser exercida “perante” o obrigado diretamente ou por meio do 

Estado, mas o exercício da pretensão de direito material por meio do Estado não se 

confunde com a pretensão processual que o titular da pretensão material tem “perante” o 

Estado a que ele preste à tutela jurídica: uma coisa é exercer judicialmente a pretensão e 

outra o exercício da ação processual – quem judicialmente interpela exerce pretensão, não 

propôs a ação.142 

 

Temos assim: (i) o direito subjetivo, que é um estado; (ii) a pretensão, que é um 

estado de que o direito subjetivo se reveste a partir do momento que se torne exigível; (iii) 

o exercício da pretensão, que já não é mais um estado, mas a atividade de quem exige, 

voltada à obtenção do cumprimento espontâneo da obrigação; e (iv) a ação de direito 

material do titular do direito, que também é uma atividade, tendente direta e imediatamente 

a realizá-lo, independentemente da vontade do obrigado.143 

 

                                                 
139 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, pp. 17-19. 
140 PONTES DE M IRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 5, § 623, pp. 481-483; Ovídio A. 
Baptista da Silva. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, pp. 19-22. 
141 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, p. 68. 
142 PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado – parte geral. t. 6. 2ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, § 
660, pp. 93-96. 
143 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, p. 71. 
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A doutrina processual costuma negar relevância científica, quando não a própria 

existência da ação de direito material, sob alegação de que, uma vez que está proibida a 

autotutela privada a ação do titular do direito foi transformada ou substituída pela ação 

processual.  

 

Nesse sentido, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira afirma que essa tentativa de 

relacionar o direito material com o processo não poderia ser bem sucedida, pois 

desconsideraria a incerteza inerente ao direito litigioso, a qual seria a característica mais 

marcante do ambiente processual.144  

 

Segundo esse autor, tal insucesso se daria porque o não acolhimento da demanda, 

implicaria no não-reconhecimento do direito material afirmado no ato de introdução do 

processo e, conseqüentemente, na negação de existência da ação de direito material, a qual 

teria sido exercida apesar de inexistente, em uma insuperável contradição.145 Por outro 

lado, diante de um julgamento de procedência a alegada ação de direito material passaria a 

se confundir com o próprio resultado do processo ou com a tutela jurisdicional dispensada 

pelo Estado e, de tal sorte, no quadro da realização do direito material a introdução do 

conceito de ação material constituiria um desnecessário desdobramento do conceito de 

ação processual.146 

 

A contradição suscitada, contudo, não existe. O direito de ação processual nada tem 

a ver com o possível direito material que o interessado alega como objeto do pedido de 

tutela jurídica147, uma vez que a inexistência da ação de direito material não implica de 

maneira alguma na inexistência da ação de direito processual, a qual, teria sido exercida 

com base no direito de se invocar a tutela jurídica, atribuído a qualquer cidadão 

                                                 
144 C. A. ALVARO DE OLIVEIRA . Direito Material, processo e tutela jurisdicional. Polêmica sobre a ação – a 
tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre o direito e processo. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, pp. 295-296. 
145 C. A. ALVARO DE OLIVEIRA . Direito Material, processo e tutela jurisdicional, p. 296 
146 C. A. ALVARO DE OLIVEIRA . Efetividade e tutela jurisdicional. Polêmica sobre a ação – a tutela 
jurisdicional na perspectiva das relações entre o direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, pp. 102-103. 
147 Segundo Ovídio Baptista, a fim de evitar esse tipo de equívoco, seria preferível, para empregar-se outra 
expressão para indicar o exercício desse direito público subjetivo de invocar a tutela jurisdicional (ação 
processual), não fora o uso consagrado. (OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Ação de imissão de posse, p. 36)  
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independentemente da efetiva existência da lesão ou ameaça de lesão de direito 

afirmada.148  

 

Quanto à afirmada inutilidade do instituto, a confusão entre a ação de direito 

material e o resultado do processo ou com a tutela jurisdicional dispensada que ocorreria 

no caso de procedência da demanda não pode ser enxergada como um problema, uma vez 

que tal identidade nada mais é do que a perfeita realização da máxima chiovendiana de que 

o processo deve propiciar a efetiva realização do que for garantido pelo direito material149. 

 

Ainda segundo Carlos Alberto Alvaro de Oliveira a pretendida duplicação de ações 

não se constataria em certas demandas constitutivas, positivas ou negativas, despidas de 

pretensão material, assim como seria impensável a duplicação de ações no que concerne à 

pretensão declaratória, pois o titular do direito não poderia agir por si mesmo para a sua 

realização, sendo indispensável a certificação que decorre da autoridade estatal.150  

 

No entanto, mesmo aceitando que as pretensões declaratórias e constitutivas não se 

possam realizar fora do processo isto não demonstra que elas não existam antes ou fora 

dele, existindo uma distinção lógica entre “carecer do processo” para se realizarem e “não 

existirem” fora ou antes dele. Quando se afirma que a declaração necessita do processo 

para se realizar, logicamente uma pretensão à declaração existia antes do processo, tanto 

existia que o processo foi concebido para a realizar.151 

 

Cândido Dinamarco rejeita o conceito de pretensão material por considerá-lo 

sincrético, afirmando ser impossível distinguir o que é o direito ao bem e o que é haver 

proteção judiciária do direito a ele uma vez que ter pretensão significaria ter direito de 

havê-lo pela via judicial.152 

                                                 
148 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, p. 75. 
149 “Il processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello 
ch’egli ha diritto di conseguire”. (G. CHIOVENDA. Dell’azione nascente dal contratto preliminare, p. 110.) 
150 C. A. ALVARO DE OLIVEIRA . O problema da eficácia da sentença. Polêmica sobre a ação – a tutela 
jurisdicional na perspectiva das relações entre o direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 48. 
151 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito material e processo, pp. 68-69. 
152 “Pretensão, nesse sentido é uma repristinação da actio dos romanos em vestes aparentemente modernas 
(...). Ter actio em relação a determinado bem, tanto quanto ter pretensão a ele, significa ter direito a havê-lo 
pela via judicial. Por isso mesmo que sincrético, o conceito de pretensão pertence ao segmento histórico-
metodológico que antecedeu a independência científica do direito processual”. (C. R. DINAMARCO. Tutela 
jurisdicional, pp. 823-825.) 



 56 

 

No entanto, conforme o exposto, pretensão de direito material não significa ter 

direito a haver algo judicialmente, mas simplesmente, ter direito de exigir do sujeito 

passivo de um direito subjetivo que este preste o que for devido. Tal conceito nada tem de 

sincrético uma vez que é instituto de direito material e não se mistura com qualquer 

instituto de direito processual. 

 

Com o monopólio estatal da jurisdição e a vedação da autotutela com a proibição 

do exercício arbitrário das próprias razões – criminalizado no Código Penal brasileiro –, ao 

titular do direito material que teve o exercício de sua pretensão frustrado não é mais 

permitido agir para a realização do seu próprio direito – salvo raríssimas exceções –, 

surgindo correlatamente, no plano processual: direito, pretensão e ação contra o Estado, 

para que este, verificando a existência do direito invocado, aja em lugar do seu titular, 

realizando-o.153 

 

No entanto, tal realização coativa do direito pelos órgãos estatais da jurisdição que 

se dá por meio da tutela jurisdicional é a mesma ação de direito material, que passa a ser 

exercida apenas indiretamente pelo titular do direito subjetivo por meio do exercício da 

ação de direito processual.154  

 

A ação de direito material não desapareceu ou foi substituída pela ação processual, 

mas passou a ser exercida pelos órgãos estatais ocorrendo, na verdade, uma duplicação de 

ações: uma dirigida contra o obrigado, outra endereçada contra o Estado, para que este, 

uma vez certificada a existência do direito, o realize. Assim, a atividade jurisdicional do 

Estado não se limita à certificação da existência do direito, devendo estar voltada para a 

sua efetiva realização por meio da prática da mesma atividade que seria desenvolvida pelo 

particular caso o exercício direto da ação de direito material não tivesse sido proibido.155 

 

Dessa forma, a transformação ou substituição da ação de direito material pela ação 

de direito processual só poderia ser aceita se o processo fosse um mero instrumento 

                                                 
153 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito material e processo, pp. 66-69. 
154 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, pp. 19-22. 
155 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, p. 70. 
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declarativo de direitos, sem que se desse nele o momento fundamental de sua efetiva 

realização.  

 

 Tal concepção, no entanto, não se coaduna com o atual momento metodológico do 

direito processual civil, uma vez que o enfoque instrumentalista, caracterizado atualmente 

pela relativização do binômio direito-processo, busca um “processo civil de resultados” 

capaz de realizar a “efetiva satisfação de pretensões apoiadas pelo direito”.156   

 

 “Pretensões apoiadas pelo direito” nada mais são do que pretensões de direito 

material, ou seja, aquilo que o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo de um direito 

subjetivo, o que, quando não realizado espontaneamente dá origem à ação de direito 

material, a qual é o poder de realizar tal pretensão coercitivamente, poder que uma vez que 

não pode mais ser exercido diretamente frente ao obrigado, mas apenas indiretamente por 

meio do Estado – pelo exercício da ação processual – gera o correlativo dever estatal de 

que a tutela jurisdicional seja capaz de garantir a “efetiva satisfação das pretensões 

apoiadas pelo direito”, ou seja, que tenha os mesmos efeitos que teria o exercício da ação 

de direito material.157  

 

 Ação processual e a proibição da autotutela obviamente não suprimiram o direito ao 

resultado material que o exercício da ação de direito material deveria fazer gerar ao titular 

do direito, se o agir privado ou a ação privada foram substituídos pela ação processual, a 

tutela inerente a cada uma das situações de direito substancial ainda está presente e 

condiciona irremediavelmente a tutela jurisdicional.158 

   

Assim, no plano do direito processual, de maneira análoga ao que ocorre no plano 

do direito material, existe: direito subjetivo público de invocar a tutela jurisdicional, 

pretensão processual e ação processual. 

 

Ao direito subjetivo público de invocar a tutela jurisdicional corresponde um dever 

estatal que, conseqüentemente, outorga meios para a efetivação dos direitos por meio de 

órgãos estruturados e predispostos para o cumprimento do dever fundamental de realizar – 
                                                 
156 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 797-798. 
157 “a ação de direito material diante da proibição da autotutela, deve ser realizada através da tutela 
jurisdicional”. (L. G. MARINONI. Tutela inibitória: individual e coletiva. 2ª ed. São Paulo: RT, 2000, 406) 
158 L. G. MARINONI. Tutela inibitória: individual e coletiva, 407. 
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e não apenas de se pronunciar a respeito – o direito material que o Estado impediu que se 

fizesse pela via privada da auto-realização.159  

 

Mas, o direito subjetivo de acesso à jurisdição é um estado, um prius lógico e, 

conseqüentemente, distinto da categoria a que se dá o nome de ação processual que é, por 

definição o exercício desse direito subjetivo público outorgado a qualquer cidadão, tenha 

ele ou não direito, pretensão ou ação de direito material. 160 

 

Assim, se a ação em sentido processual corresponde ao exercício do direito de 

invocar a proteção dos órgãos jurisdicionais não pode se confundir com esse mesmo 

direito, de forma que, da mesma maneira como há no plano do direito material, direitos, 

pretensões e ações, deverá haver, no plano processual, a outorga de um direito, de uma 

pretensão e de uma ação, que será a forma de seu exercício.161 

 

No entanto, no caso do direito de acesso à jurisdição não é possível o exercício da 

pretensão, uma vez que o direito processual exige que o titular de tal pretensão, além de 

formular sua exigência – por meio de um pedido dirigido ao juiz –, aja (ação de direito 

processual) no sentido da prestação da tutela jurídica.  

 

 Existe assim uma distinção importante entre o exercício da ação de direito 

material, que independe de qualquer colaboração do obrigado, e o exercício da ação 

processual, que não pode jamais prescindir da atividade: o exercício da ação processual é 

tanto o agir quanto o exigir que  Estado aja, prestando tutela jurídica.   

 

A ação processual é o veículo por meio do qual o mecanismo estatal é colocado em 

andamento e a ação de direito material é invocada contra o demandado, com o exercício de 

pretensão à tutela jurídica em face do Estado.162  

 

Segundo Pontes de Miranda163 e Ovídio Baptista164 a pretensão à tutela jurídica é o 

poder atribuído a qualquer pessoa de exigir do Estado a prestação da atividade 

                                                 
159 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, pp. 71-79. 
160 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, p. 23. 
161 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Ação de imissão de posse, p. 35. 
162 D. F. M ITIDIERO. Por uma nova teoria geral da ação. Introdução ao estudo do processo civil – primeiras 
linhas de um paradigma emergente. Porto Alegre: Fabris, 2004, pp. 97-98. 
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jurisdicional, a qual seria devida tanto ao autor, que age, como ao réu, que reage, uma vez 

que ambos têm idêntico direito à obtenção de uma sentença de mérito. 

   

Esse direito do réu à que lhe seja prestada a tutela jurídica por meio de uma 

sentença de mérito – favorável ou não – está consubstanciado no § 4º, do artigo 267, do 

Código de Processo Civil, que determina que “depois de decorrido o prazo para a resposta, 

o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. 

  

De acordo com esses autores, mesmo quando algum defeito existente na formação 

do processo impeça a apreciação do mérito da causa, uma vez que o juiz ao extinguí-lo 

exerce jurisdição, é prestada a tutela jurídica devida pelo Estado.165 

 

 Dessa forma, segundo tal teoria, a pretensão à tutela jurídica e seu exercício efetivo 

por meio da ação processual significariam o direito das partes a duas diferentes atividades, 

desencadeadas pelo autor ao formular a demanda: a primeira, incondicionada, é obrigação 

do Estado desde que a ação processual seja exercida; a segunda, condicionada ao êxito da 

demanda, é a tutela jurisdicional que é prestada ao demandante vitorioso.166 

 

Tal conceito de pretensão à tutela jurídica difere, portanto, daquele presente na 

teoria de Wach, uma vez que segundo tal autor apenas a parte que tem razão possuiria 

pretensão à tutela jurídica (“Rechtsschutzanspruch”) – mesmo que fosse o réu – 

distinguindo-se da pretensão à sentença, essa sim devida a ambas as partes.  

 

Pontes de Miranda rejeita a idéia de que a pretensão à tutela jurídica corresponderia 

apenas à parte vencedora por considerar impossível que o Estado possa prometer a 

prestação de uma sentença favorável, uma vez que para isso seria necessário que se 

garantisse a infalibilidade, ou, pelo menos, o reexame da sentença a qualquer tempo e por 

indeterminado número de vezes.167 

 

                                                                                                                                                    
163 PONTES DE M IRANDA. Comentário ao Código de Processo Civil. t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1974, pp. 
XXXIV-XXXV. 
164 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, pp. 75-76. 
165 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, p. 76. 
166 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Curso de processo civil – volume 1: processo de conhecimento, pp. 76-77. 
167 PONTES DE M IRANDA. Comentário ao Código de Processo Civil. t. 1, pp. XXXIV-XXXV. 
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No mesmo sentido, Ovídio Baptista afirma que o Estado atende a seu dever de 

prestar jurisdição e satisfaz à pretensão a tutela jurídica quando simplesmente declara que 

o autor não tem razão e mesmo quando extingue o processo sem julgamento do mérito em 

virtude de algum defeito formal existente na relação processual, concluindo que a 

pretensão de tutela jurídica “é mais ampla do que a ‘assistência judicial’ imaginada por 

Wach e que teria o significado de socorro estatal ao titular de um direito ou interesse 

legítimo violados ou ameaçados de violação”.168  

 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira também rejeita a idéia  de pretensão à tutela 

jurídica preconizada por Wach, como direito a uma sentença favorável, semelhantemente a 

Pontes de Miranda, por ser incompatível com a incerteza do direito litigioso, afirmando 

que ambas as partes têm pretensão à outorga de jurisdição, ao exame e resolução da 

demanda em consonância com o direito material e processual, mas não a uma tutela 

jurídica.  

 

Certamente a idéia de um direito à tutela jurídica compreendido como um direito 

material a uma sentença favorável, entendida como sentença justa, se mostra incompatível 

com a realidade de que o Estado não pode garantir a infalibilidade do órgão jurisdicional e 

a conseqüente justiça da decisão alcançada, tornando inútil o conceito desenvolvido por 

Wach.169  

 

No entanto, a amplitude dada por Pontes de Miranda ao seu conceito de tutela 

jurídica, apesar de perfeitamente compatível com a necessária correspondência que deve 

ter com o direito subjetivo público de invocar o acesso à jurisdição, uma vez que nada mais 

é do que a pretensão processual exercida por meio da ação processual, não permite a 

distinção das situações substancialmente diferentes daquele que recebe um provimento 

desfavorável e daquele que, tendo sido considerado com razão pelo órgão jurisdicional, 

tem direito, não apenas a que isto seja declarado, mas a efetiva realização de seu direito. 

 

É esse o significado da afirmação de Cândido Dinamarco de que a tutela 

jurisdicional – a qual só tem direito aquele que tiver razão perante o direito material – 

                                                 
168 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação, p. 26-27. 
169 P. CALAMANDREI . Il giudice e lo storico. Studi sul processo civile. v. 5. Padova: CEDAM, 1947, pp. 27-
51. 
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constitui o degrau mais alto na escalada que vai da mera faculdade de ingresso em juízo, 

passa pela ação e pelo efetivo direito ao provimento de mérito e finalmente a alcança.170 

 

Nesse sentido, toda demanda deduzida em juízo como ato inicial de um processo 

traz em si a soma de duas pretensões (pedido imediato e pedido mediato): (i) a primeira 

consiste na aspiração a um provimento jurisdicional em relação ao mérito; (ii) a segunda 

contém o objeto do processo (mérito) de forma que um julgamento de procedência 

significa tutela ao autor, enquanto a improcedência resulta em tutela ao demandado, de 

forma que a tutela jurisdicional só será concedida àquele que tiver razão.171 

   

Assim, a cada uma dessas faculdades corresponderia o direito a uma prestação 

estatal, mas enquanto a tutela jurídica de Pontes de Miranda poderia ser entendida como o 

correspondente à faculdade situada no degrau mais baixo da escalada de Dinamarco, uma 

vez que é o resultado do exercício do direito de acesso à jurisdição atribuído a todos que 

afirmem uma lesão ou ameaça a direito por meio da ação processual, o direito à tutela 

jurisdicional caberia apenas aquele que fosse vitorioso, seja ele o autor, ou o réu. 

 

Porém, para se compatibilizar as afirmações desses dois juristas é preciso ter em 

mente que o ente jurídico a que Pontes de Miranda denomina “ação processual” é o 

exercício do direito abstrato de se invocar a proteção jurisdicional garantido a qualquer 

cidadão, ou seja, é aquilo a que Dinamarco denomina de “direito de demandar”, uma vez 

que, para esse autor, filiado a chamada teoria eclética, o direito de ação só seria atribuído a 

quem preenchesse as “condições da ação”, requisitos necessários para que se analise o 

mérito processual. 

 

É nesse sentido que deve ser entendida a afirmação de Bedaque de que todos têm 

direito a propor demandas, mas apenas o titular da “ação processual” tem direito ao 

pronunciamento judicial sobre a situação da vida trazida para o processo, ainda que 

desfavorável, enquanto a tutela jurisdicional está reservada apenas para aqueles que 

efetivamente estejam amparados no plano do direito material.172   

 

                                                 
170 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 820-823.  
171 C. R. DINAMARCO. Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 38-42. 
172 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, pp. 27-28. 
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Contudo, a afirmação de que o direito à tutela jurisdicional é devido àquele que tem 

razão não significa que ele seja entendido como um direito material decorrente da 

frustração do exercício de uma pretensão de direito material – como o conceito de 

pretensão à tutela jurídica de Wach173 –, mas como a conseqüência daquilo que conforme a 

cognição judicial – que pode ter sido desenvolvida de maneira limitada, seja em sua 

profundidade, seja em sua extensão174 – tenha sido demonstrado no processo.175      

 

A tutela antecipada é exemplo claro de que a tutela jurisdicional pode ser prestada 

com base em um grau de cognição limitado, podendo inclusive ocorrer que aquele que seja 

por ela beneficiado não obtenha um provimento final favorável, daí o caráter provisório 

ínsito a esse tipo de provimento.176    

 

Assim, apesar de um dos requisitos para a completa efetividade do processo ser que 

sejam asseguradas condições propícias para a exata e completa reconstituição dos fatos 

relevantes, efetividade da tutela jurisdicional significa tão somente a maior identidade 

possível entre o resultado do processo e o cumprimento espontâneo do direito material e 

esta será prestada àquele que tiver razão segundo o processo.177 

 

Tal concepção de tutela jurisdicional tem a vantagem de, ao contrário do conceito 

de tutela jurídica de Pontes de Miranda e Ovídio Baptista, permitir a diferenciação entre 

três situações substancialmente diferentes, existentes em nosso ordenamento jurídico, e  

descritas na “escalada” de Cândido Dinamarco, ao mesmo tempo em que não teria o 

defeito do conceito de direito à tutela jurídica desenvolvido por Wach, uma vez que, ao 

contrário deste, não decorre diretamente do direito material, mas daquilo que for 

constatado em sede processual, não dependendo da veracidade dos fatos constatados ou da 

justiça da decisão alcançada.  

                                                 
173 Para Wach, “a pretensão de tutela é um direito subjetivo público; é direito por nascer da integralização de 
um suporte fático bem determinado;é subjetivo por pertencer a uma pessoa em especial, estando destina à 
defesa dos interesses individuais desta pessoa, não à proteção de um suposto interesse público; e é público 
por tender a uma conduta estatal devida ao particular”. (F. A. C. HENNING. Ação concreta – relendo Wach e 
Chiovenda, p. 47.) 
174 K. WATANABE . Da cognição no processo civil. 
175 “Tutela jurisdicional configura a proteção dada pelo Estado-juiz ao direito subjetivo ou transindividual, 
após demonstrada sua existência no processo”. (J. R. S. BEDAQUE. Efetividade do processo e técnica 
processual, p. 508.) 
176 “Antecipa-se a própria tutela, que é um valor em si mesma e não se confunde com o ato processual que a 
antecipa”. (C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, p. 813) 
177 J. C. BARBOSA MOREIRA. Notas sobre o problema da “efetividade” do processo, pp. 27-28. 
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Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno, utilizando indistintamente os termos 

“tutela jurisdicional de direitos” e “tutela jurisdicional”, afirma que ela descreve a própria 

atuação da função jurisdicional em prol da proteção dos direitos lesionados ou ameaçados 

no “plano material”, pressupondo, dessa maneira, a sua não realização voluntária ou 

espontânea.178 

 

Luiz Guilherme Marinoni diferencia as situações de quem tem e quem não tem 

razão segundo o processo, afirmando que no caso de improcedência, não se presta tutela 

jurisdicional ao direito material – uma vez que esse não é reconhecido –, mas uma vez que 

a sentença de improcedência constitui resposta ao pedido de tutela jurisdicional do autor 

esta teria sido prestada, pois, segundo esse autor, se o direito à tutela jurisdicional 

dependesse do reconhecimento do direito material, ele seria um direito concreto, mas, “as 

mesmas razões que conferem natureza abstrata à ação impõem natureza abstrata ao direito 

à tutela jurisdicional”179.  

