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CAUSAS REPETITIVAS: IGUALDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA NA JURISPRUDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

Tarcísio Germano de Lemos Filho1 

 

INTRODUÇÃO 

O cenário jurídico brasileiro, após um período de sedução doutrinária alienígena, que tem 

como principal chamariz técnicas interpretativas com forte perfil valorativo e principiológico, 

depara-se com um novo Código de Processo Civil, aparentemente multifacetário em sua 

concepção e, ao que parece, sem uma raiz facilmente identificável em sua proposta de 

consolidação  do trabalho jurisdicional. 

À primeira vista, a rápida leitura de seus dispositivos introdutórios conduz à perspectiva de 

uma  indissociável constitucionalização do processo,  a partir do estabelecimento de regras 

decisórias que remetem diretamente ao texto constitucional, como ocorre, a propósito, com os 

artigos 1 e 8, em que a matriz principiológica revela-se explícita. 

Não se trata, evidentemente, de colocar em pauta questões amplamente debatidas no 

campo doutrinário, como a evidente e inevitável submissão da regra ao princípio, dentro da 

arquitetura normativa. O que se tem, nessa primeira etapa, é que os próprios aspectos 

procedimentais que regem a marcha processual terão que se sujeitar, em qualquer circunstância, 

a uma interpretação de cunho constitucional e não mais meramente adequada aos aspectos 

processuais em si. 

Ao mesmo tempo, entretanto, em que as decisões judiciais são postas ao abrigo e vigilância 

constantes do texto constitucional, cuja interpretação tem que se amoldar a exigências políticas e 

sociais contemporâneas, busca-se evitar uma incursão mais profunda da atividade jurisdicional 

para além do texto normativo.  Essa proposta de delimitação se dá mediante a criação de 

                                                        
1
 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professor de Direito Processual Civil do curso de graduação 

em Direito pela Unianchieta, Jundiaí-SP, Mestre em Direito Processual Civil pela PUCCAMP. Graduado em Direito pela 
Universidade de São Paulo. Advogado. E-mail: tarcisiof@germanodelemos.com.br; glaatf@gmail.com. 
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mecanismos inibidores de soluções que se mostrem revolucionárias ou em descompasso com 

interpretações anteriores do ordenamento sobre o mesmo tema. 

Pretende o presente estudo, dentro de suas limitadas possibilidades, analisar, a partir da 

proposta de estabilização da jurisprudência pretendida pela nova legislação, as reais possibilidades 

de se garantir direitos fundamentais como a igualdade, a segurança jurídica e a consequente 

proteção da confiança, dentro de julgamentos baseadas em questões jurídicas assemelhadas e 

com perspectiva de projeção futura dos precedentes a serem criados. 

Em uma primeira etapa, coloca-se em foco a tradição jurídica brasileira de decidir pelo 

método tradicional subsuntivo, em que o fato é ponto de partida para a aplicação do 

ordenamento jurídico àquele caso específico, em contrapartida às inovações trazidas pelas 

decisões coletivizadas, extraídas da pretendida similitude de questões fáticas e jurídicas. 

Sob uma ótica subsequente, parte-se para uma abordagem perfunctória sobre a 

aplicabilidade efetiva da igualdade, da segurança jurídica e da proteção da confiança no âmbito 

jurisprudencial brasileiro e em que medida isso representaria uma prática afeta ao chamado 

Estado Democrático de Direito. 

Por fim, investe-se especificamente em face das chamadas “causas repetitivas”, objeto de 

incidente processual específico, pretensamente copiado do modelo alemão (Musterverfahren), 

mas que por aqui aparentemente passou a ser adotado para solucionar a alta demanda pelos 

serviços jurisdicionais, o que desvirtuou a sua função original e colocou em risco os bens jurídicos 

que pretende proteger. 

O método utilizado na fase de investigação foi o indutivo2, no tratamento dos dados foi o 

cartesiano3, e no relato dos resultados que se consiste neste ensaio, a base lógica é também, 

indutiva. As técnicas empregadas foram a do referente4, da categoria5, do conceito operacional6 e 

                                                        
2
O método indutivo consiste em “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 86. 

3
O método cartesiano, segundo Cesar Luiz Pasold, pode ser sintetizado em quatro regras “[...] 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 

4. classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 
prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 204. Categorias grifadas em maiúscula no original. 

4
 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 54. Negritos no original. 

5
Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar 

Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 25. Negritos no 
original 
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da pesquisa bibliográfica7 e documental, esta última, pelo fichamento e pela via eletrônica. 

 

1. A JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

A elaboração do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro levou em 

consideração diversas tendências doutrinárias, que foram do (neo) constitucionalismo importado 

da Itália às influências de Dworkin, estas talvez mais apropriadas ao freio da discricionariedade no 

âmbito da common law do que ao cenário subsuntivo que sempre se desenhou no território 

brasileiro e que passou a ser considerado obsoleto8. 

Inaugura-se uma nova etapa do trabalho jurisdicional com um texto que sinaliza desde a 

exigência de decisões que prestigiem, de ordinário, princípios como os da dignidade humana – 

como se isso tivesse sido sistematicamente ignorado pelo legislador na elaboração de regras- até a 

imposição de empecilhos que buscam permitir a consecução do que a lei denominou de 

“jurisprudência íntegra, estável e coerente”. 

Parte-se da premissa, portanto, de que a leitura do texto constitucional será uma constante 

e uma unanimidade entre os milhares de magistrados brasileiros, aos quais se encontram afetos 

cerca de cem milhões de processos em andamento, conforme estatísticas do Conselho Nacional 

de Justiça, embora sujeitos, todos eles, aos percalços interpretativos de súmulas vinculantes e de 

decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 

Mais ainda, parece que ao legislador ocorreu que os magistrados brasileiros possuem forte 

perfil valorativo e principiológico em suas decisões, dotados todos eles de sólidas raízes 

acadêmicas no trato do ordenamento jurídico, ao lado de uma abalável hierarquia e subordinação 

em face dos órgãos de jurisdição superior, únicos responsáveis pelo aperfeiçoamento da 

jurisprudência, aos olhos do novo texto processual. 

                                                                                                                                                                                        
6
 Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito 

de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 198. 