 

Porém, a afirmação de que a tutela jurisdicional só é prestada àqueles que tenham 

razão segundo o direito material não infirma a autonomia conceitual da ação ou do 

processo, uma vez que, aqueles que compreendem a tutela jurisdicional dessa maneira não 

a identificam como o direito correlativo ao direito processual de ação180, não devendo 

causar estranheza que um instituto destinado a projetar efeitos no plano substancial leve 

em conta um dado de direito material.181 

 

Marinoni, apesar de diferenciar as situações de quem tem daquele que não tem 

direito a uma sentença favorável, compreende o termo “tutela jurisdicional” como a mera 

prestação de um provimento judicial, o qual pode ou não prestar a tutela do direito, 

rejeitando, assim, a visão concreta postulada por Cândido Dinamarco.  

 

                                                 
178 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1, pp. 7-8.  
179 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 181. 
180 O direito correlativo ao direito de ação seria: (i) para aqueles que a entendem como um direito abstrato e 
incondicionado, o provimento judicial, mesmo que este não adentre o mérito da demanda; (ii) para aqueles 
que o entendem como um direito abstrato, mas condicionado, o provimento de mérito, favorável ou não. 
181 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional. 2ª ed. São Paulo: DPJ, 2006, p. 26. 
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Segundo Marinoni, a tutela jurisdicional deve ser compreendida como uma 

modalidade de tutela dos direitos – ao lado da tutela legislativa e da tutela administrativa –, 

entretanto, a tutela jurisdicional apenas presta tutela ao direito quando a sentença ou a 

decisão interlocutória reconhecem o direito material.182    

 

 Tutela jurisdicional, para esse autor, engloba a sentença de improcedência e a 

sentença de procedência, mas, a primeira, embora constitua resposta ao dever do Estado de 

prestar a tutela jurisdicional, não presta tutela do direito, a qual apenas seria prestada pela 

segunda: “resposta ou tutela jurisdicional há sempre, mas tutela do direito apenas no caso 

em que a técnica processual reconhecer o direito, isto é, quando a sentença for de 

procedência”183. 

 

Dessa maneira, Marinoni segue o posicionamento do civilista Adolfo di Majo, 

segundo o qual a tutela jurisdicional seria uma espécie do gênero mais amplo de “tutela de 

direitos”, a qual seria a defesa do direito diante de sua violação ou ameaça, fenômeno 

situado originariamente no plano substancial do ordenamento e que, quando ocorre por 

meio do processo, se caracteriza como “tutela jurisdicional dos direitos”, ou seja, “tutela de 

direitos” mediante o exercício da jurisdição.184 

 

No entanto, não seria adequado afirmar que sentença de procedência determina uma 

“tutela jurisdicional do direito”, como se a tutela jurisdicional fosse um instrumento de 

tutela  de direitos e não de pessoas, uma vez que, apesar de o direito subjetivo ter no 

processo um instrumento para sua atuação, o escopo jurídico do processo é insuficiente 

para legitimá-lo e a tutela jurisdicional não se exaure na proteção a direitos nem se 

identifica nessa proteção.185 

 

Além disso, quanto ao aspecto terminológico, Marinoni utiliza o termo “tutela 

jurisdicional”, consagrado por Cândido Dinamarco no estudo pioneiro que resgatou esse 

conceito entre nós186, para significar o mesmo que  “tutela jurídica”, consagrado por Pontes 

de Miranda, em uma equiparação que, ao contrário de trazer qualquer ganho para a 

                                                 
182 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, pp. 145-146. 
183 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela dos direitos, p. 146. 
184 A. DI MAJO. La tutela civile dei diritti. Milano: Giuffrè, 2003, pp. 4-7.  
185 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 825-828. 
186 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional. 
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compreensão do ente jurídico em questão, traz mais confusão para um campo já repleto de 

polissemias e imprecisões terminológicas.187  

 

Por fim, a afirmação de que a tutela jurisdicional seria prestada por qualquer 

provimento judicial – favorável ou não ao autor – e a tutela jurisdicional do direito apenas 

pela sentença de procedência parece padecer de uma concepção do “processo civil do 

autor” uma vez que ignora o fato de que também o réu receberia “tutela jurisdicional do 

direito” (na terminologia de Marinoni) por meio da sentença de improcedência. 

 

A tutela jurisdicional não é devida apenas ao autor beneficiado pela sentença de 

procedência, mas a qualquer das partes que seja considerada com razão segundo o direito 

material. Isso se evidencia pelo fato de que toda sentença de improcedência é uma sentença 

declaratória que presta, necessariamente, tutela declaratória àquele que seja por ela 

beneficiado – isso fica ainda mais claro no caso da sentença de improcedência na hipótese 

de uma ação declaratória negativa, situação em que o réu vencedor é tutelado por uma 

sentença declaratória positiva. 

 

Isso é reforçado pelo entendimento jurisprudencial consagrado na recente reforma 

do Código de Processo Civil, que incluiu entre os títulos executivos judiciais a “sentença 

proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, 

entregar coisa ou pagar quantia”188, admitindo que uma sentença de improcedência em 

ação declaratória negativa da existência de dívida que estabeleça, além da certeza, 

exigibilidade e liquidez configure título executivo judicial capaz de permitir a que o réu 

vitorioso execute o autor com base na sentença de improcedência recebida.  

 

Teríamos assim, no plano do direito material, um direito subjetivo, que quando 

exigível daria origem a uma pretensão material que, se não realizada espontaneamente 

geraria a ação de direito material, no entanto, com a proibição da autotutela, a ação de 

direito material seria exercida por meio da ação de direito processual, a qual nada mais é 

do que o exercício da pretensão (processual) conseqüente da outorga a toda e qualquer 

pessoa de um direito subjetivo público, autônomo e abstrato, a invocar a proteção judicial.     
                                                 
187 Ovídio Baptista cometeu  este mesmo equívoco ao afirmar  que “a tutela jurisdicional de que se fala – 
correspondente a denominada ‘pretensão de tutela jurídica’”. (OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA . Direito 
subjetivo, pretensão de direito material e ação, p. 26-27) 
188 Nova redação dada ao inciso I, do art. 475-N, do Código de Processo Civil, pela Lei 11.232/2005. 



 66 

 

A pretensão à tutela jurídica, exercida por meio da “ação processual” (Pontes de 

Miranda) ou pelo “direito de demandar” (Dinamarco) – autônomos, abstratos e 

incondicionados –, seria, no entanto, satisfeita e exaurida sempre que emitido um 

provimento judicial, mesmo que este não chegue a apreciar o mérito. 

 

A pretensão a uma sentença de mérito, condicionada a presença das chamadas 

“condições da ação”189 e  dos demais pressupostos de admissibilidade de mérito – seria 

satisfeita e exaurida sempre que emitido um provimento de mérito, favorável ou 

desfavorável. 

 

Por sua vez, o direito à tutela jurisdicional é mais do que a mera faculdade de 

ingresso em juízo ou que o poder de exigir um provimento de mérito190, uma vez que a 

pretensão à tutela jurisdicional não se confundiria com o serviço realizado pelos juízes no 

exercício de sua função, a tutela não reside no provimento em si mesmo, como ato 

processual, mas nos efeitos que ele projeta para fora do processo e sobre as relações entre 

pessoas191: só tem direito à tutela jurisdicional aquele que, conforme o estabelecido pelo 

processo, tenha razão perante o direito material, independentemente de sua posição como 

autor ou como réu na relação processual. 

 

3.1.3. Acesso, procedimento e resultado  

 

Grande parte da confusão em torno do tema da tutela jurisdicional se dá pelo fato 

deste termo não ser utilizado de maneira uniforme pela doutrina192.  

 

Dessa maneira, conforme foi tratado no item anterior, há processualistas que 

entendem o direito à tutela jurisdicional em sentido abstrato, desvinculado do direito 

material, como sinônimo de prestação jurisdicional – que o juiz apresenta mesmo quando 

                                                 
189 Segundo a chamada “teoria eclética”, adotada expressamente pelo Código de Processo Civil, o direito de 
ação não se confunde com o direito de demandar, só existindo ação se presentes a “condições da ação” 
(legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido). 
190 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, p. 822. 
191 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 811-812. 
192 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, p. 35. 
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deixa de examinar o mérito da demanda – correspondente ao direto de invocar a proteção 

judicial193. 

 

Não é essa, no entanto, a maneira como o direito à tutela jurisdicional tem sido 

predominantemente entendido, mas sim em sentido concreto, como um resultado devido 

apenas a quem, recebendo um pronunciamento favorável, seja considerado com razão 

segundo o direito material. 

 

Conforme os defensores dessa visão concreta, o direito à tutela jurisdicional só é 

devido àquele que tenha razão, não a quem ostente direito inexistente194, assim, a tutela 

jurisdicional é identificada com o resultado favorável ao vencedor, podendo ser prestada 

tanto ao autor como ao réu, de forma que a utilidade prática do processo estaria na efetiva 

satisfação de pretensões apoiadas pelo direito material, sendo essa a chave para distinção 

entre a ação e o direito à tutela jurisdicional 195.196 

 

Com a prolação de uma sentença terminativa seria prestada atividade jurisdicional, 

mas não haveria concessão da tutela jurisdicional, de forma que, para haver prestação da 

tutela jurisdicional seria necessário que as decisões estejam situadas no plano do direito 

substancial, assim, a tutela jurisdicional estaria consubstanciada no provimento que acolhe 

a pretensão de uma das partes, não sendo prestada a nenhuma das partes nos casos de 

extinção do processo sem julgamento de mérito.197  

 

Ainda de acordo com essa concepção, do ponto de vista do destinatário da tutela, 

abstraídas circunstâncias alheias ao processo, não se justifica um resultado que não atenda 

                                                 
193 “O que o Estado prometeu foi exercer a tutela jurídica. (..) Ora, autor e réu têm pretensão à tutela jurídica, 
o que de si só bastaria para mostrar que não se prometeu a sentença justa, mas a sentença (...). Quando 
alguém pede, inclusive o réu, que o Estado decida, exerce, com o pedido, a pretensão à tutela jurídica” 
(PONTES DE MIRANDA. Comentário ao Código de Processo Civil. t. 1, pp. XXXIV-XXXV) 
194 “Naturalmente la tutela giurisdizionale spetta in effeti soltanto a chi ha ragione, non a chi vanta un diritto 
inesistente”. (E. T. LIEBMAN . Manuale di diritto processuale civile – principi, p. 135).  
195 “A utilidade prática que se deseja do processo é a efetiva satisfação de pretensões apoiadas pelo direito. 
‘Só tem direito à tutela jurisdicional aquele que tem razão, não quem ostenta um direito inexistente’ 
(Liebman) – eis a chave para a distinção entre ação e direito à tutela jurisdicional, no quadro das tendências 
do processo civil contemporâneo”. (C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, p. 798) 
196 D. R. HERTEL. Técnica processual e tutela jurisdicional – a instrumentalidade substancial das formas. 
Porto Alegre: Fabris, 2006, pp. 55-56. 
197 J. R. S. BEDAQUE. Direito e processo – influência do direito material sobre o processo, pp. 27-48; D. R. 
HERTEL. Técnica processual e tutela jurisdicional – a instrumentalidade substancial das formas, pp. 56-57. 
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ao seu reclamo198, de forma que a tutela jurisdicional será tão mais efetiva quanto mais se 

aproximar da solução espontânea do conflito: aquele que tem direito à tutela jurisdicional 

deve receber exatamente aquilo que receberia se a pretensão de direito material tivesse sido 

acatada voluntariamente pelo obrigado, prestando aquilo que lhe tenha sido exigido.199  

  

Mas, além da concepção abstrata e dessa visão concreta do direito à tutela 

jurisdicional, é possível identificar uma terceira posição sobre este ente jurídico, formulada 

por Flávio Luiz Yarshell, segundo o qual, “a locução tutela jurisdicional pode ser 

abrangente não apenas do provimento final ou do resultado do processo – seja ele encarado 

sob o ângulo do vencedor, seja encarado sob o ângulo do vencido –, mas também dos 

meios predispostos ao atingimento daquele provimento ou resultado”200.  

 

 Dessa maneira, sem negar a concepção que identifica tutela jurisdicional com o 

resultado do processo, Yarshell, propõe que essa locução seja entendida com uma maior 

abrangência, para designar não apenas o resultado do processo, mas igualmente os meios 

ordenados e predisposto à obtenção desse mesmo resultado.201  

 

 A tutela jurisdicional poderia então ser encontrada no próprio instrumento, nos atos 

que o compõem e nos “princípios”, “regramentos” ou “garantias” que lhe são inerentes.202  

 

Segundo Yarshell, a existência de tutela jurisdicional nos atos que compõem o 

próprio instrumento seria demonstrável por a “tutela diferenciada”, a “tutela específica” e a 

“antecipação da tutela” estarem essencialmente ligadas à idéia de procedimentos 

adequados à natureza  da relação material controvertida. 

 

Já a tutela jurisdicional por meio dos “princípios”, “regramentos” ou “garantias”  

poderia ser constatada na garantia do devido processo legal e dos diversos “princípios do 

direito processual” e “garantias constitucionais do processo” (contraditório e ampla defesa, 

juiz natural, igualdade, publicidade, inafastabilidade do controle jurisdicional), os quais 

                                                 
198 A. C. MARCATO. Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada. Disponível em: 
www.cursomarcato.com.br/cpc_academico/doutrina.  
199 J. R. S. BEDAQUE. Direito e Processo – Influência do direito material sobre o processo, pp. 42-43; 
Efetividade do processo e técnica processual, p. 34. 
200 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, p. 34. 
201 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, p. 27. 
202 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, p. 27. 
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tutelariam a parte não só em favor do adversário, mas também em confronto contra o 

Estado.203   

 

Contudo, nos parece inconveniente uma formulação tão ampla do conceito de tutela 

jurisdicional, que quase se confunde com o próprio direito a um devido processo legal e 

seus desdobramentos (princípios, garantias e regramentos).204  

 

 Dessa maneira, se é verdade que a tutela diferenciada, a tutela específica e a 

antecipação da tutela seriam impossíveis sem que existissem procedimentos adequados a 

que tais provimentos fossem prestados, isso não significa que o procedimento seja em si 

uma forma de tutela jurisdicional. 

 

 A tutela não reside no provimento em si mesmo como ato processual – seja ele final 

ou interlocutório –, nem no procedimento predisposto para que tal provimento fosse 

possível, mas “nos efeitos que ela projeta para fora do processo e sobre as relações entre 

pessoas”205. 

 

 Quanto à tutela antecipada, a definitividade do provimento em si nada tem a ver 

com os efeitos projetados, os quais, provisórios ou não, tutelam o sujeito que seja por ele 

beneficiado, gerando conseqüências práticas para fora do âmbito processual.  

 

 O fato de que tais conseqüências possam beneficiar aquele que ao fim seja 

considerado desprovido de razão, não infirma essa afirmação, uma vez que a tutela 

jurisdicional é prestada àquele que tem razão segundo o processo, conforme o grau de 

cognição desenvolvido pelo órgão jurisdicional, que, sendo menor no caso das tutela 

antecipadas pode levar a conclusões diferentes daquela alcançada ao final, no entanto, se 

efeitos concretos foram projetados para fora do processo e sobre as relações entre as 

pessoas, tutela foi prestada, mesmo que apenas provisoriamente.  

 

 A própria necessidade de que a tutela concedida antecipadamente seja passível de 

ser revertida é um mecanismo para se garantir que a antecipação de tutela em favor de 
                                                 
203 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, pp. 27-31. 
204 R. A. M. SOARES. Tutela jurisdicional diferenciada – tutela de urgência e medidas liminares em geral. 
São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 122-123. 
205 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, p. 812. 
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quem ao final não seja considerado com razão não impeça que aquele beneficiado com um 

provimento final que lhe seja favorável obtenha “o gozo pleno da específica utilidade a que 

faz jus segundo o ordenamento”206.  

 

Da mesma forma, quanto à tutela jurisdicional diferenciada e a tutela específica, 

apesar de dependerem da existência de provisões procedimentais para que possam ser 

prestadas, não se confundem com o próprio procedimento, consistindo nos efeitos do 

provimento alcançado, seja ele obtido com base em uma cognição sumária, seja ele voltado 

para o ressarcimento em espécie de uma lesão sofrida.   

 

 Os “princípios”, “regramentos” ou “garantias”, como normas jurídicas que são, 

podem dar origem a direito subjetivos – públicos ou privado –, bem como interesses 

protegidos, capazes de dar origem a pretensões da parte frente ao seu adversário ou ao 

próprio Estado, contudo, tais “princípios”, “regramentos” ou “garantias”, em si, não 

prestam tutela jurisdicional nenhuma, a qual será outorgada pelo órgão jurisdicional que 

determinar coercitivamente a observância de tais normas ou as conseqüências de sua 

inobservância. 

 

 Certamente, a fixação de “princípios”, “regramentos” ou “garantias” e de preceitos 

reguladores dos procedimentos é uma forma de tutela jurídica – no sentido mais amplo –, 

caracterizada como uma forma estática de tutela e definida pela função estatal de definição 

de normas jurídicas que estabeleçam abstratamente situações de vantagem ou de 

desvantagem em relação a algum bem da vida, bem como as  conseqüências que devem 

suceder à inobservância de tais preceitos.207   

  

 Nesse sentido, tutela jurídica estatal realiza-se em dois planos: (i) o da fixação de 

preceitos reguladores da convivência; e (ii) o das atividades destinadas à efetividade desses 

preceitos, por meio das quais o Estado impõe imperativamente a observância das normas 

(tutela preventiva) e as conseqüências de sua inobservância (tutela reparatória) – a 

atividade jurisdicional inclui-se entre esses meios de atuação.208    

 

                                                 
206 J. C. BARBOSA MOREIRA. Notas sobre o problema da “efetividade” do processo, pp. 27-28.   
207 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 807-811. 
208 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 809-810. 
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 Assim, a tutela jurisdicional, como uma forma dinâmica de tutela – em confronto 

com a atividade consistente na fixação de normas, que é estática –, se inseriria na ampla 

categoria da tutela jurídica, sem, no entanto, a exaurir.209  

 

 Portanto, a afirmação de Yarshell de que reconhecer a existência de uma tutela “do 

processo” é também reconhecer que existe uma tutela dos direitos ou posições jurídicas 

decorrentes da relação processual210, desconsidera a diferença entre as formas estáticas e 

dinâmicas de tutela.  

 

 Seria mais correto afirmar que o Estado tutela juridicamente os sujeitos processuais 

por meio da predisposição de normas garantidoras de procedimentos e garantias os quais se 

violados poderão ser objeto de tutela jurisdicional, seja por meio de um provimento 

interlocutório, seja por meio de um provimento final, inclusive em um processo autônomo.  

 

 Ao invocar como evidência de que as garantias e procedimentos são formas de 

tutela jurídica o argumento de que “tanto isso é correto que, eventualmente, a tutela desses 

direitos ou posições pode ser objeto de processo autônomo, instaurado,exclusiva ou 

precipuamente, para esse fim”211 – dando como exemplo o mandado de segurança contra 

ato judicial – Yarshell acaba, na verdade, demonstrando que tais garantias e procedimentos 

não são a própria tutela jurisdicional, mas sim que sua violação poderá dar ensejo a uma 

pretensão tutelável, seja no curso do próprio processo em que tenha ocorrido a alegada 

lesão, seja no curso de um processo autônomo, como é o caso do mandado de segurança. 

 

 Da mesma forma, no âmbito do processo de execução, o executado é beneficiado 

pela tutela jurídica do Estado por normas como as que determinam um devido processo 

legal e que seu patrimônio seja sacrificado na menor medida possível, no entanto, tutela 

jurisdicional haverá tão somente nos provimentos judiciais, como aqueles que decidem as 

impugnações, embargos e “exceções de pré-executividade”.  

 

 Nesse sentido, o vencido é beneficiado pela tutela jurídica estatal constante nas 

normas jurídicas que estipulam que ele não seja sacrificado além dos limites do justo e do 

                                                 
209 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, p. 811. 
210 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, p. 31. 
211 L. F. YARSHELL. Tutela jurisdicional, p. 31. 
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razoável para a efetividade da tutela devida ao vencedor, bem como, durante o curso do 

processo – quando ainda não se sabe quem tem e quem não tem razão segundo o direito 

material –, ambos os litigantes são em igual medida tutelados pelo sistema de limitações ao 

poder exercido pelo juiz – consubstanciado na própria garantia do devido processo legal. 