7
 Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 207. 
8
 “A simplicidade positivista da subsunção entre o fato e a regra se mostrou incapaz de responder as complexas exigências de uma 

sociedade em rompimento com as afirmações clássicas da modernidade, o que leva o direito a introduzir à  sua ótica legislativa o 
mundo da vida, através da inserção dos princípios constitucionais pragmáticos-problemáticos” .MORAIS, José Luiz Bolzan de. A 
jurisprudencialização da Constituição: a audiência pública jurisdicional, abertura processual e democracia participativa. In 
STRECK, Lenio Luiz. ROCHA, Leonel Severo. ENGELMANN, Wilson(Org), Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora; São Leopoldo: Unisinos, 2013, p. 97. 
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Surge, nesse contexto, a referência explícita à proteção da confiança, à segurança jurídica e 

à isonomia nas situações previstas pelo parágrafo quarto do artigo 9279, quando trata da 

“modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 

julgamento de casos repetitivos”. 

A questão que surge e que pode surpreender ao mais incauto dos jurisdicionados, diz 

respeito a dois aspectos: em primeiro lugar, se os princípios em tela, indissociáveis da elaboração 

da norma, estarão sujeitos, eles próprios, a alterações interpretativas; segundo, se estarão sendo 

interpretados e aplicados somente a partir do momento em que os tribunais superiores 

resolverem alterar a sua jurisprudência. 

Ao que parece, proteção da confiança, segurança jurídica e isonomia,  isoladamente ou em 

interação entre eles, são princípios que estariam por gozar de plena estabilidade interpretativa 

dentro do Estado Democrático de Direito, pois arraigados como direitos fundamentais. 

De difícil concepção, sobretudo dentro de uma ótica garantista, que direitos que implicam 

prestações negativas10 possam navegar em mares como os que banham as praias da repercussão 

geral11 , requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, única via de acesso recursal ao 

Supremo Tribunal Federal, e que podem envolver, segundo o texto legal,  matérias de ocasião, de 

natureza econômica, política, social e, por último, na ordem estabelecida em lei,  de conteúdo 

jurídico. 

Embora seja prevista a mera possibilidade de serem tomados em conta fatores de ordem 

não jurídica e em escala de relevância em que o ordenamento é colocado em ultimo lugar, 

                                                        
9
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 27 Ago.2015. Art. 
927.   § 3

o
 Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 

daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da 
segurança jurídica. § 4

o
 A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento 

de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

10
 “Direitos à proteção e direitos de defesa foram contrapostos porque os primeiros são direitos a ações positivas, e os segundos, a 
ações negativas”[...]”O primeiro é um direito em face do Estado a que ele se abstenha de intervir, o segundo é um direito em 
face do Estado a que ele zele para que terceiros não intervenham. A diferença entre o dever de se abster de intervir e o dever de 
cuidar que terceiros não intervenham é tão fundamental e repleta de consequências que, pelo menos do ponto de vista da 
dogmática, qualquer relativização nessa diferenciação é vedada”. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. . 2ed.4. 
tiragem. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p.456. Título original:Theorie der Grundrechte. 

11
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 27 Ago.2015Art. 
1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão 
constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1

o
 Para efeito de repercussão geral, será 

considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem 
os interesses subjetivos do processo. 
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conforme a redação do parágrafo quarto do artigo 1035 §1º, não é fruto do acaso  a redação da 

parte final do §4º do citado artigo 927, quando prevê a viabilidade de “modulação de efeitos da 

alteração jurisprudencial, no interesse social e da segurança jurídica”. 

Em ambos os artigos o conteúdo jurídico e a segurança jurídica seguem depois de critérios 

abertos, como as consequências de ordem econômica, política e social em relação ao primeiro e o 

interesse social em relação à segunda.  

A convivência, portanto, da repercussão geral, que deve ultrapassar os interesses 

subjetivos do cidadão, com a necessária proteção da confiança, da preservação da isonomia e da 

segurança jurídica, de evidentes reflexos interindividuais, será tarefa a ser arduamente 

desenvolvida e preservada pela Corte Constitucional brasileira, seguida compulsoriamente de 

perto pelos tribunais de base e órgãos de jurisdição de primeiro grau. 

Cria-se, com o texto do novo Código de Processo Civil, a perspectiva de que aos tribunais 

superiores competirá a tarefa única e hierarquicamente intransponível de darem eficácia ao texto 

normativo, com a relativização de direitos fundamentais em prol da vagueza conceitual de termos 

como “repercussão econômica, política e social” das decisões que vierem a proferir. 

O que parece ser mais grave, e como pois, preocupante, é que a lenta, gradual e cautelosa 

alteração jurisprudencial que se propõe, coloque ao desabrigo o jurisdicionado de primeira 

instância , que formule pretensões que envolvam decisões assecuratórias da igualdade, da 

segurança jurídica e da proteção a confiança que não se afinem, “prima facie”, com a 

jurisprudência consolidada. 

Tutelas de urgência terão que encontrar fórmulas satisfatórias de sobrevivência, caso a 

análise do caso concreto se paute por soluções que fujam da ortodoxia da interpretação dita 

“pacificada” e se confrontarão com o que se convencionou chamar de tardivitá, ou ineficácia da 

decisão judicial que vier a interferir na “vida já vivida”12. 

O que se tem, em verdade, é um Código de Processo resultante, ao que consta, de um 

certo deslumbramento acadêmico com facções doutrinárias de convivência quiçá difícil, como o 

constitucionalismo, novo ou clássico, ou os sedutores escritos de Dworkin, elaborados em uma 

                                                        
12

Tradução livre do autor. No original: “[...]l’esigenza di ovviare a quel “pericolo di tardivitá del provvedimento principale”, 
magistralmente mezo in evidenza da Calamandrei, cioè di ovviare al bisogno di tutela urgente di tutte quelle situazióne di 
vantaggio, di tutti quei diritti, che, avendo contenuto e/o funzione(exclusivamente o prevalentemente) non patrimoniale 
subirebbo per definizione per tutto il tempo necessario allo svolgimento di un processo a cognizione plena ed exauriente”.PISANI,  
Andrea Proto. Sulla tutela giurisdizionale differenziata. Rivista di Diritto Processuale, n.4.:536.  .Padova: CEDAM, 1979. 
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outra atmosfera jurídico-normativa, todos focados em uma razoável e compreensível preocupação 

com o ativismo judicial incontrolável. 

A impressão que fica, quanto à concepção do novo Código quanto aos mecanismos 

pretensamente inibitórios da discricionariedade e da própria arbitrariedade judicial, é que os 

freios estariam colocados em mãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

o que seria suficiente à preservação da integridade do ordenamento. 