Na medida em que tais normas jurídicas sejam efetivadas por provimentos emitidos pelo 

órgão jurisdicional, é possível afirmar que ambos os litigantes – no curso e ao final do 

processo – são destinatários de tutelas jurisdicionais, ressalvando-se, no entanto, tratarem-

se de tutelas de menor intensidade, uma vez que a tutela jurisdicional plena será prestada 

apenas àquele que for favorecido pelo provimento final de mérito.212   

  

A tutela jurisdicional plena só é prestada pelo provimento final de mérito que 

julgando o pedido de maneira definitiva é capaz de por fim ao conflito, atribuindo ao 

vencedor, dentro do possível, aquilo que ele receberia se a pretensão de direito material 

exercida tivesse sido satisfeita voluntariamente.213 

 

A idéia de “tutela” genericamente invoca a noção de proteção oferecida a algum 

interesse que eventualmente tenha sido lesado, a qual é prestada pelo Estado por meio da 

edição de normas jurídicas – constitucionais e infraconstitucionais – que estabeleçam 

direitos e deveres jurídicos e a conseqüência da sua violação, bem como, pela 

predisposição de meios de tutela capazes de impedir ou reparar a ameaça e a lesão a tais 

direitos.214 

 

Esse aspecto dinâmico da tutela estatal dos direitos tem entre suas vertentes a tutela 

jurisdicional, uma vez que, se não é o processo o campo em que são definidas e 

qualificadas as necessidades de tutela – mas no direito substancial – é, no entanto, o 

processo o espaço em que tais escolhas são destinadas a se truduzirem em técnicas e 

formas adequadas.215    

 

                                                 
212 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 813-817. 
213 “o processo avizinha-se do optimum na proporção em que tende a fazer coincidir a situação concreta com 
a situação abstrata prevista na regra jurídica material; e afasta-se progressiva e perigosamente desse ideal na 
medida em que o resultado na verdade obtido difere daquele que se obteria caso os preceitos legais fossem 
observados de modo espontâneo e perfeito pelos membros da comunidade”. (J. C. BARBOSA MOREIRA. 
Tutela sancionatória e tutela preventiva. Temas de direito processual – segunda série. São Paulo: Saraiva, 
1980, p. 21) 
214 A. DI MAJO. La tutela civile dei diritti, pp. 4-7. 
215 A. DI MAJO. Tutela (diritto privato). Enciclopedia del diritto. v. 45. Milano: Giuffrè, 1985, p. 363. 
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Dessa forma, se o processo civil é método de atuação estatal para a concretização 

do direito controvertido, “tutela jurisdicional” deve ser entendida como a realização 

concreta do direito lesado ou ameaçado.216 

 

Isso, contudo, não significa afirmar que a eficácia substancial dos provimentos 

jurisdicionais seja determinada pelas normas de direito material, sendo esta, na verdade, o 

resultado que a jurisdição desenvolve na esfera substancial em virtude de sua própria força, 

materializada na imperatividade de seus provimentos217, mas apenas que seus resultados 

devem ser capazes de efetivamente realizar aquilo que foi determinado como devido 

segundo o direito material. 

 

Tutela jurisdicional deve ser entendida, portanto, como o direito correspondente a 

quem tenha razão segundo o direito substancial – conforme estabelecido no processo –, 

consistindo na integral realização do direito subjetivo afirmado, e pode ser assimilada à 

completa satisfação do direito de ação material, cujo exercício se daria indiretamente pela 

via do processo, uma vez que seu exercício direto foi impedido pela proibição da 

autotutela.218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1, p. 260. 
217 E. FAZZALARI . Tutela giurisdizionale dei diritti. Enciclopedia del diritto. v. 45. Milano: Giufrè, 1985, p. 
403.  
218 R. A. M. SOARES. Tutela jurisdicional diferenciada – tutela de urgência e medidas liminares em geral, pp. 
120-125.  



 74 

4. DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL NA PERSPECTIVA DO S 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Conforme estabelecido no capítulo anterior, a idéia de um direito à tutela 

jurisdicional como correspondente natural da proibição de autotutela e do ideal de 

efetividade do direito de ação e do próprio sistema processual é hoje um lugar comum na 

doutrina processual civil.219 

 

No entanto, a afirmação da existência de um direito à tutela jurisdicional como 

correlação necessária da proibição do exercício direto da ação material não significa que 

esse direito seja um direito fundamental. 

 

Dessa forma, tendo-se definido “tutela jurisdicional” como os efeitos que se 

projetam para fora do processo, voltados à plena realização do direto material afirmado, 

devido àquele que tenha razão segundo a cognição exercida pelo órgão jurisdicional, o 

objetivo deste capítulo é enquadrar tal direito na perspectiva da teoria dos direitos 

fundamentais. 

 

4.1. Fundamento constitucional do direito à tutela jurisdicional 

 

Direitos fundamentais têm um aspecto intrinsecamente antidemocrático: sua 

existência estabelece limites materiais à atividade legislativa e objetivos que devem ser 

alcançados pela atividade estatal e, em países dotados de constituições rígidas, sua 

supressão exige a alteração do próprio texto constitucional, normalmente limitado 

formalmente por meio do requisito de um procedimento especial e, por vezes, 

materialmente pela existência de cláusulas pétreas que impedem que certos direitos sejam 

suprimidos, mesmo que por uma emenda constitucional – como é o caso do Brasil. 

 

                                                 
219 “È notazione comune che la giurisdizione statuale, e il correlato diritto o potere di azione, rappresenta la 
contrapartita del divieto di autotutela privata. Se cosi è, diviene alquanto semplice il comprendere como sia 
necessario che tale contrapartita sia effetiva: cioè che tramite il processo l’attore che ha ragione possa 
ottenere per quanto possibile praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire a 
livello di diritto sostanziale. Oggi nessuno sarebbe disposto a mettere in discussione questi elementi cardine 
per la comprensione di ogni moderno sistema processuale”. (A. PROTO PISANI. Lezioni di diritto processuale 
civile, p. 591) 
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Tal característica exige que a afirmação da existência de um direito fundamental 

seja juridicamente fundamentada conforme os critérios estabelecidos por uma teoria geral 

dos direitos fundamentais. 

 

Nesse sentido, diversas estratégias argumentativas têm sido utilizadas para justificar 

a existência de direitos de uma maneira geral e direitos fundamentais de maneira 

específica, no entanto, não cabe aqui discorrer a respeito das diferentes vertentes teóricas 

do “jusnaturalismo” e do “positivismo”, mas sim, mantendo-nos coerentes com os 

pressupostos metodológicos adotados (supra capítulo 2) justificar a existência de um 

direito fundamental à tutela jurisdicional de acordo com os parâmetros da teoria dos 

direitos fundamentais formulada por Robert Alexy. 

 

A teoria dos direitos fundamentais adotada por esta dissertação é uma teoria dos 

direitos fundamentais positivamente válidos, o que significa que a existência de um direito 

fundamental exige a afirmação da existência de uma norma de direito fundamental que o 

determine (supra item 2.2.).220 

 

No entanto, deve ficar claro que segundo essa teoria normas jurídicas não se 

confundem com os enunciados normativos existentes, uma vez que estas são os sentidos 

construídos a partir da interpretação sistemática de tais textos, podendo ocorrer de: (i) 

haver norma mas não haver dispositivo; (ii ) haver dispositivo, mas não haver norma; (iii ) 

haver mais de uma norma a partir de um único dispositivo; e (iv) haver apenas uma norma 

a partir de vários dispositivos.221 

 

Assim, apesar de que, para se justificar a existência de um direito fundamental seja 

necessária a existência de uma norma de direito fundamental que o estabeleça, normas de 

direito fundamental podem ser tanto estatuídas diretamente por meio de enunciados 

normativos da Constituição, como podem ser a elas adscritas por meio da argumentação 

jurídica.222 

                                                 
220 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 62-80. 
221 H. ÁVILA . Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, pp. 30-31. 
222 “Una adscriptión se realiza conforme a derecho cuando la norma adscripta puede ser catalogada como 
válida. Para catalogar como válida a una norma de derecho fundamental directamente estatuida, basta la 
referencia a su positivización. En el caso de las normas adscriptas, tal referencia está excluída por definición. 
(...) Una norma adscripta vale y es una norma de derecho fundamnetal si para su adscripción a una norma de 
derecho fundamental estatuida irectamente es posible dar una fundamentación iusfundamental correcta. (...) 
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Exemplo dessa dissociação entre texto e norma pode ser encontrado no princípio da 

segurança jurídica, o qual, apesar de não ser expressamente determinado por nenhum 

enunciado normativo da Constituição brasileira, é considerado um direito fundamental não 

expresso que decorreria da própria existência de um ordenamento jurídico. 

 

Quanto à fundamentação específica de um direito fundamental à tutela 

jurisdicional, da mesma maneira que no plano infraconstitucional a afirmação de tal direito 

tem sendo entendida como a decorrência necessária de uma interpretação teleológica da 

existência de um direito de ação, de maneira geral, a fundamentação de tal direito como 

um direito fundamental também se confunde com a afirmação da existência de um direito 

constitucional de ação. 

 

Assim, com o intuito de compreender a maneira como tem sido feita a afirmação da 

existência de um direito fundamental à tutela jurisdicional, faz se necessário compreender 

inicialmente como se deu a justificação da existência de um direito constitucional de ação e 

como, em conseqüência da evolução ideológica a respeito do papel do Estado e da função 

dos direitos fundamentais, passou-se a extrair da afirmação de tal direito, a fundamentação 

constitucional de um direito à tutela jurisdicional. 

 

 Conforme desenvolvido no capítulo anterior, em sua formulação original, o direito 

de ação não era compreendido como um direito constitucional, mas sim como instituto de 

direito privado indissociável do próprio direito subjetivo violado e, mesmo com a 

afirmação de sua autonomia em relação ao direito material – que só aconteceria na segunda 

metade do século XIX –, sua formulação como um direito constitucional só viria a ocorrer 

a partir dos anos 40 com Couture223 e Liebman224.225  

 

                                                                                                                                                    
Por lo tanto, el que una norma adscripta sea o no una norma de derecho fundamental depende de la 
argumentación iusfundamental que para ella sea posible”. (R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, 
p.71)  
223 E. J. COUTURE. Fundamentos do direito processual civil (1ª ed. 1942). 
224 E. T. LIEBMAN . L’azione nella teoria del processo civile (Apresentação ao curso de processo civil lida na 
Universidade de Turim em 24 de novembro de 1949 e publicada originalmente nos critti giuridici in onore di 
F. Carnelutti, v. 2, Padova, 1950); Diritto costituzionale e processo civil. Problemi del processo civile. 
Napoli: Morano, 1962 (originalmente publicado na Rivista di diritto processuale civile, 1952). 
225 Quanto à evolução do conceito de ação na doutrina processual civil conferir o item 3.1.1. (Teorias da 
ação). 
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Segundo Couture, no Estado de direito a violência privada é substituída pela 

petição à autoridade, a qual é um poder jurídico do indivíduo e único meio idôneo para 

obter a prestação da jurisdição, não podendo ser denegado a ninguém, sendo o direito de 

ação uma forma típica do direito constitucional de petição, caracterizado pela existência de 

um correlato dever jurídico de o poder público se pronunciar a respeito da controvérsia.  

 

 O direito de ação seria assegurado pela Constituição como uma espécie de direito 

de petição que geraria para o indivíduo um direito formal de acesso à jurisdição dirigido 

contra o Estado e independente do reconhecimento do direito material.226  

 

 Liebman, por sua vez, afirma que o direito de ação se fundamenta em um direito 

constitucional de acesso aos tribunais (abstrato e incondicionado), mas não se confunde 

com esse “poder de agir”227, uma vez que a ação conforme a definição elaborada por sua 

teoria, não é o mero poder de peticionar, tendo o significado de um direito à que o órgão 

jurisdicional se pronuncie sobre o mérito do conflito (condicionado à presença das 

condições da ação).228  

 

 Haveria assim um direito de demandar constitucionalmente assegurado que 

garantiria apenas a possibilidade de se ingressar em juízo e um direito de ação definido e 

regulado pelo Código de Processo Civil ao qual corresponderia o dever do Estado de 

apreciar o mérito.229 

 

 Dessa maneira, ao lugar comum de que o Estado moderno tem como uma 

característica definidora a exclusividade do exercício da violência – de que o monopólio da 

jurisdição é uma manifestação específica – a doutrina processual civil agregou a afirmação 

                                                 
226 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 179. 
227 “Questo diritto è appunto l’azione, la quale ha per garanzia costituzionale il generico potere di agire, ma 
per conto suo non è affatto generica”.  (E. T. LIEBMAN . Manuale di diritto processuale civile – principi, pp. 
138-139.) 
228 L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 168-171. 
229 Marinoni critica essa concepção, afirmando que “a função da Constituição seria severamente reduzida, 
podendo-se dizer que o direito fundamental à tutela jurisdicional perderia quase todo o seu conteúdo” (L. G. 
MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 180.) 
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da existência de um direito constitucional de agir como a contrapartida à vedação da 

autotutela.230 

 

 Em termos analíticos, teríamos assim a formação de uma relação jurídica 

obrigacional de direito público constituída pela obrigação negativa do Estado (sujeito 

passivo) a que este não crie nenhum impedimento formal à possibilidade de ingresso no 

judiciário, denominada “inafastabilidade da jurisdição” – típica liberdade pública, cujo 

exercício exigiria apenas uma omissão estatal -, e por um correlato direito abstrato e 

incondicionado atribuído a todo e qualquer indivíduo (sujeito ativo) de formular demandas 

frente ao órgão jurisdicional, denominado “direito de demandar”231.  

 

 Esse direito de demandar, classificado como um direito cívico, criaria para o 

Estado, mais que uma exigência de mera abstenção (facultas agendi), uma vez que este 

seria obrigado à prestação (facultas exigendi) de um provimento jurisdicional – qualquer 

que seja a natureza deste.232 

   

 A fundamentação da natureza constitucional desse direito, por sua vez, utiliza-se de 

maneira geral de três estratégias argumentativas, segundo as quais a inafastabilidade da 

jurisdição e o correlato direito de demandar decorreriam: (i) da própria existência de 

direitos materiais; (ii) da própria existência de órgãos jurisdicionais criados para 

desempenhar esta função e (iii) da existência de algum dispositivo constitucional que 

determinasse expressamente (a) um direito genérico de petição, (b) um direito genérico de 

acesso aos órgãos jurisdicionais, ou (c) um direito genérico de demandar que o direito 

material seja cumprido. 

 

                                                 
230 “proibida a justiça privada, é evidente que se deve dar a todo sujeito de direitos a faculdade de obtê-la por 
intermédio da autoridade; privá-lo de uma e de outra, seria denegar-lhe a própria justiça”. (E. J. COUTURE. 
Fundamentos do direito processual civil, p. 45) 
231 “Se o Estado se encontra obrigado a prestar a tutela jurisdicional a quem o invoca sob o fundamento de ter 
sofrido lesão é evidente que tal obligatio correlata se apresenta ao direito de pedir a mencionada tutela. A 
ação é o reflexo ex parte subjecti da atividade jurisdicional do Estado”. (J. FREDERICO MARQUES. O art. 141, 
§ 4º, da Constituição Federal. Revista de direito processual civil, v. 2, 1960, p. 13) 
232 “Entre os direitos públicos subjetivos, caracteriza-se [a ação] mais especificamente como um direito 
cívico, por ter como objeto uma prestação positiva por parte do Estado (obrigação de dare, facere, 
praestare): a facultas agendi do indivíduo é substituída pela facultas exigendi. (...) Trata-se de direito ao 
provimento jurisdicional, qualquer que seja a natureza deste – favorável ou desfavorável, justo ou injusto – e, 
portanto, direito de natureza abstrata”. (A.  C. A. CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria geral 
do processo, pp. 255-256) 
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 Dessa forma, no ordenamento jurídico alemão, diante da ausência de uma garantia 

explícita de acesso ao judiciário para a tutela de lesões a direitos privados diversas teses 

jurídicas foram formuladas em um esforço comum da doutrina e da jurisprudência alemã 

no sentido de fundamentar a existência de um direito geral de ação em matéria civil 

protegido contra a disponibilidade do legislador ordinário.233  

 

 Atualmente, de maneira geral, esse direito tem sido fundamentado com base no 

texto do artigo 103, 1ª parte, da Lei Fundamental234 que, apesar de não constar 

expressamente do rol dos direitos fundamentais da Constituição alemã (artigos. 1-19), a 

eles poderia ser equiparado pelo fato de sua violação ser um dos fundamentos possíveis 

para a argüição de inconstitucionalidade (artigo 93, § 1º, 4ª parte, da Lei Fundamental235) 

236. 

 

Nicolò Trocker, por sua vez, afirma que o artigo 103, 1ª parte, da Lei Fundamental 

estabeleceria apenas o direito de ser ouvido para se defender (Direito de defesa), preferindo 

fundamentar a existência de um direito geral de ação no art. 101, 1ª parte237, que traz a 

garantia do juiz natural, mas tem a desvantagem de não permitir a argüição de 

inconstitucionalidade, de forma que, segundo o critério formal adotado pela teoria dos 

direitos fundamentais, não poderia ser considerado um direito fundamental.238   

 

                                                 
233 N. TROCKER. Processo civile e costituzione – problemi di diritto tedesco e italiano. Milano: Giuffré, 1974, 
pp. 161-189. 
234 “Todos terão direito a serem ouvidos perante os tribunais”. 
235 “Compete ao Tribunal Constitucional Federal decidir: sobre reclamações constitucionais que podem ser 
interpostas por qualquer pessoa sob alegação de ter sido lesada, por autoridade pública, em seus direitos 
fundamentais ou nos direitos consagrados  no § 4 do art. 20 ou nos artigos 33, 38, 103 e 104”.  
236 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 65. 
237 “Não serão admitidos tribunais de exceção. Ninguém poderá ser retirado da jurisdição de seu juízo 
legítimo” 
238 “La realtà é che la Corte costituzionale federale ha sempre inteso la garanzia del rechtliches Gehör come 
diritto delle parti di influire sullo svolgimento del processo e sulla formazione del convincimento del giudice, 
e non si è servita di essa per dichiarare la illegittimità di norme che precludevano l’acesso agli organi 
giurisdizionali. (...) Il legislatore potrebbe quindi negare la protezione giurisdizionale in certi campi 
oggettivamente delimitati senza violare il precetto costituzionale dell’art. 103, comma 1º”. “Il vero 
fondamento costituzionale del diritto di azione sembra da ravvisarsi quindi nella garanzia del gesetzlicher 
Richter enunciata dall’art. 101, comma 1º della Legge fondamentale”. (N. TROCKER. Processo civile e 
costituzione – problemi di diritto tedesco e italiano, pp. 173; 181-182)    
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 Na Itália, a fundamentação da existência de um direito constitucional de ação foi 

facilitada pela existência o artigo 24, 1ª parte, da Constituição italiana, o qual determina 

que todos podem agir em juízo para a tutela dos próprios direitos e interesses legítimos.239  

 

 Foi exatamente com base nesse dispositivo constitucional que Liebman formulou a 

teoria de que existiria, como reflexo subjetivo da instituição dos tribunais por parte do 

Estado, um direito constitucional de agir, o qual apesar de desenvolver uma função de 

fundamental importância (“basta pensar na hipótese de uma limitação qualquer a ele”), em 

sua extrema abstração e indeterminação, não teria relevância prática para o funcionamento 

do processo, servindo apenas como o pressuposto de direito constitucional do direito de 

ação, com o qual não se confundiria.240   

  

Assim, à garantia da inafastabilidade da jurisdição, compreendida como uma 

proibição de que o Estado restringisse de qualquer maneira a possibilidade de ingresso no 

judiciário, corresponderia, naturalmente, um direito de acesso, do qual poderia ser extraída 

a existência de um direito autônomo, abstrato e incondicionado de demandar, esse direito 

constitucional de agir, da mesma maneira que qualquer outra liberdade pública, exigiria 

para sua realização apenas que o Estado se abstivesse de impor restrições irrazoáveis.241   

 

 Tal concepção corresponde a uma visão liberal dos direitos individuais, segundo a 

qual acesso à justiça significa essencialmente o direito subjetivo público formal de se 

demandar em juízo242 – reconhecido e garantido por todos os Estados democráticos – 

freqüentemente atrelado, no plano constitucional ao mais amplo direito de petição.243 

   

Nesse mesmo sentido, no ordenamento brasileiro, a existência de um direito de 

constitucional de agir tem sido entendido como o correspondente natural  da garantia da 

inafastabilidade da jurisdição, entendida como o impedimento constitucional a que se 

                                                 
239 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. 
240 “In conclusione, questo potere dia gire, del tutto generico e astratto, ha il suo posto ben definito nel diritto 
costituzionale e vi svolge una funzione di fondamentale importanza (e per convincersene basta pensare 
all’ipotesi di una sua qualsiasi limitazione). Ma, nella sua strema astrattezza e indeterminatezza, esso non ha 
rilevanza alcuna nella vita e nel funzionamento pratico del processo”. “esso non è dunque l’azione, nel senso 
in cui questa figura ha rilevanza nel sistema del processo, ma la sua base, il suo presupposto di diritto 
costituzionale”. (E. T. LIEBMAN . L’azione nella teoria del processo civile, pp. 42-43; 41) 
241 L. P. COMOGLIO. Etica e tecnica del “giusto processo”, p. 14. 
242 F. SORRENTINO. Le garanzie costituzionali dei diritti. Torino: Giappichelli, 1998, p. 19. 
243 L. P. COMOGLIO. Etica e tecnica del “giusto processo”, pp.  13-14. 



 81 

suprima ou restrinja a apreciação judiciária, prevista expressamente pela primeira vez244 no 

Brasil pela Constituição de 1946245 e que, após ter sido profundamente relativizado durante 

a ditadura militar246, passou a constar de forma expressa e ainda mais ampla247 no inciso 

XXXV, do artigo 5º, da Constituição de 1988, segundo o qual: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

 

No entanto, a doutrina processual brasileira tem assumido três posições diferentes 

quanto ao significado concreto desse dispositivo – ou no daquele a ele análogo expresso na 

Constituição de 1946: 

 

Os chamados “abstratistas puros”, não diferenciando a existência de um direito de 

agir incondicionado e um direito condicionado de ação, afirmam que tal dispositivo 

estabelece a existência do próprio direito abstrato de ação, que seria exercido no processo 

por meio da demanda. 

 

Aqueles que adotam a teoria de Liebman, diferenciando entre um direito 

constitucional de agir e um direito processual de ação condicionado afirmam que tal 

dispositivo estabeleceria apenas um direito abstrato e incondicionado de demandar.248    

 

E, em terceiro lugar, como uma evolução da teoria de Liebman, poderia-se afirmar 

que, sem negar a diferença entre um direito abstrato e incondicionado de demandar e um 

direito condicionado de ação, também este último teria base constitucional, de forma que o 

inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição brasileira, além de um mero direito 

completamente ilimitado de se dirigir ao judiciário, garantiria também um direito a ter o 

                                                 
244 “O § 4º, em sua explicitude, que seria, politicamente supérflua em 1891 e 1934 (a despeito de 1930-1934), 
pôs claro que acabara o regime de 1937 a 1846”. (PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 
1946. t. 4. 4ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1963) 
245 Art.141, § 4º – “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito 
individual”. 
246 O art. 11 do AI 5, de 13 de dezembro de 1968, excluía da apreciação judicial todos os atos praticados em 
sua consonância e seus atos complementares. A Emenda Constitucional de 1969 impedia o exame pelo 
judiciário de todos os ato em geral praticados pelo Governo Federal. 
247 A ampliação em relação ao texto do § 4º, do art. 141, da Constituição de 1946 se evidencia pela menção 
da possibilidade de apreciar “ameaça a direito” e pela exclusão do termo “individual”. 
248 “A doutrina dominante distingue, porém,  ação como direito ou poder constitucional – oriundo do status 
civitatis e consistindo na exigência da prestação do Estado – garantido a todos e de caráter extremamente 
genérico e abstrato, do direito de ação de natureza processual, o único a ter relevância no processo: o direito 
de ação de natureza constitucional seria o fundamento d direito de ação de natureza processual”. (A. C. A. 
CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria geral do processo, p. 256) 
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mérito de sua demanda apreciado249, o qual, no entanto, seria limitado pela necessidade de 

se cumprir os requisitos legais das “condições da ação” e de seu exercício correto 

(“pressupostos processuais”).250  

 

Conforme esse terceiro posicionamento, em termos analíticos, poderíamos afirmar 

que, com base no texto do inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição podem ser adscritos 

dois diferentes direitos: 

 

Em primeiro lugar, com base na proibição genérica de se excluir da apreciação do 

Poder Judiciário qualquer afirmação de lesão ou ameaça a direito251, pode-se argumentar a 

existência de um correlato direito autônomo, abstrato e incondicionado, atribuído a 

qualquer indivíduo de postular frente ao judiciário a tutela de seu direito, o qual, conforme 

as diferentes correntes doutrinárias a respeito do direito de ação pode ser chamado “direito 

abstrato de ação” (abstratistas puros) e “direito de agir” ou “direito de demandar” 

(ecléticos e concretistas), o qual, seria concretizado pela prestação jurídica de qualquer 

provimento judicial independentemente de que esse analisasse ou não o mérito da 

demanda. 

 

Em segundo lugar, com base em uma interpretação teleológica desse artigo, 

segundo a qual, uma vez que ninguém exerce o seu direito de agir pelo simples prazer de 

demandar em juízo, pode-se construir a idéia de um direito constitucional a que se examine 
                                                 
249 “Ao afirmar que a lei não poderá subtrair à apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, o 
legislador constitucional estabelece, de um lado a garantia da ação; de outro, o princípio da inafastabilidade 
da tutela jurisdicional”. (J. R. S. BEDAQUE. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização), p. 70) 
250 “o direito de ação é um direito cívico e abstrato, vale dizer, é um direito subjetivo à sentença tout court, 
seja essa de acolhimento ou de rejeição da pretensão, desde que preenchidas as condições da ação” (N. NERY 

JR. Princípios do processo civil na constituição federal. 8º ed. São Paulo, 2004,  p. 136-137). “O direito de 
ação de base constitucional não pode ser limitado a um ato de provocação da jurisdição, pois deve dar ao 
cidadão a possibilidade de obter a efetiva proteção do direito material violado ou ameaçado de lesão. (...) Não 
há lógica e utilidade em admitir uma sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito ao final do 
processo, quando o juiz pode reconhecer que o autor não é titular do direito material (...). Se a ação se 
desenvolve até a última fase do processo chega-se a um momento em que o juiz está apto para reconhecer a 
existência ou a inexistência do direito material ou para julgar o mérito, de modo que não há racionalidade em 
sustentar que a sentença, nessa ocasião, pode simplesmente extinguir o processo sem julgamento do mérito”. 
(L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, pp. 180-181) 
251 Quando a norma fala em lesão ou ameaça a direito, obviamente está se referindo a afirmação de lesão e de 
ameaça a direito, pois uma lei somente pode pretender excluir uma afirmação de lesão ou ameaça, uma vez 
que, quando se invoca a jurisdição, apenas se afirma um direito. (...) esse direito de afirmação traz implícita, 
como conseqüência lógica, a possibilidade da sua apreciação pelo Poder Judiciário. Entretanto, tal 
apreciação, segundo o art. 267, VI, CPC, requer a presença de terminados requisitos, chamados de condições 
da ação, exigência que não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível”. (L. G. 
MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 214.) 
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o mérito da demanda (“direito condicionado de ação”, ou, simplesmente, “direito de ação”, 

segundo a teoria eclética), o qual, apesar de poder ser limitado em nome de outros 

interesses públicos, não se submeteria ao livre arbítrio do legislador infraconstitucional. 

 

Nesse sentido é possível afirmar que a exigência das chamadas “condições da ação” 

seriam limites razoáveis ao direito de se ter o mérito da demanda apreciado em nome do 

princípio da economia processual, assim como a “coisa julgada”, a qual é uma garantia 

expressa na própria Constituição (inciso XXXVI, do artigo 5º252), porém, qualquer 

restrição legal a esse direito, mesmo que fundamentada na necessidade de se realizar outro 

direito fundamental ou interesse público, caso não fosse considerada proporcional (item 

2.6.), padeceria, certamente, do vício da inconstitucionalidade.  

 

Teríamos assim, com base no mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXV, do 

artigo 5º), três diferentes normas jurídicas de direito fundamental, estatuindo direitos (i) “à 

inafastabilidade da jurisdição”, (ii) “de demandar” (“direito de agir” ou “direito 

incondicionado de ação”), (iii) “ao exame do mérito” (“direito condicionado de ação”), 

sendo o primeiro destes expressamente previsto pelo texto constitucional e o segundo e 

terceiro a ele adscritos por meio da argumentação jurídica. 

 

Da mesma forma, a fundamentação da afirmação da existência de um direito 

fundamental à tutela jurisdicional foi desenvolvida por um processo de adscrição análogo 

àquele da fundamentação de um direito fundamental “de demandar” e de um direito 

fundamental “de ação”. 

 

Assim, com base em um interpretação teleológica do texto constitucional que 

estabelece a inafastabilidade da jurisdição, passou-se à afirmação de que, uma vez que 

quem exerce o direito constitucional de ação pretende obter efeitos concretos no plano 

substancial, esse dispositivo representaria um direito a obter do Estado mecanismo 

eficiente de solução de controvérsias, apto a proporcionar a satisfação efetiva ao titular de 

um direito.253 

 

                                                 
252 “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
253 J. R. S. BEDAQUE. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização), p. 74. 
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Nesse sentido, a afirmação de um direito à tutela jurisdicional como conseqüência 

da interpretação teleológica da própria afirmação de um direito constitucional de ação é 

justificada – também no plano constitucional – como um requisito da própria integração 

entre o processo e o direito material capaz de permitir que o campo de proteção seja 

alargado de modo a atender a todas as situações carecedoras de tutela jurisdicional.254 

 

Nesse sentido, na Itália, Adolfo di Majo afirma – com base no artigo 24, da 

Constituição italiana – que ao enunciado de que “todos podem agir em juízo para a tutela 

dos próprios direitos e interesses legítimos” não é atribuído apenas o significado de um 

direito geral de ação, mas de uma garantia de que às situações e direitos correspondam 

formas de tutela adequadas, ou seja, capazes de assegurar a sua satisfação.255   

 

Portanto, segundo esse entendimento, o artigo 24 da Constituição italiana seria 

violado, tanto por alguma disposição que vulnerasse a incindibilidade entre o direito 

substancial e a possibilidade de agir em juízo – direito geral de ação –, quanto pela 

predisposição de formas de tutela insuficientes e inadequadas.256 

  

De maneira análoga, no Brasil, a fundamentação da existência de um direito 

fundamental à tutela jurisdicional vem sendo feita com base no texto do inciso XXXV, do 

artigo 5º, da Constituição, atribuindo-se a esse dispositivo também esse significado – além 

do de um “direito à inafastabilidade da jurisdição”, nele expressamente previsto , e dos 

direitos “de demandar” e “ao exame do mérito”, nele adscritos.257 

 

Com o advento do Estado social, a transformação da maneira como se entende o 

papel do Estado na sociedade contemporânea se traduziu em uma nova evolução quanto à 

maneira como deve ser entendido o dispositivo constitucional garantidor da 

inafastabilidade jurisdicional. Nessa nova perspectiva, além do sentido puramente formal – 

segundo o qual todos devem ter acesso livre e paritário a qualquer órgão jurisdicional – lhe 

                                                 
254 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de direitos, pp. 29-30. 
255 A. DI MAJO. Tutela (diritto privato), p. 372. 
256 “Si può dunque violare il precetto costituzionale no solo interrompendo quella inscindibilità ma 
predisponendo anche forme di tutela palesemente insufficienti e inadeguate”. (A. DI MAJO. Tutela (diritto 
privato), p. 372) 
257 “O art. 5º, XXXV, da CF, afirma que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça de direito”. Entende-se que esta norma garante a todos o direito a uma prestação jurisdicional 
efetiva”. (L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de direitos, p. 179) 
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foi atribuído um sentido substancial, segundo o qual todo processo ou procedimento 

jurisdicional deve ser tecnicamente idôneo a se concluir com provimentos imperativos, os 

quais tenham, por sua vez, na variedade das formas prescritas e dos casos concretos, a 

intrínseca idoneidade a exprimir decisões individualmente e socialmente justas.258  

 

Tal enfoque possibilitou a afirmação da existência de um dever de o legislador 

ordinário estabelecer meios de tutela suficientes para cada um dos interesses juridicamente 

protegidos como conseqüência do estabelecimento constitucional de um princípio de 

“tutelabilidade geral de cada direito ao sujeito reconhecido”, vendo, dessa forma, na 

garantia da ação o “fim” de se permitir a própria tutela jurisdicional.259  

 

Nesse sentido, por meio de tal interpretação teleológica, os processualistas 

brasileiros comprometidos com a visão instrumentalista do processo, tendo sempre em 

vista que o processo deve servir de instrumento para a realização do direito material, 

passaram a atribuir ao inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição, o significado de uma 

norma que estabeleceria um direito fundamental à própria “tutela jurisdicional”, a qual, 

como escopo do próprio processo, deve ser efetiva.260     

 

Nesse sentido, mesmo diante das limitações impostas a esse direito durante o 

período da ditadura militar, Ada Pellegrini Grinover sustentava não ser suficiente afirmar a 

natureza constitucional do direito de ação para que o indivíduo tivesse assegurado os meios 

para obter o pronunciamento do juiz sobre a razão do pedido. De forma que, o texto 

constitucional não deveria ser compreendido como estatuindo apenas um “direito à 

sentença”, uma vez que, mais do que a mera obrigação de resposta do Estado ao pedido do 

autor, a Constituição asseguraria a tutela dos direitos afirmados – “tutela qualificada contra 

qualquer forma de denegação de justiça”.261 

 

                                                 
258 L. P. COMOGLIO. Acesso alle corti e garanzie costituzionali. Estudos em homenagem à professora Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 262. 
259 A. DI MAJO. La tutela civile dei diritti, p. 76.  
260 C. R. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil. v. 1, pp. 198-200. 
261 A. P. GRINOVER. As garantias constitucionais do direito de ação, pp. 156-157. 
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Na mesma linha, Kazuo Watanabe já afirmava que o conteúdo da inafastabilidade 

da jurisdição deveria ser compreendido como garantia de efetiva realização do direito – 

que abrangeria não apenas o âmbito processual como também o substancial.262 

  

Nesse sentido, Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci, em obra 

publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, afirmavam que o inciso 

XXXV, do artigo 5º, estabelece, in genere, uma relação de direito judiciário material, 

conferindo à pessoa física ou jurídica o direito à jurisdição (situação jurídica ativa) e 

estabelecendo para o Estado o dever de prestação jurisdicional (situação jurídica 

passiva).263 

 

Da mesma forma, Kazuo Watanabe diz que o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional expresso por tal dispositivo não assegura apenas o acesso formal aos 

órgãos judiciários, mas sim o acesso à Justiça que propicie a efetiva e tempestiva proteção 

contra qualquer forma de denegação da justiça e também o acesso “à ordem jurídica 

justa”.264  

 

Atualmente, esse entendimento é compartilhado de maneira generalizada pela 

doutrina processual brasileira, chegando-se mesmo, como Luiz Guilherme Marinoni, a se 

afirmar a existência de “direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e, 

quando houver necessidade, preventiva”265, vendo na norma da inafastabilidade do 

controle jurisdicional o estabelecimento de uma obrigação ao Estado – da qual este não 

poderia se eximir – de prestar a tutela adequada às mais variadas hipóteses conflitivas 

concretas.266  

 

                                                 
262 K. WATANABE . Controle jurisdicional (princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema 
jurídico brasileiro) e Mandado de segurança contra atos judiciais, pp. 32-33. 
263 R. LAURIA TUCCI; J. R. CRUZ E TUCCI. Constituição de 1988 e processo – regramentos e garantias 
constitucionais do processo, p. 14. 
264 K. WATANABE . Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 261 
do CPC). Reforma do Código de Processo Civil, p. 20. No mesmo sentido, J. R. S. BEDAQUE. Tutela cautelar 
e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização), p. 61; G. M. MELO. O 
acesso adequado à justiça na perspectiva do justo processo, pp. 690-691 e L. F. S. RIBEIRO. Prestação 
jurisdicional efetiva: uma garantia constitucional, pp. 153-154.   
265 L.G. MARINONI. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais, 
p. 12.  
266 L. G. MARINONI. Novas linhas do processo civil. 2ª ed. Malheiros: São Paulo, 1996, p. 108. 
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No entanto, afirmar que a partir de uma interpretação teleológica do próprio direito 

constitucional de ação é possível se fundamentar a existência de um direito fundamental à 

tutela jurisdicional, não significa que o direito de ação se confunda com o próprio direito à 

tutela jurisdicional267. 

 

Assim, em termos analíticos, da mesma forma que no plano infraconstitucional, no 

plano constitucional haveria uma escalada entre os direitos fundamentais estabelecidos – 

expressa ou indiretamente – pelo inciso XXXV, do art. 5º da Constituição, a partir do qual 

poderiam ser afirmados: (i) um direito à omissão do Estado no sentido de estatuir qualquer 

restrição ao direito de acesso à jurisdição; (ii) um direito autônomo, abstrato e 

incondicionado de demandar a qual corresponde o dever estatal de prestar um provimento 

jurisdicional, independente do conteúdo deste; (iii) um direito constitucional de ação, 

segundo o qual todos têm o direito a terem o mérito de suas demandas analisado pelo órgão 

jurisdicional; (iv) um direito fundamental à tutela jurisdicional, compreendido como um 

direito à plena realização do direto material afirmado, o qual seria devido àquele que tenha 

razão segundo o processo.268 

 

 A relevância da diferenciação entre essas quatro situações garantidas por normas 

de direito fundamental está no fato de que, sendo todos eles direitos fundamentais, todos 

este direitos atribuídos ao texto do inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição, 

estabelecem limites e objetivos que o Estado tem a obrigação jurídica de respeitar e que, 

caso sejam desatendidos podem fundamentar a atuação judicial no sentido de exigir o seu 

cumprimento, seja por meio da anulação de um ato considerado inconstitucional, seja pela 

determinação de que o Estado deve agir de uma determinada maneira para garantir a 

realização de tais direitos. 

 

“Inafastabilidade da jurisdição”, “direito de demandar”, “direito de ação” e “direito 

à tutela jurisdicional” são, dessa forma, todos, direitos fundamentais integrantes da “tutela 

                                                 
267 “o direito de ação, muito mais do que o direito ao julgamento do pedido, é o direito à efetiva tutela 
jurisdicional” (L. G. MARINONI. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo, p. 217); “Pelo 
princípio constitucional do direito de ação, todos tem o direito de obter do Poder Judiciário a tutela 
jurisdicional adequada” (N. NERY JR. Princípios do processo civil na constituição federal, p. 132).  
268 Na Itália, da mesma forma que no Brasil, a afirmação da existência de um direito fundamental à tutela 
jurisdicional é, de maneira geral, feita pela adscrição dessa norma ao texto constitucional garantidor de um 
direito geral de ação. (I. ANDOLINA. Processo ed effettività della tutela giurisdizionale. Studi in memoria di 
Angelo Bonsignori. Milano: Giuffrè, 2004, p. 26.)  
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constitucional do processo”, uma vez que estabelecem princípios e regras que deverão ser 

atendidos para que se concretize o modelo constitucional do processo civil. 

 

No entanto, uma vez que tais direitos têm estruturas normativas distintas, a forma 

de aplicação e os requisitos para se justificar restrições a eles depende diretamente de sua 

classificação como regras ou como princípios (supra item 2.3.). 

 

Nesse sentido, se é verdade que a norma processual civil, quando interpretada 

conforme o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, obriga o juiz a dar-lhe a 

inteligência capaz de permitir a efetiva tutela do direito material269, é essencial 

compreender a estrutura normativa desse direito fundamental, uma vez que isto influirá 

diretamente na forma de sua aplicação. 

 

4.2. A estrutura normativa do direito à tutela jurisdicional 

 

 A teoria dos direitos fundamentais adotada por esta dissertação é uma teoria dos 

princípios, partindo, assim, do pressuposto teórico de que normas jurídicas podem ser 

classificadas qualitativamente, conforme suas estruturas, em regras e princípios (supra 

item 2.3.). 

 

 A relevância prática dessa diferenciação está em que regras, uma vez que garantem 

direitos ou impõem deveres definitivos, são prescrições normativas absolutas, ou seja, 

sendo válidas, a não ser que sejam excepcionadas por outras regras jurídicas, diante da 

realização de uma situação concreta prevista em seu suporte fático geram, 

necessariamente, a conseqüência prevista. 

 

 Princípios, ao contrário, são “mandamentos de otimização”, ou seja, podem ser 

cumpridos em diferentes graus conforme os limites fáticos e jurídicos estabelecidos pelo 

ordenamento. 

 

 Isso não significa que princípios não tenham eficácia jurídica ou que possam ser 

restringidos arbitrariamente sem qualquer tipo de justificação, mas apenas que o processo 

                                                 
269 L. G. MARINONI. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos, p. 66. 
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de aplicação e os limites para a restrição desta espécie de normas se diferenciam daqueles 

relativos às regras (supra itens 2.4., 2.5. e 2.6.). 

 

 As normas de direitos fundamentais – assim como quaisquer outras normas – 

também podem ser classificadas como regras e princípios, havendo direitos fundamentais 

que determinam direitos e deveres definitivos, bem como aqueles que determinam que algo 

seja realizado na maior medida do possível. 

 

 Nesse sentido, a norma jurídica expressamente prevista pelo inciso XXXV, do 

artigo 5º, da Constituição, segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” estabelece um dever negativo do Estado de se omitir 

a estabelecer por meio de qualquer ato legislativo (entendido em sentido amplo) alguma 

restrição ao acesso à jurisdição. 

 

 Esse direito, em seu significado de uma liberdade pública, ou seja, de um direito de 

defesa do cidadão contra o Estado, pode ser invocado diante de qualquer violação estatal a 

sua plena concretização, tem, evidentemente, estrutura normativa de uma regra270,  

estabelecendo um dever definitivo por parte do Estado a que ele não crie qualquer tipo de 

empecilho jurídico ao acesso à jurisdição.271  

 

 Da mesma forma, as normas jurídicas adscritas a esse mesmo inciso que 

estabelecem um direito “de demandar” e um direito “de ação” devem ser compreendidas 

como regras, ou seja, direitos definitivos atribuídos ao indivíduo a receber, 

respectivamente, um provimento judicial qualquer e ao exame do mérito de sua demanda. 

                                                 
270 “Se a Constituição impõe que a lei não retire do Poder Judiciário a apreciação de qualquer ameaça ou 
lesão a direito, não há como negar que qualquer lei – e, com maior vigor ainda, qualquer ato infralegal – que 
pretenda subtrair da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito é irremediavelmente  
inconstitucional” (CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil: volume 1, p. 104) 
271 A dimensão prestacional de um direito de acesso à justiça, segundo a qual: “Garanzia dell’ accesso alla 
tutela giurisdizionale significa infatti non solo l’eliminazione di ostacoli e limiti ‘formali’ all’esercizio 
dell’azione, ma – per la connessione con l’art. 3 secondo comma – anche eliminazione dei condizionamneti e 
delle discriminazioni sociali ed economiche che possono limitare ed escludere de facto l’acesso alla iustizia, 
nonché intervento attivo dello Stato al fine di porre ‘tuti’ (ed in particolare i non abbienti) nella condizione 
reale di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti” (M.  TARUFFO. La giustizia civile in Italia dal’700 a 
oggi. Bologna: il Mulino, 1980, p. 313.), também adscrita a esse mesmo dispositivo normativo estabelece, ao 
contrário, um dever que pode ser cumprido em diferentes graus, caracterizando-se assim, como uma norma 
jurídica com estrutura de princípio. No entanto, a discussão do direito de acesso judiciário em sua dimensão 
de um direito social está fora dos limites propostos para o tema desta dissertação. 
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 Isso não significa, no entanto, que essas duas normas jurídicas tenham a mesma 

abrangência, uma vez que enquanto qualquer indivíduo pode demandar frente ao 

judiciário, nem todos têm direito a que o mérito de sua demanda seja analisado. 

 

Tal diferença entre essas duas regras, contudo, não decorre de suas estruturas 

normativas, mas de seus suportes fáticos, ou seja, daquilo que deve ocorrer no mundo dos 

fatos para que a conseqüência estabelecida pela hipótese normativa se concretize. 

 

Assim, o direito de demandar, sendo autônomo, abstrato e incondicionado, não 

estabelece “condições” outras que o seu regular exercício para que o indivíduo receba o 

que lhe é devido: um provimento judicial, independente de seu conteúdo. 

 

Já o direito constitucional de ação, sendo condicionado, exige – além de seu regular 

exercício – a presença das “condições da ação”, as quais apesar de explicitadas por meio de 

dispositivo infraconstitucional, fazem parte do suporte fático do direito de ação adscrito ao 

texto constitucional. Não fosse assim, tais condições seriam restrições infraconstitucionais 

ao direito fundamental de ação e deveriam, portanto, ser declaradas inconstitucionais.      

 

Para aqueles que defendem a possibilidade de que regras jurídicas sejam 

relativizadas em nome da concretização de um princípio jurídico contraposto, as condições 

da ação poderiam ser compreendidas não como condições presentes no próprio suporte 

fático do direito constitucional de ação, mas como exceções legítimas criadas a esta regra 

constitucional em nome de um outro princípio, como, por exemplo, o da economia 

processual.272  

 

Não é esse, no entanto, o nosso entendimento, uma vez que a possibilidade de 

restringir regras em nome de princípios, especialmente no caso de regras constitucionais 

nos parece temerário, pois levaria a um altíssimo grau de insegurança, bem como a sua 

generalização poderia fundamentar a relativização de outros direitos fundamentais com 

estrutura de regras, como por exemplo, a garantia da anterioridade da lei penal. 