Todavia, em razão das limitações do Superior Tribunal de Justiça à solução de questões 

infraconstitucionais, ao Supremo Tribunal Federal, Corte que congrega magistrados vitalícios e de 

livre indicação da Presidência da República, após formal ratificação do Senado Federal, é que 

estaria confiada a tarefa superficialmente última, mas substancialmente primeira, de sinalizar o 

alcance e conteúdo efetivo de todo o ordenamento jurídico, a partir das premissas lançadas pelo 

texto constitucional, em face também de critérios de relevância não-jurídica. 

A crise surge, portanto, a partir da dicotomia gerada pela exigência de preservação da 

unidade do ordenamento e de efetivação de direitos fundamentais, diante de previsões atinentes 

a preceitos de ordem pública e social como antecedentes e coexistentes a esse dever. 

 

2. APLICABILIDADE DA IGUALDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 

NO ÂMBITO JURISPRUDENCIAL 

A partir de uma perspectiva histórica que considera a anterioridade do acolhimento de 

cada um dos direitos fundamentais, a liberdade estaria compreendida na primeira geração, 

abrangendo os direitos civis e políticos, enquanto que a segunda geração abarcaria os direitos 

econômicos, sociais e culturais, em que  especial relevância é emprestada à igualdade13. 

A igualdade, portanto,  insere-se,  dentro de “um conjunto de padrões que não são regras”, 

mas que constituem um padrão a ser observado, “não porque vá promover ou assegurar uma 

situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de 

justiça ou de equidade, ou alguma outra dimensão de moralidade”14. 

                                                        
13

  "[...] são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 
deste século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a 
desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula".BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.30.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p 517. 

14
 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3.ed.Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 36.Título 
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O conceito irá abranger as próprias desigualdades que a sociedade multifacetária 

contemporânea registra, o que implica o respeito às características específicas dos grupos 

minoritários que se acomodam dentro dela. Assim, como bem recorda Zanetti15, “a moderna 

reflexão liberal sobre igualdade é, em suma, uma reflexão sobre os limites da igualdade”. 

De qualquer modo, “as constituições democráticas contemporâneas necessitam da 

igualdade como componente indispensável à sua própria existência”16, ao passo que a igualdade 

somente se corporifica e se efetiva dentro da estruturação do Estado Democrático de Direito, 

irradiando-se na aplicação da norma jurídica em qualquer circunstância 

A segurança jurídica, elemento essencial ao Estado de Direito,  desenvolve-se em torno dos 

conceitos de estabilidade e previsibilidade, pois as decisões dos poderes públicos,“[...] não devem 

poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando 

ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes”17.  

Convergente com o posicionamento de Canotilho, a abordagem do tema por Gilmar 

Mendes18, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.685, conduz à ideia de que a 

segurança jurídica comporta a confiança na manutenção de modelos legais e de proteção contra 

transições que se façam de forma radical, até porque, “se considera, em muitos sistemas jurídicos, 

que, em caso de mudança de regime jurídico, a ausência de cláusulas de transição configura uma 

omissão inconstitucional”. 

Ao lado do perfil objetivo da segurança jurídica, como ponto de apoio da estabilidade das 

                                                                                                                                                                                        
original:Taking rights seriously. 

15
 Tradução livre do autor. No original: “Trattare le persone come eguali significa far sì che a ognuno sia permesso di usare, per i 
suoi progetti di vida,  non più di una quota eguale delle risorse accessibili a tutti; non significa una eguaglianza “di risultato”, cioè 
eguale ricchezza- o eguale  povertá - per ognuno.  Eguaglianza tra i cittadini-individui significa inoltre, nel pluralismo etico delle 
moderne società multiculturali, riconoscimento e tutela dei gruppi minoritari del quali va rispettata la specifica “differenza”.  
L’odierna riflessione liberale sull’eguaglianza è, insomma, sempre anche una riflessione sui “limiti dell’eguaglianza”. ZANETTI, 
Gianfrancesco. Eguaglianza. In: BARBERA, Augusto (Org.). Le basi filosifiche del costituzionalismo.12°ed.Roma-Bari: Laterza 
Editori, 2012, p. 65. 

16
 Tradução livre do autor. No original: La Costituzione ha bisogno dell’uguaglianza per esistire como Costituzione democrática, e 
reciprocamente la ugluaglianza ha bisogno della Costituzione per realizzarsi.Senza principio di uguaglianza non c’è Costituzione e 
viceversa.Il nesso è per noi così autoevidente, così forte e stringente, da sembrare quasi naturale e necessario. FIORAVANTI, 
Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della storia e tendenze attuali, 1°ed.Roma-Bari:Laterza Editori, 2009, p.105. 

17
 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição.7.ed. 13.reimp.Coimbra:Almedina, 2003,  p. 264. 

18
 BRASIL. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.685. . Art. 2º da EC 52, de 
08.03.06. Aplicação imediata da nova regra sobre coligações partidárias eleitorais, introduzida no texto do art. 17, § 1º, da CF. 
Alegação de violação ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (CF art. 16) e às garantias individuais da segurança jurídica e do 
devido processo legal (CF art. 5º, caput, e lV). Limites materiais à atividade do legislador constituinte reformador. Arts. 60, § 4º, 
IV, e 5º, § 2º, da Cf. DJ 10-08-2006 PP-00019. Também disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=3685&classe=ADI>.Acesso 
em: 30 Out.2015.  
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relações jurídicas (Rechtssicherheit), subsiste, portanto, a mesma perspectiva do ponto de vista 

subjetivo(Vertrauensschutz) que “impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta 

e de modificar atos que produziram vantagens para os destinatários”, assim como “atribuiu-lhes a 

crença de que eram atos legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor que seriam mantidos” 19. 

Os limites inibidores da ação do Estado, que a redação do texto constitucional20  propõe ao 

legislador em face de situações jurídicas consolidadas e, portanto, de efeitos previsíveis,  como um 

dos corolários da segurança jurídica, assegura, em consequência,   que a interpretação das regras 

mantenham-se em padrões  estáveis a partir desse princípio, como assinala Humberto Ávila21 : 

[...] a resistência à superação de uma regra será tanto maior quanto mais importante for a segurança 

jurídica para sua interpretação. A segurança jurídica será tanto mais importante, em primeiro lugar, 

quanto maior for o valor sobrejacente do princípio da segurança para a interpretação da matéria 

veiculada pela regra. 

A prática interpretativa coerente e em sintonia com a segurança jurídica implicará a 

tomada de decisões, no âmbito do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição, ao abrigo, também, 

do princípio da igualdade. Em verdade, se ao legislador não é permitido inovar em desfavor do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em condições equivalentes, o 

ordenamento terá que ser interpretado em parâmetros também equivalentes pelo ente estatal 

encarregado de aplica-lo. 