                                                 
272 Conforme já discutido (supra item 2.4.), a possibilidade de conflitos entre regras e princípios é um dos 
problemas mais intrincados da teoria dos princípios, especialmente na hipótese de um conflito entre um 
princípio constitucional e uma regra também constitucional. 
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Quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional, conforme já discutido, ele 

também foi adscrito ao inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição, sendo definido como o 

direito à plena realização do direto material afirmado, devido àquele que tenha razão 

segundo a cognição exercida pelo órgão jurisdicional, ou seja, como o “optimum” a que o 

processo deve atingir em seu objetivo de fazer coincidir a situação concreta com a situação 

abstrata prevista no ordenamento.273 

 

Nesse sentido, cabe agora verificar a estrutura normativa desse direito, essencial 

para determinar a maneira como deve ser efetuada a sua aplicação. 

 

De maneira geral, o direito à tutela jurisdicional é estabelecido como um objetivo 

que deve ser alcançado pelo direito processual como um todo, configurando-se com escopo 

do processo civil. 

 

Dessa maneira, sua realização exige que o órgão judiciário disponha de técnicas 

capazes de ensejar a efetiva realização do direito material lesionado ou ameaçado, bem 

como, sendo parte integrante da tutela constitucional do processo, permite que o órgão 

jurisdicional interprete a legislação infraconstitucional no sentido de lhe dar a maior 

efetividade possível. 

 

No entanto, as técnicas disponíveis previstas pelo legislador, bem como aquelas 

construídas por meio da interpretação do judiciário devem respeitar os limites da realidade 

material (por exemplo, o patrimônio do executado) e da realidade jurídica, 

consubstanciados na existência de outras regras e princípios constitucionais e interesses 

públicos que também devem ser concretizados (por exemplo, a liberdade do réu), de forma 

que, o direito à tutela jurisdicional pode não poder ser plenamente realizado em vista de 

obstáculos como a falta de higidez patrimonial ou a impossibilidade de coerção da 

vontade.274  

 

                                                 
273 J. C. BARBOSA MOREIRA. Tutela sancionatória e tutela preventiva, p. 21. 
274 L. G. MARINONI. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos, p. 64.  
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Isso não significa, no entanto, que sempre que confrontado com outro direito 

fundamental o direito à tutela jurisdicional poderá ser relativizado, mas tão somente, que 

diante dessa situação concreta deverá ocorrer uma ponderação. 

 

 Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno afirma que o processo deve produzir, 

sempre, os melhores resultados possíveis e aguardados desde a perspectiva do direito 

material, mesmo que, em algumas situações, em detrimento do ideal de segurança 

jurídica.275 

 

Percebe-se assim, na afirmação da possibilidade de limites fáticos e jurídicos276 

impedirem a sua plena realização277 que, o direito fundamental à tutela jurisdicional pode 

ser concretizado em diferentes graus, de forma que, na condição de um optimum que o 

processo deve atingir, configura-se como um verdadeiro mandamento de otimização, ou 

seja, como uma norma jurídica classificada, de acordo com sua estrutura normativa, como 

um princípio. 

  

Essa afirmação, não infirma o fato de que o direito à tutela jurisdicional, sendo um 

direito fundamental tem eficácia direta e imediata, nem significa que a sua restrição pode 

ser motivada pelo simples argumento retórico da existência de outro princípio a ser 

realizado. 

 

A natureza principiológica do direito fundamental à tutela jurisdicional implica 

apenas que ele é suscetível à ponderação, podendo ser sopesado pelo legislador ou pelo 

órgão jurisdicional quando no processo de realizá-lo se ver confrontado com outros 

princípios. 

 

Tal ponderação, no entanto, deverá se submeter aos critérios lógico-argumentativos 

da regra da proporcionalidade para que se possa concluir que qualquer restrição a esse 

direito fundamental não seja viciada pela inconstitucionalidade, conforme demonstraremos 

quando da análise de casos a ser realizada no capítulo 5. 

 
                                                 
275 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil: volume 1, p. 80. 
276 L. G. MARINONI. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos, p. 64. 
277 C. R. DINAMARCO. Tutela jurisdicional, pp. 813-817.  
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4.3. Direito à tutela jurisdicional como um direito à prestação 

 

 O direito fundamental à tutela jurisdicional é um direito subjetivo público frente ao 

Estado para que ele realize – na maior medida possível – o direito material lesionado ou 

ameaçado, atribuído àquele que tenha razão segundo a cognição exercida no processo em 

vista do banimento da autotutela e a conseqüente proibição do exercício direito da ação de 

direito material. 

 

 Dessa maneira, o direito à tutela jurisdicional, não se resumindo à mera 

possibilidade de acesso ao procedimento legalmente instituído, tem uma evidente natureza 

de um direito a uma prestação estatal.278  

 

Direitos prestacionais em sentido amplo são todos os direitos a ações positivas do 

Estado, as quais podem tanto tomar a forma de prestações fáticas como de prestações 

normativas, podendo ser divididos em: (i) direitos à prestações em sentido estrito; (ii)  

direitos à proteção; e (iii) direitos à organização e procedimento.279  

 

Os direitos a prestações em sentido estrito são direitos do indivíduo frente ao 

Estado a algo que se o indivíduo possuísse meios financeiros suficientes e se encontrasse 

no mercado uma oferta suficiente poderia obter também de particulares.280 

 

Direitos à proteção são direitos subjetivos constitucionais frente ao Estado para que 

este proteja o seu titular da intervenção de terceiros realizando ações positivas fáticas ou 

normativas que tenham como objeto a delimitação das esferas dos sujeitos jurídicos bem 

como a imposição desta demarcação.281 282  

 

                                                 
278 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de direitos, pp. 185-192. 
279 A adoção de um conceito amplo de direitos prestacionais se justifica por: (i) muitos dos chamados direitos 
fundamentais sociais, apresentados como típicos direitos a prestações, exigem tanto prestações fáticas como 
normativas; (ii) os direitos a prestações positivas compartilham problemas que não dizem respeito aos 
direitos à ações negativas. R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 427-431.   
280 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 482. 
281 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 435-436. 
282 Direitos à tutela jurídica em sentido amplo – direitos à definição das regras de convivência (no plano do 
direito material) e das técnicas pelas quais se definem abstratamente situações de vantagem ou de 
desvantagem de um indivíduo ou grupo de indivíduos perante outro e em relação a algum bem da vida – 
podem ser definidos como direitos à proteção. 
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Direitos à organização e procedimento são direitos a prestações estatais normativas 

no sentido de estabelecer procedimentos, de tal forma que com suficiente probabilidade e 

em suficiente medida, o resultado corresponda aquilo estabelecido por um direito 

fundamental, os quais podem ser concretizados tanto por meio do estabelecimento de 

normas procedimentais adequadas – por meio do legislativo – quanto pela interpretação e 

aplicação concretas das normas procedimentais – pelo judiciário ou pelo executivo.283  

 

Esses últimos, por sua vez, conforme os seus objeto, podem ser divididos em quatro 

diferentes grupos: (i) competências de direito privado, (ii) procedimentos judiciais e 

administrativos (procedimentos em sentido estrito), (iii) organização em sentido estrito e 

(iv) formação da vontade estatal.284  

 

Dentre esses, os direitos a procedimentos judiciais e administrativos podem ser 

definidos como direitos a “uma proteção jurídica efetiva”, uma vez que é condição para 

sua efetivação que o resultado do procedimento realize o direito material de seu respectivo 

titular.285  

 

Quanto ao direito à tutela jurisdicional, sendo este um direito a ações positivas do 

Estado, se enquadra entre os direitos prestacionais em sentido amplo, mais especificamente 

entre os direitos à organização e procedimento e, em vista de seu objeto, no grupo dos 

direitos a procedimentos judiciais. 

 

Dessa forma, o real significado do direito à tutela jurisdicional está em que, sendo 

ele um direito prestacional à organização e procedimento, ele deve ser compreendido como 

um direito subjetivo público voltado contra o Estado a que este: (i) estabeleça 

procedimentos adequados por meio dos órgãos legislativos e (ii) interprete e aplique as 

normas procedimentais existentes por meio dos órgãos jurisdicionais, de forma a 

concretizar a realização do direito material lesionado ou ameaçado.286  

 

                                                 
283 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 456-459. 
284 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 467-468. 
285 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 472. 
286 “A partir do momento em que tivermos normas processuais adequadas à realidade substancial 
interpretadas em consonância com sua natureza instrumental,certamente estaremos muito perto do objetivo 
tão almejado pela ciência processual: efetividade da tutela jurisdicional” (J. R. S. BEDAQUE. Direito e 
processo – influência do direito material sobre o processo, p. 75.)  
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A ausência de técnica adequada é omissão que atenta contra o direito fundamental à 

tutela jurisdicional devendo o órgão jurisdicional interpretar a legislação com o intuito de 

extrair da regra processual a sua máxima potencialidade no sentido da efetiva 

concretização das disposições do ordenamento material.287  

 

Nesse sentido, conforme Luiz Guilherme Marinoni, afirmar a existência de um 

direito fundamental à tutela jurisdicional e compreendê-lo como direito de ir a juízo por 

meio do procedimento legalmente fixado independentemente de sua capacidade para 

realizar a efetiva concretização do direito lesado ou ameaçado seria inverter a lógica da 

relação entre o direito material e o processual: “a ausência de técnica processual adequada 

para certo caso conflitivo concreto representa hipótese de omissão que atenta contra o 

direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”288. 

 

Haveria, assim, em vista da aplicabilidade imediata do direito à tutela jurisdicional 

(§ 1º, do artigo 5º, da Constituição) e de sua caracterização como um direito prestacional à 

organização e procedimento voltado contra todos os órgãos estatais (legislativo, judiciário, 

executivo), um verdadeiro dever do juiz conformar o procedimento de forma a possibilitar 

a efetivação concreta do direito material.289 

 

No entanto, para tal afirmação ser compreendida deve-se ter em mente que o direito 

à tutela jurisdicional não é um direito à uma prestação definitiva, mas um “mandamento de 

otimização” (supra item 4.2.) devendo ser realizado de acordo com os limites fáticos e 

jurídicos existentes. 

 

Limites – como a limitação patrimonial do executado ou a necessidade de se 

respeitar o direito de defesa do réu e o próprio devido processo legal – que evidenciam o 

caráter prima facie do direito à tutela jurisdicional.  

 

Além disso, deve-se compreender que em virtude do caráter prestacional do direito 

fundamental à tutela jurisdicional, restrições a sua plena realização podem tanto ser 

                                                 
287 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de direitos, pp. 188-189. 
288 L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de direitos, p. 189. 
289 “se a tecncia processual é imprescindível para a efetividade da tutela dos direitos, não se pode supor que, 
diante da omissão do legislador; o juiz nada possa fazer”. (L. G. MARINONI. Técnica processual e tutela de 
direitos, p. 224.) 
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resultadas por atos estatais que limitem a sua realização, como pela omissão estatal quanto 

ao seu dever de atuar positivamente por meio da predisposição de procedimentos 

adequados e pela efetiva atuação dos órgãos jurisdicionais. 

 

 Dessa maneira, exige-se do Estado que a realização do direito fundamental à tutela 

jurisdicional em um menor grau do que o seu optimum ideal em vista da de limites fáticos 

e jurídicos seja fundamentadamente justificada por um procedimento de argumentação 

racional, de forma que as restrições a tal direito possam ser consideradas proporcionais 

(supra 2.6.). 

 

Essa possibilidade de um exame judicial da proporcionalidade das restrições ao 

direito fundamental à tutela jurisdicional, por meio de ações e omissões legislativas, é o 

resultado final, da trajetória percorrida entre a aceitação da idéia de um direito subjetivo 

público frente ao Estado a que este não restringisse o acesso à jurisdição (direito de defesa) 

e a atual configuração de um direito fundamental prestacional à tutela jurisdicional, 

evidenciando a própria evolução do sentido de participação democrática, a qual, se num 

primeiro momento, era definida como a mera possibilidade de participação no processo 

eleitoral, significa hoje, a concreta possibilidade de se controlar a atuação estatal por meio 

da exigência de que suas decisões sejam transparentes e racionalmente fundamentadas. 

 

Tal significado da conceituação do direito fundamental à tutela jurisdicional 

defendida por esta dissertação, concretamente, se manifesta de duas maneiras diferentes: 

(i) a ausência de previsão legislativa de alguma técnica processual necessária para a 

realização de tal direito deverá ser suprida pela atuação judicial – respeitando, é claro, os 

limites legais determinados por outras regras e princípios fundamentais, desde que 

proporcionais; (ii) a existência de previsão legislativa que  determine a vedação à 

utilização de alguma técnica processual necessária à plena concretização de um direito, 

deverá ser justificada pela necessidade de se respeitar limites jurídicos determinados por 

outras regras e princípios fundamentais, cuja proporcionalidade deverá ser verificada pelo 

judiciário – tanto em abstrato como em concreto –, sob pena de ser declarada sua 

inconstitucionalidade. 
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A determinação do conteúdo concreto do direito fundamental à tutela jurisdicional 

e a demonstração do procedimento adequado para se verificar a legitimidade de restrições 

legais a sua realização será desenvolvida no próximo capítulo por meio da análise de três 

diferentes casos concretos.  
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5. CONTEÚDO DO DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA 

JURISDICIONAL 

 

5.1. Conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

 

 O conteúdo essencial dos direitos fundamentais é um fenômeno complexo que 

envolve (i) a definição daquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais, (ii) 

a relação entre o que é protegido e suas possíveis restrições; e (iii) a fundamentação, tanto 

do que é protegido, quanto de suas restrições.290 

 

Conforme a teoria dos direitos fundamentais adotada por esta dissertação, direitos 

fundamentais podem ter a estrutura de regras - estatuindo direitos e deveres definitivos – 

ou ter a estrutura de princípios – estatuindo direitos e deveres prima facie – e a definição 

do que é protegido pelas normas de direitos fundamentais é determinada pela amplitude do 

seu suporte fático, ou seja os elementos que deverão ocorrer para que as conseqüências 

jurídicas de cada direito ocorram.  

 

Segundo a teoria do suporte fático amplo – adotada por esta dissertação – definir o 

que é protegido em abstrato é apenas o primeiro passo para se determinar o que é 

definitivamente determinado por um direito fundamental no caso concreto, uma vez que, 

sendo este um princípio, prima facie “toda ação, estado ou posição jurídica que possua 

alguma característica que, isoladamente considerada, faça parte do ‘âmbito temático’ de 

um determinado direito fundamental, deve ser considerada como abrangida por seu âmbito 

de proteção”, mas o que é devido no caso concreto dependerá de um eventual 

sopesamento.291  

 

Além disso, quanto à relação entre o que é protegido e sua possível restrição, 

adotando-se a teoria externa, o conteúdo definitivo do direito é determinado a partir das 

condições fáticas e jurídicas existentes. Materialmente, tais restrições são sempre baseadas 

em princípios, podendo estar consubstanciadas em uma regra – fruto de uma ponderação 

                                                 
290 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 28. 
291 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 138-139. 
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prévia – ou ser determinada pelo juiz no caso concreto por uma decisão a respeito de qual 

princípio deve prevalecer.292 

 

Para que tais restrições – que podem ser tanto ações como omissões – sejam 

consideradas constitucionalmente fundamentadas e não violações de direitos é necessário 

que passem pelo exame de proporcionalidade, que é o método racional desenvolvido para a 

verificação da adequação de um sopesamento realizado.293  

 

 Dessa forma, sendo a regra da proporcionalidade o mecanismo de controle e 

aplicação dos princípios, não há espaço para a adoção de teorias que considerem como 

existentes limites intransponíveis em qualquer situação para a restrição de um princípio 

(teorias absolutas).294 

 

 Portanto, o conteúdo essencial dos direitos fundamentais não pode ser determinado 

em abstrato, mas apenas no caso concreto, o que, em se tratando de princípios, será feito 

por meio da aplicação da regra da proporcionalidade, que é o método por excelência de 

verificação da constitucionalidade de uma restrição. 

 

5.2. Conteúdo do direito fundamental à tutela jurisdicional 

 

 Conforme estabelecido, tutela jurisdicional são os efeitos que se projetam para fora 

do processo voltados à plena realização do direto material afirmado (supra capítulo 3), de 

forma que, o direito fundamental à tutela jurisdicional deve ser entendido como um 

mandamento de otimização (supra item 4.2.) de natureza prestacional à organização e 

procedimento, ou seja, como um direito subjetivo público voltado contra o Estado a que 

este: (i) estabeleça procedimentos adequados por meio dos órgãos legislativos e (ii) 

interprete e aplique as normas procedimentais existentes por meio dos órgãos 

jurisdicionais, de forma a concretizar a realização do direito material lesionado ou 

ameaçado (supra item 4.3). 

                                                 
292 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 180-185. 
293 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 238-240. 
294 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, p. 272. 
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 Dessa forma, conforme as premissas teóricas estabelecidas, sendo o direito à tutela 

jurisdicional um direito de natureza prestacional, seu âmbito de proteção é composto pelas 

ações estatais que fomentem a sua realização e sua restrição é determinada por uma 

omissão estatal – um “não agir” ou um “agir insuficiente.295 

 

 Adotando-se a teoria do suporte fático amplo, podemos afirmar que, em abstrato, o 

direito fundamental à tutela jurisdicional exige a realização de toda ação, que possua 

alguma característica que, isoladamente considerada, fomente a concretização do direito 

material lesionado ou ameaçado e proíbe qualquer ação que possa limitar a sua plena 

realização. 

 

 Esse conteúdo abstrato do direito à tutela jurisdicional, no entanto, deve ser 

considerado com um direito prima facie de forma que seu efetivo conteúdo concreto – 

aquilo que é devido em definitivo – só pode ser determinado no caso concreto diante dos 

limites fáticos e jurídicos existentes. 

 

 Nesse sentido, como todo direito prestacional, a judicialização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional como um direito a ações estatais positivas, cria 

problemas maiores do que a judicialização dos direitos de defesa. 

 

 No caso da análise da proporcionalidade de alguma medida restritiva a um direito 

de defesa, uma vez que, em princípio, toda restrição a este princípio é proibida, o que 

deverá ser verificado é apenas se apesar da medida (M) restringir um direito fundamental 

(P1), a prevalência de um outro princípio (P2) no caso concreto justifica tal limitação: ou 

seja, sendo a medida M adequada e necessária para o fomento de P2, caso P2 prevaleça 

sobre P1 no caso concreto, a restrição causada por M a tal princípio será proporcional e, 

conseqüentemente, constitucional.  

 

 Diferentemente, o direito fundamental à tutela jurisdicional determina que se 

realize a concretização do direito material lesionado ou ameaçado por meio do processo, o 

que não significa que toda ação que constitua ou provoque a sua proteção ou promoção 
                                                 
295 V. AFONSO DA SILVA . O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, pp. 94-96. 
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esteja ordenada, pois, para a realização de um direito prestacional é suficiente a realização 

de apenas uma ação que seja adequada a sua efetivação e havendo mais de uma possível 

ação adequada nenhuma delas é necessária para o cumprimento do direito fundamental, 

sendo suficiente que apenas uma delas se realize.296 

 

 Assim, diante de diversas ações estatais que sejam adequadas para concretização de 

um direito material a possibilidade de diferentes graus de eficácias entre tais medidas e de 

colisões entre cada uma delas e outros princípios jurídicos torna necessário refinar 

consideravelmente o modelo básico297 de ponderação para que seja possível determinar, no 

caso concreto, o conteúdo definitivo do direito fundamental à tutela jurisdicional e, 

conseqüentemente, aquilo que está por ele determinado. 

 

 A titulo de exemplo podemos imaginar uma situação em que existam quatro 

diferentes medidas (M1, M2, M3 e M4) para o cumprimento de um determinado direito 

prestacional (P1), no entanto, M1 e M2 (igualmente eficazes entre si), apesar de mais 

eficazes que M3 e M4 (igualmente eficazes entre si) para a realização de P1, afetam 

negativamente o direito prestacional P2, enquanto M3 e M4 não afetam P2, mas afetam 

negativamente o direito prestacional P3. Dessa forma, se P2 prevalecer sobre P1 no caso 

concreto, M1 e M2 deverão ser excluídas (apesar de mais eficientes), devendo-se escolher 

entre M3 e M4, uma vez que P1 prevalece sobre P3 no caso concreto. Nessa hipótese, uma 

vez que M3 restringe P3 em menor medida do que M4, deverá prevalecer sobre as outras e, 

portanto, ser realizada.     

 

 Explicitando-se as etapas da analise da proporcionalidade, no exemplo dado: (i) 

todas as medidas (M1, M2, M3 e M4) fomentam a realização do direito prestacional P1 e 

são, portanto, “adequadas”298; (ii) as medidas M3 e M4, apesar de não restringirem P2, 

fomentam a realização de P1 em menor medida do que M1 e M2 e, dessa maneira, não 

passam no teste da “necessidade”299; (iii) contudo, M1 e M2, apesar de mais eficientes no 

                                                 
296 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, pp. 446-447. 
297 R. ALEXY . Teoría de los derechos fundamentales, p. 449. 
298 A sub-regra da adequação exige que a medida adotada seja adequada para fomentar a realização do 
objetivo perseguido (supra item 2.6.). 
299 A sub-regra da necessidade condiciona a sua realização a que o objetivo perseguido não possa ser 
promovido, com a mesma intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 
fundamental atingido (supra item 2.6.). 
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fomento de P1, restringem P2 de maneira inaceitável, sendo desproporcionais300 e, 

portanto, inadmissíveis.  

 

Excluindo-se M1 e M2 (desproporcionais em sentido estrito), voltamo-nos, mais 

uma vez para M3 e M4, ambas “adequadas” (i) mas, uma vez que M3 realiza P1 em igual 

medida que M4, mas restringe P3 em menor medida do que esta, será considerada 

“necessária” (ii), e, uma vez que P1 prevalece sobre P3 no caso concreto será 

proporcional em sentido estrito (iii) e, portanto, devida definitivamente no caso concreto. 

 

 A complexidade desse modelo evidencia a maior dificuldade de se determinar o que 

é devido no caso concreto na hipótese de direitos prestacionais, pois, esse tipo de direito 

pode exigir a comparação entre inúmeras medidas (M1, M2, M3, M4, M5 etc) com 

diferentes graus de eficácia para o fomento de um determinado direito prestacional (P1) e 

com diferentes graus de restrição de diferentes princípios e interesses (P2, P3, P4, P5 etc). 