Segurança jurídica, proteção da confiança e igualdade somam-se na aplicação da norma, 

sugerindo unidade interpretativa que venha a superar os limites subjetivos da coisa julgada, iguale 

as condições em que um direito passou a integrar o patrimônio de um determinado individuo e 

impeça que se pratique imperfeitamente um ato consagrado como perfeito e acabado em 

hipótese de equidade. 

Canotilho, na esteira dessa problemática, aponta uma sutil diferença entre esse aspecto 

estático da segurança jurídica que é a coisa julgada, e seu aspecto dinâmico, aí compreendida a 

jurisprudência que dela deve se criar ou se estabilizar,  registrando que “[...]não existe um direito à 

manutenção da jurisprudência dos tribunais, mas sempre se coloca a questão de saber se e como 

                                                        
19

 SILVA, Almiro Regis Matos do Couto e. Conceitos fundamentais do direito no estado constitucional. 1.a.ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2015, p. 49. 

20
 BRASIL. Constituição Federal. 5 de outubro de 1988. Texto consolidado até a Emenda 84, de 3/12/ 2014. Diário Oficial da União - 
5/10/1988,p.1. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 30 
Out. 2015. Artigo 5º, XXXVI: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 

21
 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p.145. 
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a proteção da confiança pode estar condicionada pela uniformidade, ou pelo menos, estabilidade 

na orientação dos tribunais”22. 

O artigo 92623 do novo Código parece patentear que o direito à jurisprudência estável, 

coerente e íntegra passa a ser direito subjetivo e não mais uma perspectiva do cidadão, hipótese 

ratificada por Maia Nunes24, ao entender que “nada obsta que haja uma regra de direito que 

atribua ao jurisdicionado, num dado tempo histórico, a extensão do entendimento 

jurisprudencial”, desde que seu caso “possa caber na definição de factum símile”, pelo que indica 

a modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal como um dos exemplos mais 

definidos dessa tendência. 

O que chama a atenção, de qualquer modo, na linha produtiva jurisprudencial que o novo 

Código pretende introduzir, é a comunicação e a convivência compulsória da igualdade e da 

segurança com outros componentes que não se mostram necessariamente jurídicos, mas que 

tenham índole econômica, política e social, como se extrai do apontado artigo 1.035 §3. 

Celso Campilongo25, a propósito, considera extremamente ingênua a visão de que o direito 

pode ser politizado. A seu ver, há uma diversidade de estruturas entre o sistema jurídico e o 

político, que não permite que o primeiro possa ser “o instrumento privilegiado para a consecução 

dos objetivos da coletividade”: 

Como se existisse, entre a vontade geral e o direito, mais do que escolhas valorativas e pautas de 

conduta, e como se houvesse, por parte do sistema jurídico, efetiva capacidade de implementação 

de relações causais no ambiente externo do direito, num processo decisório unívoco e que, 

mecanicamente, conduzisse aos resultados esperados.   

A tradição cultural dos tribunais brasileiros de proferirem decisões “para os casos 

concretos”, mediante critérios subsuntivos, em que o fato gerador da lide é o quanto basta para a 

aplicação da lei, exclui, no contexto jurisdicional brasileiro de base, uma prática em que ao 

magistrado seja dado eximir-se do comando da norma em função da previsibilidade dos efeitos 

que sua decisão poderá gerar. Isso faz com que raramente o juiz brasileiro decida “verificando os 

                                                        
22

 CANOTILHO, J.J.Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição, p.381. 
23

 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1

o
 Na forma estabelecida e 

segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua 
jurisprudência dominante. § 2

o
 Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 

precedentes que motivaram sua criação. 
24

 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.99-100;. 
25

 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2011, p. 176. 
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limites e sua reazabilidade, até como forma de evitar frustração de expectativas, construídas pela 

própria sentença, em relação ao vencedor, ao vencido e à sociedade como um todo”26. 

Cambi27 registra, com bastante precisão, que “o respeito aos precedentes não está 

incorporado na cultura jurídica”, lembrando que “mesmo dentro dos próprios Tribunais 

Superiores, não raro, a mesma questão de direito é julgada de modo diferente por cada um dos 

órgãos fracionários”, o que exige que as normas jurídicas sejam dotadas de significado estável e as 

decisões judiciais sejam razoavelmente previsíveis.  

Sublinha Cambi, da mesma forma, que por ser marca insuprimível do Estado de Direito, “a 

segurança jurídica serve para proteger a lliberdade e promover o desenvolvimento econômico” e 

como tal, “a estabilidade serve de critério de controle da atividade judicial”, na medida em que o 

respeito aos precedentes “exige uma justificativa mínima e razoável, evitando decisões arbitrárias 

e em total sintonia com julgamentos pretéritos”28. 

Não se afasta, de qualquer modo, a possibilidade dos padrões de igualdade obterem 

critérios de aplicação de natureza subjetiva, ou  que uma fonte seja depreciada em favor de outra, 

mediante critérios interpretativos equivocados e em desacordo com a argumentação que se 

pretende coerente, tratando de forma diferente os iguais, ou “igualmente aqueles que 

objetivamente têm diferentes posições sociais, econômicas e culturais”29. 

Há que se atentar, sempre para a problemática da desestruturação da pirâmide normativa 

e para a instalação de uma “crise das fontes”, conforme a advertência de Pino30, por fatores como 

“a alteração do equilíbrio do poder em uma democracia pluralista, o fluxo incessante das relações 

de mercado na era da globalização, a diversidade e a complexidade da sociedade 

contemporânea”, de modo que a forma tradicional que a representava passa a tomar aspecto 

                                                        
26

 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. p.65.. 
27

 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. 2.ed.São Paulo:Revista dos Tribunais, 2011, p. 162 
28

 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo, p.163. 
29

 Tradução livre do autor. No original: “In questo nuovo quadro, sconosciuto allo Stato liberale di Diritto del Diciannovesimo secolo, 
si lede il principio di uguaglianza non solo trattando diversamente gli uguali, ma anche trattando in modo uguale coloro che 
oggetivamente hanno diverse posizioni sociali, economiche, culturale. La legislazione dello  Stato democratico e sociale dal 
Novecento non può dunque essere tutta riconducibile al modello rivoluzionario della legge generale e astratta”. FIORAVANTI, 
Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della storia e tendenze attuali, p. 131. 