 

 Tendo em vista que o conteúdo efetivo do direito fundamental à tutela jurisdicional 

só pode ser determinado por meio de uma ponderação no caso concreto, passaremos em 

seguida à analise de três casos concretos segundo o modelo proposto por esta dissertação 

de forma a demonstrar tal forma de se determinar a constitucionalidade de uma restrição a 

tal direito. 

  

5.3. Análise de casos: 

 

Coerente com a proposta fixada na metodologia deste trabalho, o direito à tutela 

jurisdicional foi examinado, até o momento, por um enfoque essencialmente analítico – em 

alguns momentos com um alto grau de abstração –, preocupado com a determinação de (i) 

um conceito de tutela jurisdicional e (ii) a fundamentação constitucional, (iii) a estrutura 

normativa e (iv) a classificação funcional, de um direito fundamental à tutela jurisdicional. 

 

As conseqüências práticas das conclusões alcançadas até o momento serão 

demonstradas neste item pode meio da análise de três questões acerca da 

                                                 
300 A sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito, sopesando os direitos envolvidos evita que medidas 
estatais, embora adequadas e necessárias, restrinjam direitos fundamentais além daquilo que a realização do 
objetivo seja capaz de justificar (supra item 2.6.). 
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constitucionalidade de restrições ao direito fundamental à tutela jurisdicional que têm sido 

colocadas pela doutrina e pela jurisprudência. 

 

Com isso, contempla-se, a dimensão empírica da dogmática jurídica, concretizando a 

proposta metodológica apresentada. 

 

A escolha dos três casos que serão analisados a seguir não foi arbitrária, mas 

motivada por razões metodológicas, uma vez que discutindo-se a possibilidade:  (i) de se 

convencionar a não utilização do judiciário (arbitragem); (ii) de se proibir que a tutela 

jurisdicional seja concedida de maneira provisória por meio de uma cognição sumária 

(antecipação de tutela contra a Fazenda Pública); e (iii) de se impedir a utilização de uma 

espécie de procedimento coletivo para a tutela de pretensões individuais homogêneas 

(tutela coletiva em matéria previdenciária e tributária), o direito fundamental à tutela 

jurisdicional será abordado sob três aspectos diferentes que o compõe e o procedimento 

argumentativo proposto por este trabalho poderá ser demonstrado e verificado nestas 

diferentes situações.  

 

Dessa maneira, o objetivo da analise destes três casos não é alcançar um juízo quanto 

à constitucionalidade ou não da situação descrita, mas sim demonstrar o modelo proposto 

para a verificação da constitucionalidade de restrições ao direito fundamental à tutela 

jurisdicional. 

 

Há, portanto, uma pretensão de universalidade na análise aqui desenvolvida, pois, 

propõe-se que toda a atividade jurisdicional no sentido de se verificar a constitucionalidade 

de alguma restrição ao direito fundamental à tutela jurisdicional poderá ser reconstruída e 

analisada teoricamente a partir dos termos debatidos até o momento.  

 

5.3.1. A constitucionalidade da Lei de Arbitragem 

 

5.3.1.1. O estado da questão 

 

 A suposta inconstitucionalidade de dispositivos legais relativos à Lei de Arbitragem 

foram colocados em questão perante o Supremo Tribunal quando em demanda de 
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homologação de sentença arbitral – então de sua competência –, em 10 de outubro de 

1996, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para o exame incidente da 

inconstitucionalidade da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), só se obtendo uma decisão 

final desta questão em 12 de dezembro de 2001.301 

 

 O Ministro Sepúlveda Pertence se pronunciou no sentido da inconstitucionalidade 

da possibilidade de execução específica da obrigação de firmar compromisso arbitral 

objeto de cláusula compromissória, pois, segundo ele, “permitir o suprimento judicial seria 

admitir a instituição de um juízo arbitral com dispensa da vontade bilateral dos litigantes, 

que, só ela, lhe pode emprestar legitimidade constitucional”, propugnando a 

inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 6º e do artigo 7º da Lei de Arbitragem e 

dos outros dispositivos que deles derivam, no que foi seguido pelos Ministros Sydney 

Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, todos vencidos nessa parte. 

 

 Em sentido contrário, o Ministro Nelson Jobim, defendeu a constitucionalidade de 

tais dispositivos sob o argumento de que “não há que se ler na regra constitucional (art. 5º, 

XXXV), que tem como destinatário o legislador, a proibição das partes renunciarem à ação 

judicial quanto a litígios determináveis, decorrentes de contrato específico”, no que foi 

seguido pelos demais ministros, declarando-se assim a constitucionalidade da Lei de 

Arbitragem. 

 

 Assim, a argumentação vencedora foi, nas palavras do Ministro Carlos Veloso, no 

sentido de que a Constituição estabelece o “princípio do controle judicial de lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV)”, o qual se dirige ao legislador, não havendo 

vedação a que as pessoas excluam seus litígios da apreciação do judiciário, tratando-se de 

direitos patrimoniais disponíveis.  

 

 Atualmente, apesar da constitucionalidade da Lei de Arbitragem ser pacífica na 

doutrina e jurisprudência nacionais, tal afirmação tem sido sustentada por meio de 

caminhos argumentativos diferentes. 

 

                                                 
301 Agravo Regimental na Sentença Estrangeira 5.206-7 (Reino da Espanha), relator Ministro Maurício 
Corrêa, 12.12.2001. 
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 Conforme reconstrução desenvolvida por Edoardo Ricci302, no Brasil a doutrina 

pode ser dividida, de maneira geral, em duas correntes quanto ao tópico da fundamentação 

da constitucionalidade da exclusão da via judiciária determinada pela escolha da 

arbitragem.   

 

 Nesse sentido, (i) a doutrina majoritária adota como premissa a renunciabilidade da 

garantia de acesso ao Poder Judiciário em vista da prevalência do “princípio da liberdade” 

sobre o “princípio de acesso ao Poder Judiciário”303; (ii) outra parte da doutrina sustenta a 

admissibilidade da arbitragem na possibilidade de intervenção judicial antes e depois de 

proferida a sentença arbitral304, uma vez que esta “é ato que pode provocar lesão ou 

ameaça a direito” 305 

 

 Ainda segundo Edoardo Ricci, enquanto a primeira fundamentação impediria a 

possibilidade de arbitragem obrigatória, mas não permitiria afirmar a necessidade 

constitucional da impugnabilidade de sentença arbitral, já a segunda, ao contrário, não 

permitiria excluir constitucionalmente a possibilidade de arbitragem obrigatória, mas 

permitiria afirmar a necessidade de se poder impugnar judicialmente sentença arbitral. Tais 

deficiências, no entanto, poderiam ser supridas por meio da fundamentação em outros 

dispositivos constitucionais como, por exemplo, o devido processo legal.  

 

 Analisando-se as posições defendidas nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal quando da análise da constitucionalidade da lei, considerando que a discordância 

travada está na determinação de, até que ponto, a manifestação de vontade de uma pessoa 

pode excluir a possibilidade do judiciário se pronunciar sobre uma determinada demanda 

futura (possibilidade de execução específica da obrigação de firmar compromisso arbitral 

objeto de cláusula compromissória), verificamos que o posicionamento do Tribunal 

poderia ser enquadrado na vertente que fundamenta a constitucionalidade da arbitragem na 

autonomia da vontade (“prevalência do princípio da liberdade”), discordando-se apenas 

quanto à extensão de tal direito. 

                                                 
302 E. F. RICCI. Arbitragem e o art. 5º, XXXV, da CF (reflexões sobre a doutrina brasileira). Lei de 
arbitragem brasileira – oito anos de reflexão: questões polêmicas. São Paulo: RT, 2004. 
303 Nesse sentido, Pedro Antonio Batista Martins, Nelson Nery Junior, Carlos Alberto Carmona, Joel Dias 
Figueira Júnior, Paulo Furtado e Uadi Lammêgo Bulos. 
304 Nesse sentido, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Joel Dias Figueira Júnior e Edoardo F. Ricci. 
305 E. F. RICCI. Arbitragem e o art. 5º, XXXV, da CF (reflexões sobre a doutrina brasileira), p. 30. 
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5.3.1.2. Esclarecimentos preliminares  

 

 A constitucionalidade da arbitragem é hoje tema pacificado na jurisprudência e na 

doutrina nacionais e não é objetivo desta análise questionar tal entendimento, mas tão 

somente utilizar este caso paradigmático, com o intuito de clarificar os conceitos 

trabalhados até o momento e demonstrar a maneira como o modelo de fundamentação 

proposto deve ser aplicado.   

 

 Nesse sentido, primeiramente, devemos verificar se os dispositivos da Lei de 

Arbitragem realmente restringem algum dos direitos fundamentais estatuídos com base no 

texto do inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição. 

 

 Tendo em vista a perfeita capacidade da via arbitral para tutelar lesão ou ameaça a 

direito nos parece que a previsão normativa da possibilidade da utilização de tal 

procedimento não restringe o direito fundamental à tutela jurisdicional, mas, pelo 

contrário, sendo medida adequada para o fomento da concretização do direito material, 

contribui para a realização de tal direito fundamental, podendo, inclusive ser meio mais 

adequado do que o processo judicial. 

 

 Assim, conforme se extrai dos votos dos Ministros do Supremo Tribunal, no 

acórdão em que foi proclamada a constitucionalidade da Lei de Arbitragem e das 

diferentes posições doutrinárias voltadas à fundamentação de sua constitucionalidade, a 

sua suposta inconstitucionalidade, não estaria em uma violação do direito fundamental à 

tutela jurisdicional conforme definido por esta dissertação (supra capítulo 4), mas, sim, na 

violação da norma estatuída expressamente pelo inciso XXXV, do artigo 5º, da 

Constituição, qual seja, a regra da inafastabilidade da jurisdição. 

 

Conforme se extrai dos diversos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários a 

respeito da constitucionalidade da Lei de Arbitragem, a fundamentação da 

constitucionalidade, da possibilidade de execução específica da obrigação de firmar 

compromisso arbitral objeto de cláusula compromissória (parágrafo único do artigo 6º e do 
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artigo 7º da Lei de Arbitragem e dos outros dispositivos que deles derivam) poderia ser 

justificada por meio de três diferentes linhas de argumentação. 

 

Na vertente daqueles que baseiam sua argumentação no exercício da autonomia da 

vontade se situam os dois primeiros posicionamentos, segundo os quais: (i) a regra da 

inafastabilidade da jurisdição vincula apenas o poder público, que não pode criar 

empecilhos ao acesso à jurisdição, de forma que as pessoas são livres para contratarem não 

levar determinado conflito ao judiciário; (ii) a regra da inafastabilidade da jurisdição 

vincula os particulares, no entanto, o princípio da liberdade pode prevalecer no caso 

concreto, justificando a restrição a este direito. 

 

 A terceira linha argumentativa, na vertente daqueles que fundamentam a 

constitucionalidade da arbitragem na possibilidade de intervenção judicial, por sua vez, 

afirma que: (iii) a possibilidade de se levar ao judiciário qualquer lesão ou ameaça de 

direito causada pela arbitragem justificaria a relativização da inafastabilidade da jurisdição 

no caso concreto, a qual se realizaria no fato de o conflito definido no compromisso 

arbitral não poder ser analisado pelo judiciário. 

 

 Tais posições devem ser entendidas como tipos ideais, uma vez que, são 

generalizações criadas a partir dos diversos posicionamentos específicos sobre o tema, 

úteis para o exame analítico da questão, preocupado com os limites da garantia da 

inafastabilidade da jurisdição e não em estabelecer quem tem ou não tem a razão.  

 

5.3.1.3. Análise teórica 

 

 Conforme estabelecido nesta dissertação, a norma jurídica expressamente prevista 

pelo inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição, segundo a qual “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” estabelece um dever negativo do 

Estado de se omitir em estabelecer por meio de qualquer ato legislativo (entendido em 

sentido amplo) alguma restrição ao acesso à jurisdição e deve ser entendida como uma 

típica liberdade pública com estrutura normativa de regra306, que impõe um dever 

                                                 
306 “Se a Constituição impõe que a lei não retire do Poder Judiciário a apreciação de qualquer ameaça ou 
lesão a direito, não há como negar que qualquer lei – e, com maior vigor ainda, qualquer ato infralegal – que 
pretenda subtrair da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito é irremediavelmente  
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definitivo do Estado para que ele não crie qualquer tipo de empecilho jurídico ao acesso à 

jurisdição (supra item 4.2.). 

 

 A partir dessa definição extraem-se duas conseqüências importantes para a análise 

das fundamentações propostas para a constitucionalidade da Lei de Arbitragem: (i) a 

inafastabilidade da jurisdição é uma típica liberdade pública e, portanto, consiste em um 

direito de defesa do indivíduo frente à ingerência estatal de forma que tem como seu 

sujeito passivo exclusivo o Estado307; (ii) tendo estrutura normativa de regra tal norma 

estabelece direitos e deveres definitivos, não podendo ser relativizada no caso concreto308.  

  

 De tal forma, diante da impossibilidade de se relativizar a regra da inafastabilidade 

da jurisdição por meio de um sopesamento que justifique sua restrição, qualquer 

fundamentação que sustente a constitucionalidade da Lei de Arbitragem por meio da 

prevalência, no caso concreto, de algum interesse público ou princípio frente à regra da 

inafastabilidade da jurisdição deverá ser rejeitada. 

 

 Nesse sentido, tanto a posição segundo a qual apesar da vinculação dos particulares 

à regra da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da liberdade pode prevalecer no caso 

concreto, justificando a restrição a este direito, como aquela que fundamenta tal restrição 

pela possibilidade de se levar ao judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito causada 

pela arbitragem, devem ser rejeitadas. 

 

 Assim, a impossibilidade de se estatuir, por meio de legislação, a figura da 

arbitragem obrigatória no Brasil, não se daria pelo fato de que, apesar da possibilidade de 

se levar ao judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito causada pela arbitragem ser 

capaz de justificar a relativização da inafastabilidade da jurisdição, a arbitragem 

                                                                                                                                                    
inconstitucional” (CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil: volume 1, p. 104) 
307 Nesse mesmo sentido, em seu voto pela constitucionalidade da Lei de Arbitragem, Nelson Jobim afirma 
que “o destinatário da norma não é o cidadão, mas, sim, o sistema legal, ou seja, é proibido ao sistema legal 
criar mecanismos que excluam da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito” (SE 5.206-7 
AgR). 
308 Conforme já afirmamos, a possibilidade de restringir regras em nome de princípios, especialmente no caso 
de regras constitucionais nos parece temerário, pois levaria a um altíssimo grau de insegurança, bem como a 
sua generalização poderia fundamentar a relativização de outros direitos fundamentais com estrutura de 
regras, como por exemplo, a garantia da anterioridade da lei penal (supra item 4.2.) 
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obrigatória violaria o princípio do devido processo legal de maneira inaceitável309, mas 

sim, em virtude de a arbitragem obrigatória configurar restrição ao acesso à jurisdição por 

meio de ato estatal e, portanto, proibido de maneira definitiva e absoluta pela regra da 

inafastabilidade da jurisdição, que não pode ser, em situação alguma, relativizada.  

 

 A rejeição das duas vertentes teóricas que fundamentam a constitucionalidade da 

Lei de Arbitragem em uma relativização fundamentada da regra da inafastabilidade da 

jurisdição não significa, no entanto, defender a inconstitucionalidade do parágrafo único do 

artigo 6º e do artigo 7º, da Lei 9.307/96, mas a opção por uma fundamentação de sua 

constitucionalidade – diante da impossibilidade de se justificar qualquer restrição à regra 

da inafastabilidade da jurisdição – na afirmação de que a norma expressamente estatuída 

pelo inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição não é afetada negativamente pela previsão 

normativa da possibilidade de se contratar que certos conflitos atuais ou futuros serão 

resolvidos por meio da arbitragem, e não pela via judicial. 

  

 Tal posicionamento pode ser fundamentado com base no próprio voto do Ministro 

Nelson Jobim na ação em que foi declarada incidentalmente a constitucionalidade da lei de 

arbitragem pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Segundo Jobim, “a Constituição 

proíbe que lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, 

XXXV). Ela não proíbe que as partes pactuem formas extrajudiciais de solução de seus 

conflitos, atuais ou futuros”, ou seja, considerando-se que o “destinatário da norma não é o 

cidadão, mas, sim, o sistema legal”, podemos verificar que a questão debatida pelo 

Supremo Tribunal Federal quando da análise da constitucionalidade da possibilidade de 

execução específica da obrigação de firmar compromisso arbitral objeto de cláusula 

compromissória, era menos a fundamentação de uma restrição legal à inafastabilidade da 

jurisdição e mais os requisitos materiais para que uma manifestação de vontade a respeito 

de fato futuro possa ser considerada vinculante para quem assim se manifestou. 

 

                                                 
309 “No que concerne à segunda tese (que exige a impugnabilidade da sentença arbitral como único requisito, 
supra, n. 4), esta não pode deduzir do art. 5º, XXXV, CF, a proibição de arbitragem obrigatória (imposta pela 
lei de maneira imperativa): uma vez assegurada a impugnabilidade da sentença arbitral, por meio judicial, 
fica admissível qualquer arbitragem. O problema é, mais uma vez, o de verificarmos se o que não é proibido 
pela citada disposição fica proibido por outras disposições constitucionais (...). Em suma: do ponto de vista 
do Direito Constitucional positivo, o modelo do devido processo legal pode disciplinar, da maneira mais 
oportuna, tudo o que o inc. XXXV não prevê, inclusive a proibição da arbitragem obrigatória”. (E. F. RICCI. 
Arbitragem e o art. 5º, XXXV, da CF (reflexões sobre a doutrina brasileira), pp. 36-37.) 
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 Ou seja, essencialmente, se debateu sobre os requisitos para que uma manifestação 

de autonomia da vontade das partes seja vinculante para elas mesmas e não se isso é 

fundamento suficiente para se relativizar a regra da inafastabilidade, o que fica evidente na 

preocupação do Ministro Moreira Alves expressa pela afirmação de que “não posso abrir 

mão antes de avaliar as proporções do litígio”.310 

 

 Dessa maneira, podemos concluir que sendo o direito à inafastabilidade da 

jurisdição uma regra ela não pode ser relativizada em nenhuma circunstância, de forma que 

se a Lei de Arbitragem violasse esta norma jurídica (instituindo a arbitragem obrigatória, 

por exemplo) as disposições nesse sentido deveriam ser consideradas inconstitucionais. 

 

 Contudo, sendo a regra da inafastabilidade da jurisdição uma liberdade pública ela 

tem como seu sujeito passivo apenas o Estado – que não pode criar empecilhos ao acesso à 

jurisdição –, não vinculando particulares, os quais podem pactuar livremente formas 

extrajudiciais de solução de seus conflitos, atuais ou futuros, desde que exerçam sua 

autonomia de maneira consciente. 

 

 Nesse sentido, a renúncia abstrata à jurisdição não pode ser aceita, não por infringir 

o direito à inafastabilidade da jurisdição – que, como vimos não tem os particulares entre 

seus sujeitos passivos -, mas, sim, por tal manifestação de vontade não ser considerada um 

verdadeiro exercício da autonomia privada, o qual, exige um grau mínimo de cognição 

sobre os fatos para que seja vinculante. Tal questão específica, no entanto, se situa fora dos 

limites temáticos desta dissertação. 

    

5.3.2. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública 

 

5.3.2.1. O estado da questão 

 

                                                 
310 Segundo Arnoldo Wald, no Agravo Regimental na Sentença Estrangeira 5.206-7 (Reino da Espanha) “O 
que se discute não é, pois, a garantia constitucional do art. 5º, inc. XXXV, nem mesmo a atribuição dada ao 
Poder Judiciário, mas a possibilidade de o juiz decidir matéria essencialmente delegável, sem que haja 
menção expressa na cláusula compromissória no sentido de dar-lhe essa incumbência”. (A. WALD . Da 
constitucionalidade da Lei 9.307/96. Revista de direito bancário, do mercado de capitais e da arbitragem, n. 
7, janeiro-março de 2000, p. 329.) 
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 Tentativas de se limitar a possibilidade de concessão de tutelas sumárias e de 

urgência contra a Fazenda Pública não são recentes, já as leis n. 2.770/56, 4.384/64, 

5.021/66, 7.969/89, 9.076/90 e 8.437/92 continham normas restritivas às liminares em sede 

de mandado de segurança e ação cautelar.311 

 

 Após a Reforma do Código de Processo Civil de 1994, que deu nova redação ao 

artigo 273 deste diploma legal, instituindo um verdadeiro poder geral de antecipação da 

tutela, foi introduzida limitação à concessão de tais medidas contra a Fazenda Pública por 

meio do artigo 1º, da Lei nº 9.494/97, segundo a qual “aplica-se à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo 

único e art. 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964312, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 

5.021, de 9 de junho de 1966313, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 

1992314”. 

 

 Os dispositivos das mencionadas leis a que se refere tal artigo, basicamente, 

procuram adequar ao mandado de segurança e às cautelares a execução própria da Fazenda 

Pública, disciplinada no artigo 100 da Constituição e estendem à tutela antecipada a norma 

que possibilita a suspensão da liminar pelo Presidente do Tribunal. 

 

                                                 
311 R. L. BENUCCI. Antecipação da tutela em face da fazenda pública. São Paulo: Dialética, 2001, pp. 48-52. 
312 “Art. 5º. Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. 
“Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada 
em julgado a respectiva sentença.  
“Art. 7º O recurso voluntário ou "ex officio", interposto de decisão concessiva de mandado de segurança que 
importe outorga ou adição de vencimento ou ainda reclassificação funcional, terá efeito suspensivo”.  
313 “Art. 1º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de 
mandado de segurança, a servidor público federal, da administração direta ou autárquica, e a servidor público 
estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do 
ajuizamento da inicial. 
“§ 4º Não se concederá medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias”. 
314 “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 
concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.  
“Art. 3° O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra 
pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de 
reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.  
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, 
em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus 
agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso 
de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas”. 
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 Diante de tal limitação a doutrina se dividiu quanto à constitucionalidade de tal 

limitação. 

 

 Segundo Luiz Guilherme Marinoni a concessão de tutela antecipatória contra a 

Fazenda Pública é possível, pois, o direito à efetividade e à tempestividade da tutela 

jurisdicional é estabelecido constitucionalmente – inciso XXXV, do artigo, 5º, da 

Constituição não deve ser entendido apenas como uma garantia à todos do direito de 

recorrer ao Poder Judiciário, mas também, como direito à tutela jurisdicional efetiva, 

adequada e tempestiva –  e,  “se o legislador infraconstitucional está obrigado, em nome do 

direito constitucional à adequada tutela jurisdicional, a prever tutelas que, atuando 

internamente no procedimento, permitam uma efetiva e tempestiva tutela jurisdicional, ele 

não pode decidir, em contradição com o próprio princípio da efetividade, que o cidadão 

somente tem direito à tutela efetiva e tempestiva contra o particular”315.  