30
 Tradução livre do autor.. No original:”[...] i mutevoli rapporti di forza  tra gli attori politici in una democrazia pluralista, il fluire 
incessante e incontrollabile delle relazioni di mercato nelléra della globalizzazione, il pluralismo e la complessità delle società 
contemporanee sono altrettanti fattori che si ripercuotono tutti-disgregandolo-sull'ordine dell fonti del diritto”.”[...]alla 
tradizionale rappresentazione ordinata e monolìtica del sistema delle fonti, compediata nella familiare figura della piramide, si 
sostituiscono ora figure più complesse e disarmoniche, come la rete,lárcipelago, o l’edificio barocco.” PINO, Giorgio. 
Interpretazione e “crisi” delle fonti.1.ed.Modena:Mucchi Editore, 2014, p.7. 
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“mais complexo e desarmônico, como a reta, o arquipélago, ou edifício barroco”, principalmente 

quando critérios econômicos, políticos e sociais estiverem em jogo. 

 

3. CASOS REPETITIVOS E RESPEITO À IGUALDADE, À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA 

Os artigos 927 e 976, II31, do novo Código de Processo Civil Brasileiro, reportam-se às 

chamadas causas repetitivas,”32, incidente aplicável a demandas calcadas na mesma questão de 

direito (IRDR),  quando se virem  efetivamente multiplicadas em primeira instância, ou que 

propiciem recursos extraordinários e especiais versando sobre o mesmo tema. 

Visualiza-se, com a inovação, o objetivo de impedir que sejam proferidas decisões 

contraditórias e com diversidade de fundamentos jurídicos, o que seria, em tese, evitável 

mediante um julgamento único, que asseguraria a igualdade jurídica entre os destinatários do 

comando judicial a ser proferido. De outra parte, a inspiração legislativa parece ter buscado obstar 

o ativismo judicial localizado, capaz de surpreender, com fórmulas jurídicas arrojadas, o 

jurisdicionado que se postou perante uma conduta previsivelmente adequada em face do 

ordenamento em vigor. 

Com a proposta, o juiz de primeiro grau irá remeter a questão repetitiva sob sua tutela ao 

tribunal competente para julgá-la na forma de recurso33, o mesmo ocorrendo por iniciativa do 

desembargador relator ou por qualquer um dos legitimados, quando a questão for proposta já na 

fase recursal. 

Acolhida a tese da repetitividade, a  decisão que daí resultar, a cargo do órgão encarregado 

da uniformização da jurisprudência,  deverá ser aplicada a todos os processos em trâmite que 

cuidem do mesmo tema de direito, vinculando, igualmente todas  as decisões que vierem a ser 

                                                        
31

 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
32

 [...] “verdadeira técnica de resolução agregadora, afinada com as instituições democráticas, hoje enfronhadas no processo”. 
BARBOSA, Andrea Carla. CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto de 
Código de Processo Civil. In: FUX, Luiz (Coord.). O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 447. 

33
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
977.  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas 
partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 
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proferidas em processos futuros34. 

O resultado do incidente permitirá, na hipótese de violação do texto constitucional, a 

interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que tem como pressuposto 

de admissibilidade a ocorrência de repercussão geral, presumida nessa hipótese35. 

A presunção da lei, no sentido de que os casos repetitivos trazem consigo a repercussão 

geral, composta por ingredientes com matizes políticas, econômicas e sociais, pode criar uma 

espécie de encruzilhada ao intérprete, pois se igualdade, segurança e proteção da confiança 

possuem reflexos políticos, econômicos e sociais, estes três últimos componentes nem sempre são 

aplicados, de forma direta, conforme os princípios constitucionais apontados, notadamente como 

precedente a ser obedecido erga omnes, inclusive em demandas futuras. 

O incidente de demandas repetitivas buscou inspirar-se no modelo alemão 

(Musterverfahren),  concebido a partir dos danos sofridos pelos aplicadores na Bolsa de Valores de 

Frankfurt, mediante a instauração de procedimento-modelo, de caráter temporário, com a 

demonstração, pelo requerente, do impacto da decisão em casos idênticos em questões de fato e 

de direito, pós nove outras adesões em cadastro público do livre acesso36. 

O modelo brasileiro, entretanto, diverge  do paradigma alemão, na medida em que aquele 

“que não objetiva se apresentar como uma panaceia para resolução das principais mazelas do 

sistema judiciário tais como a alta quantidade de demandas e a jurisprudência instável”,  

destinando-se, no dizer de Georges Abboud37, “essencialmente a resolver questões pontuais, 

gerados num determinando espaço de  tempo”. 

Nessa linha de pensamento, aponta-se a possível inconstitucionalidade dos artigos 976 e 

987 do novo Código, porque, embora possuam “a mesma carga de eficácia das ações de controle 
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 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica 
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados 
especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar 
no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 

35
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Artigo 
1035 3

o
 Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - ; II - tenha sido proferido em julgamento de 

casos repetitivos; 
36

DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: a tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e ao STJ (arts. 543-b E 543-
c do CPC). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 98. 

37
ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial: o ato administrativo e a decisão judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 399. 
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abstrato de  constitucionalidade e das súmulas vinculantes, sem amparo constitucional”38, foram 

definidos somente  pela legislação ordinária, projetando-se para o futuro, o que vincularia 

demandas sequer propostas, em detrimento do próprio direito constitucional de ação.   

Ainda no dizer de Rossi, o incidente acaba “constituindo uma tese desvinculada e 

descontextualizada das particularidades fáticas e cada processo pendente”, impondo-se apenas 

como ”força da autoridade do órgão prolator da decisão”39. A novidade sugeriria, portanto, uma 

importação pouco apropriada e mal digerida do stare decisis característico da common law, em 

que a decisão judicial, proferida com base na técnica de utilização do precedente de mesma 

natureza,  “é a segurança para as relações jurídicas que decorre da previsibilidade de sua 

aplicação”40. 

A repercussão geral que a lei presume resultar dessas decisões massificadas e vinculantes 

de futuros processos, para efeito de análise recursal pelo Supremo Tribunal Federal, acaba 

funcionando como um “filtro ou barreira de qualificação de conteúdo sociológico e político, a qual 

inevitavelmente estará determinada pela realidade histórica e política da época em que a matéria 

objeto do Recurso for apreciada” e que, como pois,” o que hoje tem repercussão, poderá não 

ocorrer daqui a algum tempo”41 . 

 A transitoriedade da repercussão de temas com abrangência política, social e econômica, 

traz sérias dificuldades de transposição fática e de direito em relação a causas futuras. Essa 

constatação implica contrariedade ao próprio conceito de segurança jurídica que tanto se 

pretende preservar e que “se afirma pela previsibilidade e ausência de mudanças drásticas de 

posicionamento da jurisprudência, sem impedir que as decisões passem pela necessária discussão, 

maturação e evolução própria de um Estado Democrático de Direito”42. 

Discutir, maturar e evoluir podem se tornar procedimentos inviáveis a partir das premissas 

de que se valerem as decisões judiciais calcadas em critérios temporais de interpretação sobre o 

que seja efetivamente relevante, critérios esse que não se ajustam, em sua exata medida, à 

função jurisdicional, até porque “atribuir função política à decisão judicial- em termos operativos- 
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 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC.São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, 
p.222 

39
 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC, p.223. 

40
 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante, p.121. 

41
 DANTAS, Ivo. Novo processo constitucional brasileiro. Curitiba, Juruá, 2010, p. 284. 

42
 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC, p 153. 
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está distante de garantir a fórmula de democracia  e reforçar o Estado de Direito”43.  

Estabelecer como justificativa da unificação das decisões em causas tidas como repetitivas, 

a necessidade de se preservar a igualdade, ao lado da segurança jurídica, com projeção futura do 

precedente, parece conferir ao Judiciário  tarefa que extrapola seus limites operacionais em 

relação aos demais sistemas44. Ao atribuir-lhe a lei processual a função de interpretar e aplicar 

metas sociais, políticas e econômicas que desconhece, presume que seja capaz, ao contrário dos 

demais órgãos estatais, de assegurar esses direitos fundamentais pelo simples método de 

semelhanças de questões, quando deveria censurar, caso a caso, as violações que lhe são trazidas 

sob esse prisma45. 

A nova lei processual, a despeito de prever a possibilidade de alteração da jurisprudência 

firmada a partir de casos repetitivos, ainda que dentro de regras extremamente rígidas, deixou de 

considerar que a lei nova, “impedida de influir sobre direitos adquiridos e a própria coisa julgada, 

pode perfeitamente derrubar precedentes que projetem para o futuro”46. 

A formulação legislativa em constante aperfeiçoamento, própria do Estado Democrático de 

Direito 47 , atua em contraposição ao desejo de se manter uma jurisprudência estável e 

naturalmente direcionada a casos futuros. Ao lado disso, a rápida evolução de paradigma sociais, 

econômicos e políticos, confere à própria igualdade interpretações que  não podem se estatizar no 
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 “A lei é ferramenta do sistema jurídico, mas é também, simultaneamente, instrumento para estratégias políticas, dado para o 
cálculo econômico e medida para a aferição da escolaridade. Entretanto, para o sistema jurídico, a lei é operacionalizada, 
descrita e aplicada de modo diverso daquelas dos demais sistemas”. CAMPILONGO, Celso. Política, sistema jurídico e decisão 
judicial, p. 177. 

44
 "[...]il potere giudiziario interviene, con le sue censure e le sue sanzioni, soltanto sull'esercizio illegitimo degli altri potere, e non 
anche sul loro legittimo esercizio. È un potere di censura e non di transformazione, di conservazione e non di 
innovazione.Tuttavia, perchè esso non travalichi le sue già estese competenze e intervenga non già negli spazi legittimi ma solo 
negli spazi illegittimi della politica, È necessario che la giurisdizione, di qualunque tipo e livello, consita quanto più possibile 
nell’applicazione sostanziale della legge, che è la sola fonte della sua legitimità”.FERRAJOLI, Luigi. La democrazia attraverso i 
diritti. 1 ed. Roma-Bari:Editori Laterza, 2013, p. 241.  

45
 “O Estado concentra poder, deliberação e decisão num único vértice. É uma instituição profundamente refratária à obstrução 
quando age em consequência de seus julgamentos ou para implementar as suas decisões. Portanto, ele é propositada, profunda 
e irremediavelmente discriminatório em seu impacto sobre os julgamentos, sensibilidades e oportunidades de vida de seus 
súditos. Não só nunca é verdade que qualquer Estado realmente existente de fato trate seus súditos ou cidadãos como iguais, 
mas também é inconcebível que qualquer população governada ao longo do tempo poderia ver-se ou sentir-se tratada 
coerentemente como um conjunto de iguais”. DUNN, John. Democracia como espectro, sonho e realidade. In ASENSI, Felipe 
Dutra. PAULA, Daniel Giotti de (Coord). Tratado de Direito Constitucional, Volume 1: constituição, política e sociedade, 1 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014, p.191. 

46
 Tradução livre do autor. No original: "La nuova legge non può incidire sul giudicato, ma può invece togliere la validità del 
precedente “pro futuro”, fissando un nuovo schema entro cui dovrà svolgersi la giurisprudenza sucessiva".BIN, Roberto. A 
discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”.2.ed.Milano:FrancoAngeli, 2014, p.107. 

47
 “A Constituição estatal moderna surge como uma “ponte de transição” institucional entre política e direito e, assim, serve ao  
desenvolvimento de uma racionalidade transversal específica, que impede os efeitos destrutivos de cada um desses sistemas 
sobre o outro e promove o aprendizado e o intercâmbio recíproco de experiências com uma forma diversa de racionalidade”. 
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo.1ed.2.tiragem.São Paulo:Martins Fontes, 2012, p.76. 
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tempo, pois a minoria de hoje poderá se tornar a maioria de amanhã, como o excluído de ontem 

poderá ser o discriminador de hoje48. 

Para que seja mantido o propósito de uma jurisprudência não apenas estável, mas também 

íntegra e coerente, as decisões que ultrapassem a esfera individual de aplicação do direito devem 

precaver-se contra a possibilidade de basearem-se em visões estreitas, oportunistas e pontuais 

sobre a possível relevância econômica, social e política que irão causar.  

Da mesma forma, decisões de espectro coletivo, calcadas na suposta igualdade de questões 

fáticas e jurídicas, devem sustentar-se na idéia de que “quem quer promover a igualdade fática 

tem que estar disposto a aceitar desigualdade jurídica”, pois, “em razão da diversidade fática 

entre as pessoas, a desigualdade jurídica sempre faz com que algumas desigualdades fáticas sejam 

mantidas e, frequentemente, acentuadas”49. 