 

 De maneira similar, João Batista Lopes afirma não ser lícito ao legislador abolir a 

tutela de urgência – que implicaria eliminação da própria tutela jurisdicional nas hipóteses 

em que a demora traduzisse sacrifício do próprio direito – , pois, o direito de ação tal como 

concebido atualmente não significaria apenas o poder de exigir a solução judicial da 

controvérsia, mas também o direito a obter tutela urgente que obste a ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, de forma que: “o direito de ação, em nosso sistema 

jurídico, abrange, também, o direito à antecipação da tutela, que não pode ser excluído nas 

ações em face da Fazenda Pública”.316 

 

 Teori Zavascki, em sentido contrário, apesar de afirmar que o poder jurisdicional de 

decretar medidas provisórias cautelares ou antecipatórias decorre não da lei, mas da 

própria Constituição317, defende a constitucionalidade de tal limitação, que seria uma 

restrição legítima à efetividade da jurisdição em nome do resguardo da segurança jurídica, 

que teria prevalecido nesse caso concreto no entender do legislador.318 

                                                 
315 L. G. MARINONI. A antecipação da tutela. 3º ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 211.  
316 J. B. LOPES. Tutela antecipada – no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 96-103. 
317 Segundo Teori Zavascki, o fundamento constitucional de tal poder estaria, não propriamente no inciso 
XXXV, do artigo 5º, da Constituição, mas do sistema constitucional organicamente considerado, uma vez 
que, nada mais é do que a conseqüência da possibilidade de formular regras de solução para os fenômenos 
concretos de conflito entre direitos fundamentais que formam o devido processo legal. (T. A. ZAVASCKI. 
Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 68.) 
318 T. A. ZAVASCKI. Antecipação da tutela, pp. 166-170. 
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 Cabe ainda esclarecer que, apesar de afirmar que o dispositivo legal em exame seria 

constitucional, Teori Zavascki sustenta a possibilidade de que, diante de circunstâncias 

específicas do caso concreto seja possível o exame judicial da constitucionalidade da 

aplicação da norma proibitiva da liminar.319  

 

 De forma análoga, Cássio Scarpinella Bueno, afirma que as características do caso 

concreto serão, sempre, decisivas acerca da possibilidade da prevalência da afirmação de 

direito do particular sobre o interesse público, de maneira que, desde que se verifique, em 

concreto, o preenchimento dos pressupostos condutores da antecipação de tutela a mesma 

deverá ser concedida, afastada, na mesma proporção, a incidência da Lei 9.494/97, 

prevalecendo o princípio da efetividade da justiça contido no inciso XXXV, do artigo 5º, 

da Constituição.320 

 

 O Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre a questão ao deferir, por votação 

majoritária, medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 4-6/DF, para 

suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até o final da ação, a prolação de 

qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha 

por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do artigo 1º, da Lei  

9.494/97, sustando, ainda com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões 

antecipatórias de tutela já proferidas.321  

 

 A decisão pela constitucionalidade de tal restrição, conforme se extrai do voto do 

Ministro Sydney Sanches, relator do acórdão, teria sido fundamentada: (i) pelo interesse 

público em se evitar o incabível deferimento de pedidos de tutela antecipada capazes de 

gerar repercussões indesejadas sobre o erário público por imprevisão orçamentária; e (ii) 

pelo fato de que a limitação da possibilidade de se conceder antecipação de tutela não 

ofenderia o inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição, pois, citando lições de Galeno 

Lacerda e de Calmon de Passos, “desde que não vedado o direito à ação principal, nada 

                                                 
319 T. A. ZAVASCKI. Antecipação da tutela, p. 170. 
320 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Tutela antecipada e ações contra o Poder Público (reflexão quanto a seu 
cabimneto como conseqüência da necessidade de efetividade do processo). Aspectos polêmicos da 
antecipação de tutela. São Paulo: RT, 1997. 
321 Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 4-6/DF (Medida Cautelar), relator Ministro Sydney Sanches, 
11.02.1998. 
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impede que coíba o legislador, por interesse público, a concessão de liminares”322 uma vez 

que “a garantia constitucional disciplinada no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição 

Federal (...) diz respeito, apenas, à tutela definitiva, (...) sendo a execução provisória e a 

antecipação de tutela problemas de política processual, que o legislador pode conceder ou 

negar, sem que com isso incida em inconstitucionalidade”323.  

 

5.3.2.2. Esclarecimentos preliminares 

 

 Tendo se afirmado que o direito fundamental à tutela jurisdicional é um 

mandamento de otimização de natureza prestacional que estabelece como devido prima 

facie qualquer ação que fomente a realização do direito material por meio do processo –  

adscrito ao inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição – podemos afirmar que a 

possibilidade de medidas antecipatórias da tutela é determinada por esta norma jurídica. 

 

 Dessa forma é correto sustentar que o direito à antecipação da tutela decorre do 

princípio da efetividade da tutela jurisdicional constitucionalmente estabelecido.  

 

No entanto, não se deve confundir o direito fundamental à tutela jurisdicional com 

o direito de ação, que, tendo a estrutura normativa de uma regra estabelece um dever 

definitivo, não podendo ser relativizado. 

 

O direito condicionado de ação, também adscrito ao texto normativo do inciso 

XXXV, do artigo 5º, da Constituição, impõe o dever estatal a que, quando devidamente 

exercido, desde que presentes as condições da ação, seja examinado o mérito da 

controvérsia levada ao judiciário, o que, poderá ser feito tanto por meio de uma sentença 

de procedência ou de improcedência. 

 

No entanto, o direito a um provimento final de mérito não se confunde com o 

direito a um provimento provisório baseado em cognição sumária, de forma que, o dever 

estatal de estabelecer procedimentos adequados à concessão de tutela antecipada não é 

estabelecido como um correspondente ao direito de constitucional ação, mas, sim, pelo 
                                                 
322 GALENO LACERDA apud Declaratória de Constitucionalidade n.º 4-6/DF (Medida Cautelar), relator 
Ministro Sydney Sanches, 11.02.1998, p 16. 
323 J. J. CALMON DE PASSOS apud Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 4-6/DF (Medida Cautelar), 
relator Ministro Sydney Sanches, 11.02.1998, p 17. 
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dever estatal de realizar medidas que fomentem a concretização do direito material por 

meio do processo, ou seja, pelo direito fundamental à tutela jurisdicional. 

 

De tal afirmação, extraem-se duas conseqüências: o direito à antecipação da tutela 

(i) é devido prima facie; e (ii) será devido de maneira definitiva caso não haja, no caso 

concreto, a prevalência de princípio contrário que justifique a limitação do direito 

fundamental à tutela jurisdicional.   

 

A existência de um direito constitucional prima facie à antecipação da tutela traz, 

naturalmente, a exigência de que qualquer restrição à possibilidade de concessão de tal 

medida seja constitucionalmente fundamentada, de forma, que os posicionamentos de 

Galeno Lacerda e Calmon de Passos, encampados pelo voto do Ministro Sydney Sanches, 

no sentido de que não existe um direito constitucional à antecipação – sendo mera questão 

de política judiciária as hipóteses em que são permitidas ou proibidas a sua concessão – 

não podem ser aceitos, diante da definição adotada de um direito fundamental à tutela 

jurisdicional. 

 

Dessa forma, aqueles que defendem a inconstitucionalidade do artigo 1º, da Lei 

9.494/97, consideram que o sopesamento feito pelo legislador entre o interesse público na 

preservação do erário e o direito fundamental à tutela jurisdicional, que determinou a 

prevalência do primeiro em determinadas situações – nos termos do artigo 5º e seu 

parágrafo único e do artigo 7º da Lei 4.348/64; do artigo 1º e seu § 4º da Lei 5.021/66; e 

dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92 – foi feito de maneira desproporcional. 

  

 Já aqueles que propugnam que, em abstrato, as restrições legais à concessão de 

tutela contra a Fazenda Pública instituídas pelo artigo 1º, da Lei 9.494/97, são 

constitucionais, consideram que a restrição realizada ao direito fundamental à tutela 

jurisdicional em nome do interesse público é juridicamente justificada, sendo, portanto, 

proporcional. 

 

 No entanto, segundo tais autores, independentemente do artigo 1º, da Lei 9.494/97 

ser considerado, em abstrato, constitucional, no caso concreto, a sua aplicação pode 

determinar restrição inaceitável ao direito fundamental à tutela jurisdicional capaz de 
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motivar o seu afastamento e a concessão de tutela antecipada mesmo fora dos limites 

estabelecidos por tal dispositivo.  

 

Regulando a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública, a Lei 9.494/97 explicita a possibilidade de tais medidas desde que respeitadas suas 

disposições. 

 

5.3.2.3. Análise teórica 

 

 A restrição legislativa instituída pelo artigo 1º, da Lei 9.494/97 consubstancia regra 

restritiva do direito fundamental à tutela jurisdicional, fundamentada em sopesamento 

realizado pelo legislador, no sentido de que, nos limites estabelecidos por tal ato 

normativo, o interesse público na preservação do erário prevalece sobre o direito 

fundamental à tutela jurisdicional, o qual, sendo um princípio, pode ser cumprido em 

diferentes medidas conforme os limites fáticos e jurídicos existentes. 

 

Analisando tal medida segundo os conceitos analíticos da regra da 

proporcionalidade, percebemos facilmente, que tal medida restritiva é “adequada” para 

fomentar a realização do interesse público em questão (P1), e que dificilmente poder-se-ia 

pensar em outra medida que, restringido o direito fundamental à tutela jurisdicional (P2) 

em menor medida, fosse tão eficiente quanto esta, estabelecendo-se assim, a sua 

“necessidade”, quanto a sua proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, se a restrição 

sofrida por P2 em vista do interesse em se fomentar P1 é aceitável, a decisão do Supremo 

Tribunal Federal parece determinar que, segundo os interpretes autênticos da Constituição, 

tal resposta deve ser afirmativa. Ou seja, P1, prevalece sobre P2 no caso concreto.  

 

A posição que defende a possibilidade de se conceder tutelas antecipadas contra a 

Fazenda Pública em desacordo com a regulamentação estabelecida pela Lei 9.494/97 parte 

do pressuposto de que, apesar de tal restrição poder ser considerada, em abstrato, 

proporcional e, portanto, constitucional, no caso concreto, conforme as peculiaridades da 

situação fática que enseja a necessidade de tutela antecipada, o direito fundamental à tutela 

jurisdicional prevaleceria sobre o interesse público na preservação do erário, determinando, 
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não a inconstitucionalidade de tal diploma normativo, mas, o afastamento de tal restrição 

no caso concreto. 

 

Aparentemente, no entanto, tal possibilidade, afrontaria a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que determinou a suspensão da prolação de qualquer decisão sobre 

pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do artigo 1º, da Lei 9.494/97, e sustou os 

efeitos futuros das já proferidas, o que impossibilitaria a concessão de tal ordem, mesmo 

que diante de situação concreta que determinasse a desproporcionalidade da restrição ao 

direito fundamental à tutela jurisdicional por tal dispositivo. Não é esta, contudo a nossa 

opinião.   

 

 Mesmo diante da decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade 

das restrições ao direito fundamental à tutela jurisdicional pelo artigo 1º, da Lei 9.494/97, 

nos parece que isto não determina que, no caso concreto, a aplicação de tal dispositivo não 

possa ferir o direito fundamental à tutela jurisdicional (assim como outro direito 

fundamental) de maneira desproporcional não prevista pelo julgamento em abstrato da 

norma realizado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que, qualquer juiz, diante de tal 

fato poderia conceder a tutela antecipada pleiteada, afastando a incidência dos dispositivos 

de tal lei. 

 

 Quanto à possível afronta ao efeito vinculante da decisão tomada em sede de Ação 

Direta de Constitucionalidade, nos parece que, caberá ao Supremo Tribunal Federal 

verificar se a decisão tomado pelo órgão jurisdicional hierarquicamente inferior agiu 

corretamente por meio do instrumento da Reclamação, capaz de permitir um controle 

suficiente que justifique a tese aqui defendida.   

 

Por fim, quanto às antecipações de tutela contra a Fazenda Pública que respeitem os 

limites determinados pela Lei 9.494/97, não havendo qualquer impedimento legal, elas 

poderão ser normalmente concedidas.   

 

5.3.3. Tutela coletiva em matéria previdenciária e tributária 
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5.3.3.1. O estado da questão 

 

 O parágrafo único, do artigo 1º, da Lei de Ação Civil Pública (lei nº 7.347/85), 

introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 ao determinar que “não será cabível 

ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 

previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 

natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”, gerou 

grande polêmica na doutrina a respeito de tal limitação. 

 

 Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno, de maneira enfática, afirma que tal 

dispositivo significa a morte da ação civil pública, redigindo um “réquiem” em seu 

nome324, no qual afirma que não haveria mais a possibilidade de tutela jurisdicional 

coletiva nesses casos e que tal Medida Provisória teria criado um caso de impossibilidade 

jurídica do pedido nas ações civis públicas concernentes aos bens jurídicos em questão, de 

forma que, mesmo aquelas ações que já estivessem pendentes deveriam ser extintas sem 

julgamento de mérito.325 

 

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery tal disposição violaria a proibição 

constitucional estabelecida pelo inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal, pois, 

“exclui da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, em desobediência 

intolerável à Carta Magna e, portanto, ao estado democrático de direito (CF 1.º caput)”, 

proibindo o ajuizamento de ação coletiva nos casos que enumera.326  

 

 Da mesma forma, Susana Henriques da Costa afirma que a constitucionalidade 

desse dispositivo seria questionável, uma vez que, impedir o tratamento coletivo de 

determinada matéria sem justificativa plausível para tanto atentaria contra o “princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional do Estado (art. 5º, XXXV, CF)”327. 

 

                                                 
324 “a ação civil pública morreu. Se não morreu toda, morreu um pedaço. Grande e essencial. Morreu a ação 
civil pública das questões tributárias e das questões previdenciárias”. (CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. 
Réquiem para a ação civil pública. Boletim dos procuradores da república, ano III, n. 31, nov. 2000, p. 3.) 
325 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Réquiem para a ação civil pública. 
326 N. NERY JUNIOR; R. M. A. NERY. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 7ªed. 
São Paulo: RT, 2003, p. 1312. 
327 S. H. COSTA. Art. 5º. Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 399. 
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 É esse também o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público de São 

Paulo, o qual editou súmula no sentido de que “na defesa de interesses individuais 

homogêneos que tenham expressão para a coletividade, o Ministério Público é parte 

legítima para ajuizar ação civil pública em matéria tributária”328, em cuja justificativa 

afirma que a Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que introduziu o parágrafo único do 

artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública é “evidentemente inconstitucional” em vista da falta 

dos requisitos de relevância e urgência e de que, considerando-se que poucos são os que 

têm acesso à informação suficiente e estão dispostos a arcar com os custos e 

inconvenientes de uma demanda judicial, tal dispositivo restringiria o acesso à justiça , 

bem como, geraria a necessidade de se impetrar ações individuais que contribuiriam para o 

aumento da sobrecarga do poder judiciário em prejuízo do direito à celeridade processual. 

 

 Em sentido contrário, Teori Albino Zavascki postula que tal limitação a 

possibilidade de demandas coletivas para a tutela de direitos homogêneos estabelecida pelo 

ordenamento jurídico infraconstitucional seria “nesses limites e sob estes aspectos” 

compatível com o texto constitucional, tendo como justificativa impedir que a ação 

coletiva se torne um instrumento substitutivo das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade.329  

 

 Por sua vez, Hugo Nigro Mazzilli, apesar de afirmar que não se pode usar a ação 

civil pública ou coletiva como indevido sucedâneo das ações diretas para o controle 

abstrato e concentrado de constitucionalidade, postula que se a ação civil pública, no caso 

concreto, não pretender usurpar papel que não lhes é próprio, nada deve impedir sejam 

usadas para a defesa coletiva de quaisquer interesses transindividuais, mesmo que de 

natureza tributária ou qualquer outra, concluindo que, tendo em vista que na prática a 

grande maioria dos lesados não buscará o acesso individual à jurisdição, tal dispositivo 

buscaria impedir o acesso coletivo ao Poder Judiciário, ferindo a regra constitucional de 

que a lei não excluirá da sua apreciação lesão ou ameaça a direito. 330 

 

                                                 
328 Súmula 44 do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. 
329 T. A. ZAVASCKI. Processo coletivo – tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: 
RT, 2006, pp. 187-188. 
330 H. N. MAZZILLI . A defesa dos interesses difusos em juízo – meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 126-132. 
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 O Supremo Tribunal Federal formou corrente majoritária no sentido de negar a 

legitimidade do Ministério Público demandar por via de ação civil pública a tutela de 

interesses individuais homogêneos disponíveis331, no entanto, até o momento não analisou 

especificamente a constitucionalidade da restrição objetiva à veiculação de pretensões 

relacionadas a direito previdenciário ou tributário por meio de ação civil pública criada 

pelo parágrafo único, do artigo 1º, da Lei n. 7.347/85. 

 

 A declaração incidental da constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.180-

35/2001 em sede de recurso extraordinário (RE 420.816)332, citada em sede doutrinária 

como um precedente no sentido da constitucionalidade de tal restrição333, contudo, não 

versou sobre o parágrafo único, do artigo 1º da, da Lei n. 7.347/85, mas tão somente sobre 

a urgência e relevância da Medida Provisória em relação ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 

(“não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 

embargadas”). 

 

5.3.3.2. Esclarecimentos preliminares 

 

Primeiramente, tendo-se estabelecido que o texto do inciso XXXV, do artigo 5º da 

Constituição fundamenta, simultaneamente: (i) um direito à omissão do Estado no sentido 

de estatuir qualquer restrição ao direito de acesso à jurisdição; (ii) um direito autônomo, 

abstrato e incondicionado de demandar ao qual corresponde o dever estatal de prestar um 

provimento jurisdicional, independente do conteúdo deste; (iii) um direito constitucional 

de ação, segundo o qual todos têm o direito a terem o mérito de suas demandas analisado 

pelo órgão jurisdicional; (iv) um direito fundamental à tutela jurisdicional, compreendido 

como um direito à plena realização do direito material afirmado, o qual seria devido àquele 

que tenha razão segundo o processo (supra item 4.1.), devemos verificar se o parágrafo 

único, do artigo 1º, da Lei de Ação Civil Pública restringe um ou mais destes direitos. 

 

                                                 
331 Recurso Extraordinário n.º 195.056-1/PR, relator Ministro Carlos Velloso, 9.12.1999; Recurso 
Extraordinário n.º 213.631-0/MG, relator Ministro Ilmar Galvão, 9.12.1999. 
332 Recurso Extraordinário n.º 420.816-4/PR, relator Ministro Sepúlveda Pertence, 29.09.2004. 
333 “A seu turno, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal colhe-se precedente relatado pelo Ministro 
Sepúlveda Pertence (RE 420.816) declarando, incidentalmente, a constitucionalidade da medida provisória nº 
2.180-35”.  (J. C. B. PUOLI. Art. 1º. Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006, pp. 327-328)  



 121 

A proibição de se utilizar a via da ação civil pública para veicular pretensões de 

direito tributário ou previdenciário não impede, nem que seja formulada tal ação coletiva – 

a qual obteria como resposta uma sentença terminativa de carência de ação –, nem que tais 

pretensões sejam veiculadas por meio de demandas individuais – as quais, desde que 

regularmente formuladas, teriam o seu mérito apreciado e, em caso de procedência, dariam 

direito à tutela jurisdicional. 

 

O dispositivo do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei de Ação Civil Púbica estipula 

que tal via procedimental não é adequada para a tutela jurisdicional de pretensões 

tributárias e previdenciárias, determinando a falta de interesse de agir na propositura de 

demandas por tal meio.  

 

Cássio Scarpinella Bueno334 e Rogério Lauria Tucci335 consideram que tal 

impedimento configuraria impossibilidade jurídica do pedido, no entanto, não podemos 

concordar com esta afirmação.  

 

A impossibilidade jurídica do pedido é determinada pela proibição por parte do 

ordenamento jurídico da pretensão veiculada pelo autor336, verificada, em relação aos três 

elementos da demanda – pedido, causa de pedir e partes337 –, no caso, não estamos diante 

de tal situação, mas da determinação de que a via da ação civil pública não é adequada para 

a tutela da “situação da vida” descrita, ou seja, falta de interesse de agir, no viés “interesse-

adequação”338.339 

 

Cabe ainda esclarecer que, o Superior Tribunal de Justiça, analisando a 

superveniência de tal requisito, entendeu que aquelas ações que já estivessem pendentes 

                                                 
334 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Réquiem para a ação civil pública, p. 6. 
335 ROGÉRIO LAURIA TUCCI. Ação civil pública: abusiva utilização pelo ministério público e distorção pelo 
poder judiciário. Aspectos polêmicos da ação civil pública. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 361.  
336 S. H. COSTA. Condições da ação, pp. 54-58.  
337 “Para que a demanda seja juridicamente possível, é necessária a compatibilidade de cada um de seus 
elementos com a ordem jurídica. O petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de 
direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e circunstâncias do 
caso concreto (...). A causa petendi gera a impossibilidade da demanda quando a ordem jurídica nega os fatos 
como os alegados pelo autor possam gerar direitos (...). As partes podem ser causa da impossibilidade 
jurídica (...)”. (C. R. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil. v. 2, pp. 298-999.)   
338 C. R. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil. v. 2. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 299-303; 
S. H. COSTA. Condições da ação, pp. 58-63. 
339 Situação análoga à proibição de veiculação de pretensões que não digam respeito a direitos líquidos e 
certos por meio da via do Mandado de Segurança. 
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não deveriam ser extintas sem julgamento de mérito, pois, “a MP 2.180-35 deve ser 

aplicada a partir de sua edição (24/08/2001), vedada a sua retroatividade que alcance as 

ações civis públicas promovidas antes de sua vigência”340. 

 

A estipulação da inadequação de uma via procedimental para a tutela do direito 

material não configura restrição (i) ao direito de acesso ao judiciário (inafastabilidade da 

jurisdição); (ii) ao direito de autônomo, abstrato e incondicionado de demandar; e nem, 

diante da existência de outra via adequada à tutela de tais pretensões, (iii) ao direito 

condicionado de ação.  

 

No entanto, tendo-se definido o direito fundamental à tutela jurisdicional como um 

direito que exige a realização de toda ação, que possua alguma característica que, 

isoladamente considerada, fomente a concretização do direito material lesionado ou 

ameaçado e proíbe qualquer ação que possa limitar a sua plena realização (suporte fático 

amplo), podemos sustentar que a tutela coletiva de pretensões previdenciárias e tributárias 

é uma medida adequada para fomentar a concretização do direito material lesionado e que 

a proibição da veiculação de tais pretensões por meio de ação civil pública limita a plena 

realização deste direito, restringindo-o. 

 

Portanto, a norma jurídica prevista pelo parágrafo único, do artigo primeiro da Lei 

de Ação Civil Pública, restringe o direito fundamental à tutela jurisdicional exigindo, para 

que seja considerada constitucional, que tal restrição seja justificada pela existência de 

outro princípio ou interesse público que prevaleça sobre tal direito no caso concreto, 

passando assim no exame de proporcionalidade.   

 

5.3.3.2. Análise teórica  

 

 O direito fundamental à tutela jurisdicional é um mandamento de otimização de 

natureza prestacional que estabelece como devido prima facie qualquer ação que fomente a 

realização do direito material por meio do processo e como proibida qualquer ação que o 

restrinja. 

 

                                                 
340 Recurso Especial n.º 530.808-MG, relator Ministro Luiz Fux, 01.04.2004. 
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 Entendendo-se o suporte fático de tal direito de maneira ampla, o direito 

fundamental à tutela jurisdicional determinaria a existência de espécies coletivas de tutela, 

quando adequadas a fomentar a realização do direito material lesionado ou ameaçado. 

 

 Contudo, sendo o direito à tutela jurisdicional um direito prestacional, afirmar que 

uma determinada ação é adequada para fomentar a sua realização não significa que ela seja 

necessária, pois, existindo outras medidas, também adequadas, ela deverá ser analisada em 

confronto com outras formas de realização de tal direito, em função de sua efetividade e da 

potencial restrição de outros princípios e interesses por ela realizada. 

 

 Quanto a este aspecto existe uma importante diferença entre a tutela coletiva de 

interesses difusos e coletivos em sentido estrito e a tutela coletiva de interesses individuais, 

enquanto os dois primeiros interesses, dada a natureza indivisível do direito tutelado 

exigem necessariamente uma forma de tutela coletiva, no caso dos interesses individuais 

homogêneos, a tutela jurisdicional na forma coletiva é certamente adequada para o 

fomento da realização do direito material lesionado ou ameaçado, mas não é, no entanto 

necessária para tanto, ou seja, tais interesses poderiam ser tutelados de maneira adequada 

por meio de outras medidas estatais. 

 

 Isso não significa, obviamente, que a tutela coletiva de interesses individuais 

homogêneos possa ser suprimida sem qualquer justificativa, uma vez que, qualquer 

restrição a direito fundamental deve ser fática ou juridicamente fundamentada para que 

seja considerada constitucional, mas apenas que o fato de a via coletiva não ser essencial  – 

e portanto necessária – para a tutela de tais direitos possibilita que ela seja comparada com 

as outras vias existentes para a respectiva tutela. 

 

 Assim, a possibilidade de tutela de pretensões relacionadas a direitos individuais 

homogêneos por meio da ação civil pública (M1) deverá ser comparada com a 

possibilidade de sua tutela pela via individual (M2), tendo em vista a possibilidade da 

tutela coletiva de lesões à ordem constitucional por meio de ação direta de 

inconstitucionalidade (M3). 
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 No plano da eficiência de tais medidas, comparando M1 e M2, não há dúvida de 

que a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos é mais eficiente para a 

realização do direito material lesionado ou ameaçado do que a via da tutela individual.  

 

 No entanto, devemos considerar que, no plano da restrição de outros princípios ou 

interesses públicos, a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos (M1), quando 

tem em sua causa de pedir a declaração incidental da inconstitucionalidade de ato 

normativo, tem como ponto negativo a potencial usurpação de competência do Supremo 

Tribunal Federal, configurando-se, na prática, em sucedâneo de ações diretas para o 

controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, que justificaria a limitação de tal 

via; já a utilização exclusiva da via das ações individuais (M2) para tutela tais interesses 

tem como pontos negativos, a proliferação de ações e conseqüente aumento da carga do 

judiciário e a possibilidade de decisões contraditórias – ambas justificativas comuns para a 

própria existência da tutela coletiva. 

 

Dessa forma, é possível sustentar que a mera possibilidade de tutela individual das 

pretensões relativas a direitos previdenciários e tributários (M2), tendo em vista a menor 

eficiência de tal via e o potencial prejuízo a outros princípios e interesses de sua adoção 

maciça em caso de interesses individuais homogêneos não é argumento suficiente para se 

justificar a limitação da possibilidade de tutela coletiva nestas hipóteses.   

 

 De maneira geral, a principal justificativa para a legitimidade da limitação da via da 

ação civil pública para tutelar pretensões relacionadas a direitos previdenciários e 

tributários – apesar de ser esta a forma mais eficiente de tutela – é “impedir que a ação 

coletiva se torne um instrumento substitutivo das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade”341. 

 

 Considerando-se que o controle difuso de constitucionalidade no caso concreto, 

enquanto causa petendi, pode ser exercido no âmbito de ações individuais por qualquer 

juiz, certamente, também pode ser feito  no âmbito de uma ação coletiva, a qual, terá o 

mesmo efeito que milhares de ações individuais que declarem incidentalmente  a 

inconstitucionalidade de ato normativo, e poderá ser submetida, da mesma forma que 

                                                 
341

 T. A. ZAVASCKI. Processo coletivo – tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, p. 188.  
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qualquer ação individual, ao crivo do Supremo Tribunal Federal por meio de Recurso 

Extraordinário.  

 

 No entanto, apesar da diferença entre se declarar a inconstitucionalidade de um ato 

normativo incidentalmente como fundamento de uma decisão e declará-la no dispositivo 

de uma sentença – notadamente quanto à ocorrência de coisa julgada – é possível afirmar 

que a sentença proferida na ação civil pública é dotada de eficácia erga omnes, tendo, na 

prática, idêntica eficácia de uma decisão proferida em ação direta de 

inconstitucionalidade.342  

 

Portanto, a legitimidade do interesse de se limitar a possibilidade de ações civis 

públicas com o intuito de tutelar pretensões de natureza previdenciária e tributária estaria 

em que, conforme Gilmar Mendes, admitir a utilização da ação civil pública como 

instrumento adequado de controle de constitucionalidade significaria outorgar à jurisdição 

ordinária de primeiro grau poderes que a Constituição não assegura sequer ao Supremo 

Tribunal Federal – cujas decisões sobre a constitucionalidade de lei no caso concreto têm, 

necessária e inevitavelmente, eficácia inter partes –, não se recomendando o controle de 

legitimidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição no âmbito 

de tal instrumento.343 

 

Nos termos do modelo analítico proposto, temos, portanto, que: M1 (tutela coletiva 

dos interesses individuais homogêneos) é mais eficiente que M2 (tutela individual dos 

interesses individuais homogêneos) para a realização de P1 (direito fundamental à tutela 

jurisdicional). No entanto, M1 afeta negativamente o interesse P2 (preservação da 

competência do Supremo Tribunal Federal), enquanto M2 afetaria negativamente P3 

(diminuição da carga do judiciário) e P4 (evitar decisões contraditórias). 

 

Diante de tal situação, considerando a menor eficiência de M2 e o fato de afetar 

negativamente P3 e P4, nos parece que o interesse em se evitar a usurpação da 

                                                 
342 “(...) a sentença proferida na ação civil pública é dotada de eficácia erga omnes. Sendo assim, qualquer 
pretensão de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, em sede de ação civil pública, terá 
idêntica eficácia de uma decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade”. (H. THEODORO JÚNIOR. 
Algumas observações sobre a ação civil pública e outras ações coletivas. Revista dos Tribunais, n. 788, 2001, 
p. 65.) 
343 GILMAR MENDES. Ação civil pública e controle de constitucionalidade. A ação civil pública – após 20 
anos: efetividade e desafios. São Paulo: RT, 2005, pp. 201-205.  
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competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a possibilidade do controle por 

parte do próprio Supremo Tribunal Federal das decisões em instâncias inferiores por meio 

da via do Recurso Extraordinário, permitiria concluir que a restrição do direito à tutela 

jurisdicional (P1), por meio da supressão da via coletiva para se tutelar interesse 

individuais homogêneos com base na justificativa do interesse em se preservar a 

competência do Supremo Tribunal Feral (P2) não se justificaria, em vista do prejuízo 

causado aos interesses P3 (diminuição da carga do judiciário) e P4 (evitar decisões 

contraditórias). 

 

Tal conclusão, no entanto, pode ser relativizada pela  existência da possibilidade de 

se impetrar ação direta de inconstitucionalidade (M3), a qual se configura como espécie de 

ação coletiva e, portanto, como via adequada para a tutela jurisdicional coletiva de 

pretensão de natureza tributária e previdenciária que tenha como sua causa de pedir a 

inconstitucionalidade de ato normativo.344 

 

A ação civil pública que tenha em sua causa de pedir afirmação de 

inconstitucionalidade de lei (M1) e a ação direta de inconstitucionalidade (M3) são 

instrumentos jurídicos que não se confundem, pois as partes, a causa de pedir e o pedido 

nesses dois tipos de procedimentos são diferentes. No entanto, ambas são instrumentos 

hábeis à tutela coletiva de pretensões de direito tributário e material fundamentados na 

alegação de inconstitucionalidade de lei, ressalvando-se a diferença em que, no primeiro há 

possibilidade de controle concreto com eficácia erga omnes (M1) e no segundo, controle 

abstrato, também com eficácia erga omnes (M3). 

 

As decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade (M3), além da 

eficácia direta de tutela à ordem jurídica, têm, indiretamente, a eficácia de autorizar ou 

desautorizar a incidência de norma sobre fatos jurídicos, confirmando ou negando a 

existência de direitos subjetivos individuais, constituindo poderoso instrumento para tutelar 

tais interesses, configurando um especial modo de prestar a tutela coletiva.345  

                                                 
344 “A declaração de inconstitucionalidade de uma lei, através do exercício do controle abstrato de 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, atinge toda a coletividade de forma indeterminável, 
constituindo, portanto, uma ação que tem por objetivo a defesa de interesse transindividual, ou seja, trata-se 
de uma espécie de ação coletiva”. (R. M. J. A. P. SILVA . A legitimidade nas ações coletivas. Dissertação 
(Mestrado em Direito Processual Civil) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 
2005, p. 217.)   
345 T. A. ZAVASCKI. Processo coletivo – tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, pp. 261-262. 
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Tal constatação permite enxergar na ação direta de inconstitucionalidade (M3) 

instrumento jurídico capaz de fomentar a realização do direito fundamental à tutela 

jurisdicional (P1) em medida semelhante – mesmo que não idêntica – à tutela coletiva por 

meio de ação civil pública (M1), capaz de preservar plenamente a competência do 

Supremo Tribunal Federal (P2) sem causar prejuízo aos interesses de se diminuir a carga 

do judiciário (P3) e de se evitar decisões contraditórias (P4). 

 

De tal maneira, avaliando-se conjuntamente a possibilidade de tutela de pretensões 

relacionadas a direitos individuais homogêneos por meio da ação civil pública (M1) em 

comparação com a possibilidade de sua tutela pela via individual (M2), tendo em vista a 

possibilidade da tutela coletiva de lesões à ordem constitucional por meio de ação direta de 

inconstitucionalidade (M3), podemos concluir que: 

 

Se a mera existência da possibilidade de tutela individual de direitos (M2) não é 

capaz de justificar a restrição da tutela coletiva por meio de ação civil pública (M1) em 

matéria previdenciária e tributária com o intuito de se preservar a competência do Supremo 

Tribunal Federal (P2) em vista dos prejuízos causados ao direito fundamental à tutela 

jurisdicional (P1) e aos interesses em se evitar o aumento da carga do judiciário (P3) e a 

proliferação de decisões contraditórias (P4);  

 

A existência da possibilidade da tutela indireta do interesses individuais por meio 

da via de tutela coletiva da ação direita de inconstitucionalidade (M3), sem causar 

prejuízos à P2, P3 e P4, combinada com a existência da via individual de tutela (M2) 

permitiria concluir que a restrição à tutela coletiva de interesses individuais homogêneos 

por meio de ação civil pública em matéria previdenciária e tributária seria proporcional e, 

portanto, constitucional. 

 

Algumas clarificações, no entanto, se fazem necessárias: 

 

1-) Tendo em vista que o parágrafo único, do artigo primeiro, da Lei de Ação Civil 

Pública só faz menção à proibição da veiculação de pretensões de direito previdenciário e 

tributário, apesar de ter se concluído pela constitucionalidade de tal restrição em vista do 
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interesse de se preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, na ausência de 

disposição expressa a respeito, são perfeitamente possíveis ações civis públicas em que a 

afirmação da inconstitucionalidade de dispositivo normativo configure causa de pedir, 

desde que não diga respeito a matéria previdenciária ou tributária. 

 

2-) A conclusão alcançada parte do pressuposto de que o prejuízo sofrido pelo 

direito fundamental à tutela jurisdicional (P1) seria mínimo em vista da possibilidade de se 

impetrar ação direta de inconstitucionalidade (M3) e da possibilidade de tutela individual 

(M2) e, portanto, se justificaria no caso concreto, em vista do interesse em se preservar a 

competência do Supremo Tribunal Federal (P2). Seria, no entanto, possível argumentar que  

o prejuízo a P1 não se justificaria pela realização de P2, o que determinaria a 

inconstitucionalidade da restrição. 

 

Tal constatação evidencia que o modelo proposto não é uma formula capaz de 

determinar resultados inquestionáveis, dada a alta carga de subjetivação na tarefa de 

sopesamento principiológico. O que o modelo propõe é um procedimento de argumentação 

racional e transparente, capaz de evidenciar as valorações efetuadas pelo órgão 

jurisdicional, de forma a propiciar o controle democrático das decisões constitucionais, 

pela explicitação de sua fundamentação axiológica de forma a poder ser avaliada pela 

opinião pública e de sedimentar precedentes que poderão servir de base para a analise da 

constitucionalidade de outros dispositivos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Não será feito, neste breve capítulo, um resumo, simplificando todos os argumentos 

utilizados, das afirmações defendidas ao longo de toda esta dissertação, fazer isto seria 

superficial e de pouca valia. Neste capítulo, o tema desta dissertação será retomado como 

forma de fecho de toda a argumentação. 

 

6.1. Direito fundamental à tutela jurisdicional e democracia 

 

 A afirmação da existência de um direito fundamental à tutela jurisdicional, como 

um limite material do legislador e um dever prestacional do Estado, no sentido de 

determinar medidas capazes de realizar plenamente o direito material lesionado ou 

ameaçado, só pode ser adequadamente compreendida no contexto de um 

neoconstitucionalismo pós-positivista. 

 

Dessa forma, a abertura do sistema jurídico frente ao sistema moral, por meio da 

positivação dos direitos fundamentais pelas Constituições do pós-guerra, determinou uma 

nova maneira de pensar a hierarquia entre direitos constitucionais e legislador, que está na 

raiz da atual polêmica sobre a judicialização da política e a politização do judiciário. 

 

 O controle da constitucionalidade das leis pelo judiciário, que em um primeiro 

momento se limitava à verificação da presença de requisitos formais, com o 

estabelecimento dos direitos fundamentais como limites materiais à atividade do 

legislador, passou a significar um poder de ingerência dos órgãos jurisdicionais no 

conteúdo das atividades legislativas, mormente em ordenamentos que, como o brasileiro, 

dispõem de uma Constituição rígida e permitem o controle difuso e concentrado da 

constitucionalidade das leis. 

 

 Além disso, a instituição de direitos prestacionais, que exigem, mais do que uma 

omissão estatal, a efetiva realização de ações que possibilitem a concretização de um 

direito fundamental – seja por meio de medidas fáticas, seja por meio de medidas 

normativas –, possibilitou, ainda, que o judiciário obrigue o legislativo e o executivo a 

realizar atos visando à efetivação dos direitos declarados na Constituição. 
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  No entanto, para que tal possibilidade não se perca na inefetividade da mera 

retórica vazia, nem no autoritarismo do exercício arbitrário de poder, faz-se necessário, 

estabelecer o significado da existência de um direito fundamental – sua fundamentação, 

sua estrutura normativa e sua classificação funcional – de forma a permitir que se 

determine o que seja concretamente devido e os limites de sua realização. 

 

 É esse o significado do esforço analítico desenvolvido nesta dissertação, uma vez 

que, acreditamos que, apenas por meio de conceitos jurídicos racionalmente definidos, com 

base nos critérios de uma determinada comunidade lingüística; e valorações 

principiológicas claras, estipuladas com base em escolhas democraticamente realizadas; os 

direitos fundamentais de uma maneira geral, e o direito fundamental à tutela jurisdicional, 

em específico, poderão se tornar efetivamente, mais do que meras “declarações de 

princípios”, verdadeiros “princípios jurídicos”, normativos, vinculantes e imediatamente 

eficazes.    

  

 Nesse sentido, a teoria dos princípios deve ser entendida, diante da inafastável 

realidade da restringibilidade dos direitos fundamentais, como a sistematização do esforço 

de se exigir que toda restrição a direito material – seja por meio de uma ação, seja por meio 

de uma omissão – seja constitucionalmente fundamentada para que possa ser considerada 

legítima. 

 

O objetivo da teoria dos direitos fundamentais é possibilitar a formulação de 

respostas racionalmente fundadas às questões jurídicas relacionadas aos direitos 

fundamentais, enquanto direitos de vigência imediata, suscitadas pela submissão 

constitucional do executivo, do legislativo e do judiciário às normas constitucionais. 

 

 De tal maneira, o direito fundamental à tutela jurisdicional, como um mandamento 

de otimização, no sentido de que sejam realizadas medidas capazes de permitir a plena 

satisfação do direito material por meio do processo, submete a legislação, materialmente, 

ao poder dos órgãos jurisdicionais. 
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 Assim, o direito fundamental à tutela jurisdicional é parte integrante das normas 

que constituem a chamada “tutela constitucional do processo”, estipulando deveres que 

deverão ser cumpridos pelo legislador – criando procedimentos eficientes – e pelo juiz, 

interpretando adequadamente os procedimentos, afastando disposições que restrinjam 

desproporcionalmente esse direito e criando, na lacuna da legislação, soluções que 

permitam a efetiva realização do direito lesionado ou ameaçado. 

 

Vislumbra-se, assim, a ironia do direito à tutela jurisdicional, determinada pelo fato 

de que o direito à tutela jurisdicional é norma constitucional que tutela os indivíduos 

estabelecendo um direito e as conseqüências de sua violação que, como qualquer outro 

direito, caso seja violado ou ameaçado, poderá ser satisfeito por meio da atuação do 

judiciário.  

 

Assim, diante de lesão ou ameaça ao direito de que o processo seja capaz de 

realizar plenamente o direito substancial, o judiciário deverá conceder tutela jurisdicional 

ao direito à tutela jurisdicional. 

 

É este o real significado do poder de se conformar o procedimento, que, deve, no 

entanto, ser compreendido como uma manifestação concreta do dever de o judiciário 

ponderar o direito fundamental à tutela jurisdicional frente aos outros direitos 

fundamentais e interesses coletivos que com que ele se choquem, de forma a verificar a 

proporcionalidade do sopesamento realizado pelo legislador, ou, na lacuna de uma 

disposição normativa, criar, com base na ponderação dos princípios em confronto, no caso 

concreto, a norma jurídica a ser aplicada. 

 

Nessa afirmação se encontra a origem dos poderes do judiciário para atuar no 

sentido da realização de qualquer direito do ordenamento jurídico, e a razão da importância 

do direito fundamental à tutela jurisdicional, que, sendo essencialmente instrumental, deve 

ser realizado para que os outros direitos fundamentais possam ser adequadamente tutelados 

pelo judiciário.  

 

No direito fundamental à tutela jurisdicional está o próprio fundamento 

constitucional dos poderes do judiciário para limitarem e determinarem atuações estatais, 
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uma vez que, este poder é exercido como instrumento do próprio ordenamento jurídico, 

que vincula a todos, inclusive o legislador. 

 

A abertura do sistema jurídico ao sistema moral criou a árdua tarefa de se verificar 

qual princípio deve prevalecer no caso concreto, tarefa que só pode ser efetivamente 

realizada se existente uma fonte de autoridade legitimada para decidir tal questão. 

 

Tal autoridade, atribuída em nosso sistema jurídico ao Supremo Tribunal Federal 

em ultima instância, não se legitima simplesmente, formalmente, em vista dos dispositivos 

constitucionais que determinam a função do Supremo Tribunal Federal como guardião da 

ordem constitucional, mas, materialmente, por meio do adequado exercício de suas 

funções, consubstanciado na argumentação de suas decisões. 

 

 Dessa forma, a estipulação de direitos fundamentais que vinculam o Estado não 

deve ser entendida como a sobreposição do juiz ao legislador, mas como a possibilidade de 

um diálogo institucional entre os poderes estatais e a comunidade, capaz de proporcionar o 

verdadeiro exercício da democracia. 

 

 Determinar, com base na teoria dos direitos fundamentais, a fundamentação 

constitucional, a estrutura normativa e o conteúdo do direito fundamental à tutela 

jurisdicional, são passos preliminares necessários para a concretização desse diálogo. 

 

 Assim, o objetivo desta dissertação é, explicitando o significado da eficácia direta 

de um direito fundamental à tutela jurisdicional, assim como dos procedimentos 

argumentativos necessários para a justificação constitucional de sua restrição, possibilitar 

que o direito fundamental à tutela jurisdicional seja encarado como mais do que uma 

palavra de ordem ou um argumento retórico, como um direito subjetivo público que 

vincula o ente estatal e que exige um processo transparente e racional de argumentação 

para fundamentar a sua restrição, em cuja ausência, tudo aquilo que seria devido prima 

facie deve ser considerado como devido definitivamente.  
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 Apenas tal metodologia poderá permitir que o processo deixe de ser visto como um 

limite para a efetivação de direitos e se torne um real instrumento para a concretização de 

um verdadeiro Estado democrático de direito. 

 

 Este é o real significado de um direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, 

tempestiva e efetiva.  
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