Há que se atentar, em temas dessa ordem, que a politização do direito e a juridificação da 

política, nascidas da proposta simplista de se dar vazão aos altos índices de demandas judiciais, 

pode dar margem “a um excesso de democracia enfraquecendo o Estado de direito, orientado 

pelo princípio jurídico da igualdade”, assim como “um excesso de Estado de direito, em 

detrimento do jogo democrático”50. 

Engessar um sistema pode não ser a melhor forma de conferir-lhe legitimidade, pois “a 

Constituição é um envelope. O que está contido dentro dele surge no e do dinamismo da vida 

politico-social51. 

A inovação legislativa que remete a atividade jurisdicional a critérios de integridade e de 

valoração, parece  pretender imprimir uma linguagem comum entre Estado e Sociedade e que se 

mostre centralizada pela normatividade constitucional, como elementos neutralizadores de 

                                                        
48

 “[...] o direito afeta diretamente a temporalização do tempo, ao passo que, em  compensação, o tempo determina a força 
instituinte do direito. Em termos ainda mais precisos: o direito temporaliza ao passo que o tempo institui. Trata-se, pois, de uma 
dialética profunda e não de relações que se entretecem entre o direito e o tempo. O tempo não permanece exterior a matéria 
jurídica, como um simples quadro cronológico no seio do qual a sua ação se desenrolaria; da mesma forma o direito não se limita 
a impor ao calendário alguns atrasos normativos, deixando o tempo desenrolar para todo o resto. Pelo contrário, é do interior 
que direito e tempo se trabalham mutuamente. Contra a visão positivista que não para de exteriorizar o tempo, mostraremos 
que só é possível exprimir o direito dando tempo ao tempo; longe de se resumir ao compasso formal de seu desenrolar 
cronológico, o tempo é uma das principais apostas da capacidade instituinte do direito”. OST, FRANÇOIS. O tempo do direito. 
Tradução: Maria Fernanda de Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p.14. Título original: Le Temps du Droit.. 

49
 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. p.417. 

50
 NEVES. Marcelo.Transconstitucionalismo, p.76. 

51
 DE GAULLE, Charles.Discours et messages-Pour l’effort(Aoùt 1962-Décembre 1965), Paris: Plon, p.453. Apud GRAU, Eros Roberto. 
Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios).6ªed.São Paulo: Malheiros, 2014, p.88 
itálicos no original). 
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eventuais abusos ou desvios em face do ordenamento jurídico. 

Caberá, entretanto, a ambos os protagonistas dessa nova ordem, emissores e receptores 

do método interpretativo ora instituído, produzirem   um diálogo coeso,  mas que não se afaste da 

evolução social constante e que não se poste ultrapassado às custas de uma dogmática 

integridade. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

O novo Código parece pretender introduzir a comunicação e a convivência compulsória da 

igualdade e da segurança com outros componentes que não se mostram necessariamente 

jurídicos, mas que tenham índole econômica, política e social. 

Ao conjugar a unidade de julgamentos de demandas com a mesma raiz fático-jurídica com 

a centralização das soluções em um único órgão jurisdicional, o objetivo do novo Código foi 

impedir que sejam proferidas decisões contraditórias e com diversidade de fundamentos jurídicos, 

o que seria, em tese, evitável mediante um julgamento único, que asseguraria a igualdade jurídica 

entre os destinatários do comando judicial  a ser proferido. 

Parte o legislador da premissa de que os integrantes do Judiciário brasileiro estão 

preparados e conscientes para a implementação dessa nova fase, que deverá trazer decisões com 

forte conteúdo valorativo e que se mostrem coesas em face do sistema, repercutindo além das 

meras relações interpessoais e servindo como anteparo a possíveis focos localizados de ativismo 

judicial. 

A problemática que surge, a partir dessa perspectiva, pela qual se pretende unificar a 

interpretação do Direito por critérios de igualdade e segurança jurídica, são os efeitos a serem 

extraídos de decisões baseadas em metas sociais, políticas e econômicas que o próprio Judiciário 

desconhece e cuja origem, no direito alemão, volta-se à solução de questões pontuais, geradas em 

um determinado período de tempo e não para servir de antídoto a uma justiça saturada ou à 

instabilidade jurisprudencial crônica.  

Para que seja mantido o propósito de uma jurisprudência não apenas estável, mas também 

íntegra e coerente, as decisões que ultrapassem a esfera individual de aplicação do direito devem 

precaver-se contra a possibilidade de basearem-se em visões estreitas, oportunistas e limitadas 

sobre a possível relevância econômica, social e política que irão causar, além de se mostrarem 
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permeáveis a futuras acomodações e adaptações que o aperfeiçoamento interpretativo irá exigir. 

Há que se propiciar, na busca de uma jurisprudência estável e, portanto, segura,  um 

diálogo coeso entre Estado e Sociedade, que não se afaste da evolução social constante ou se 

torne ultrapassado às custas de uma dogmática integridade interpretativa, impedindo a própria 

evolução legislativa e abalando o Estado Democrático de Direito. 
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A TENDÊNCIA DE “DESJUDICIALIZAÇÃO” E A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Fábio Luiz Colzani1 

Ana Luiza Colzani2 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objeto a análise da usucapião extrajudicial no Novo Código de 

Processo Civil (NCPC)3, o qual privilegia a desjudicialização ao possibilitar o procedimento em 

âmbito extrajudicial. 

Apesar da usucapião extrajudicial não ser novidade em nosso ordenamento, o artigo 1.071 

do respectivo código adiciona o artigo 216-A à lei 6.015/73, aplicando, assim, a possibilidade do 

procedimento à qualquer área usucapível, de qualquer tempo e de qualquer qualidade de posse. 

O requisito indispensável, assim como nas demais leis que derivam dessa tendência de 

retirada do poder exclusivo do judiciário de demandas disponíveis, é o do consenso.  

Para tanto, desenvolveu-se na primeira parte as ideias gerais do acesso à justiça e 

consequente judicialização do Estado Social, ao tornar-se o garantidor dos direitos prometidos em 

nossa Constituição, mas ainda não efetivados.  

Na segunda parte buscou-se no ordenamento jurídico brasileiro, bem como no Direito 

Comparado, exemplos da política de desjudicialização, que aconteceram, sobretudo, a partir da 

emenda constitucional nº 45, de 2004. 

A partir de então, buscou-se tirar do judiciário algumas atribuições até então exclusivas, 

para a esfera administrativa ou extrajudicial. 

                                                        
1
 Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Graduado em 

Direito pela Universidade do Vale do Itajaí.  Advogado. Professor de Direito Civil e Processual Civil. E-mail: 
fabiocolzani@gmail.com 

2
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Bolsista no Programa de Suporte à 

Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares – PROSUP – CAPES. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do 
Itajaí. Advogada. E-mail: lucolzani@gmail.com 

3
 BRASIL, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 
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Por fim, tratou-se especificamente do procedimento e requisitos da usucapião extrajudicial 

no Novo Código de Processo Civil e suas peculiaridades. 

Entende-se que a partir da promoção de institutos como esse, corrobora-se com o 

desafogar do Poder Judiciário, possibilitando-o de cumprir com mais eficiência outras demandas 

exclusivas de sua competência; bem como reduz os custos de uma ação judicial ao Estado; e ainda 

traduz uma forma de acesso à justiça célere para o demandante.  

O relato dos resultados será metodologicamente composto na base lógica-indutiva4, 

enquanto que, para a pesquisa, serão utilizadas as técnicas do Referente5, da Categoria6, do 

Conceito Operacional7 e da Pesquisa Bibliográfica8. 

 

1. BREVES APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS  

A teoria da divisão de poderes, consagrada pela Constituição no art. 2º9, pressupõe um 

sistema de equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário, que funcionam de forma distinta, 

porém harmônica. Poderes estes que trabalham em cooperação e parceria aos interesses do povo, 

mas que possibilitam, através do sistema de “checks and balances10” o controle recíproco.  

O contexto histórico no qual a separação dos poderes foi delimitada – o liberalismo – tinha 

como escopo a liberdade individual através da restrição e enfraquecimento da atuação do 

Estado11, em resposta ao feudalismo. 

 Neste período, em que se consagrava a primeira geração de direitos fundamentais, o que a 

                                                        
4
 “MÉTODO INDUTIVO: base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um 

fenômeno e coleciona-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 205. 

5
 “REFERENTE: explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para 

uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa. (...)” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática, p. 209. 

6
 “CATEGORIA: palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de umaidéia(sic).” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática, p. 197. 
7
 “CONCEITO OPERACIONAL [COP]: definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 

definição seja aceita para os efeitos das idéias (sic)expostas.” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
Teoria e Prática, p. 198. 

8
 “PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.” Conforme 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática, p. 207. 
9
 BRASIL, Constituição Federal. Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
10

 Sistema de freios e contrapesos retratado em MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Tradução: Jean Melville. Editora Martin 
Claret: São Paulo, 2007. 

11
 DALLARI, Damo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 26º ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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doutrina chamou de liberdades negativas, pressupunha um abster-se do Estado para que o 

cidadão pudesse exercer sua liberdade12. 

A doutrina liberal aplicou-se especialmente no campo econômico, fundada na livre 

concorrência e nas atividades privadas. A propriedade passou a ser de livre acesso perante a lei, 

sujeita à oferta e procura.  

No entanto, essa liberdade e igualdade se mostraram meramente formais, ao passo que “a 

propriedade privada, individual, operava como um símbolo de prosperidade, com os pobres 

representando os incapazes, que não conseguiam aproveitar as inúmeras oportunidades 

oferecidas pela livre iniciativa”13. 

Como consequência à interferência mínima na esfera social abriu-se espaço às 

reinvindicações do Estado Constitucional que o sucede, elevando-se o compromisso do Estado 

com a função social14. 

Como tratado no art. 1º da Constituição brasileira, o Estado democrático de Direito 

equivale ao “Estado de Direito e de Justiça Social”, incumbido da tarefa fundamental de superar as 

desigualdades sociais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. 

O judiciário, então, passa da postura positivista normativista para ter envolvimento com a 

questão social. Seja pela judicialização das relações sociais, através da democratização do acesso à 

justiça, seja pela judicialização da política, ao assumir um papel de guardião dos valores 

fundamentais da constituição.  

“Assume novos desafios nesse novo patamar civilizatório, principalmente em países 

emergentes, como o Brasil, transformando-se num locus da cidadania inclusiva e de concretização 

de direitos proclamados na Constituição e efetivados no processo”15.  

Quanto à judicialização de políticas públicas, tem-se a atual crítica ao ativismo judicial16 

com a percepção de que no Brasil tudo é decidido pelo judiciário e não em esfera executiva ou 

                                                        
12

 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 
cidadania inclusiva no estado democrático de direito. vol. 3. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 100. 

13
 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2003, p. 92. 

14
 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 
cidadania inclusiva no estado democrático de direito, p. 106. 

15
 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 
cidadania inclusiva no estado democrático de direito, p. 246. 

16
 Consagrada, dentro outros, pela luta de Lênio Streck ao ativismo subjetivista e arbitrário.  
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legislativa como se pressupunha pela tríade dos poderes. 

 Questões de saúde como medicamentos e próteses são comumente levadas ao judiciário, 

assim como outros debates importantíssimos que também foram travados e ‘respondidos’ em 

esfera judicial: agricultura e os transgênicos, instalação de presídios, vagas em escolas, etc.  

Se, por um lado, a Constituição Cidadã possibilitou tanto acesso à justiça, por outro trouxe 

uma demanda ao judiciário muito além de suas possibilidades. Não há estrutura para atender 

todos os anseios derivados dos novos direitos sociais exclusivamente em esfera judicial. 

 

2. TENDÊNCIA DE DESJUDICIALIZAÇÃO 

As reformas constitucionais havidas ao longo desses últimos 27 anos da promulgação da 

Constituição e que envolveram o judiciário brasileiro não foram capazes de superar as deficiências 

que lhe são próprias, sequer espantar a morosidade e ineficiência que desqualifica a instituição. 

A emenda constitucional nº 45, de 2004, trouxe o princípio da celeridade para o art. 5º, 

LXXVIII, em que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

A partir de então, buscou-se tirar do judiciário algumas atribuições até então exclusivas, 

para a esfera administrativa ou extrajudicial. 

A passagem histórica percebida no Brasil da judicialização à desjudicialização, porém, não é 

exclusividade nacional. Pelo contrário, percebeu-se em ordem internacional, à exemplo da 

Comunidade Europeia, ao buscar alternativas extrajudiciais de resolução de conflitos, em especial 

aos interesses familiares, trazendo a perspectiva de desjudicialização da sociedade17. 

Capelletti18 sistematizou as ondas reformistas em três fases: a primeira trazendo assistência 

judiciária aos pobres; a segunda atendendo aos interesses difusos; e a terceira, viabilizando o 

amplo acesso à justiça, incluindo, aqui, meios alternativos de resolução de conflitos 

Entrando nas especificidades, temos como principal exemplo Portugal, através dos 

Decretos-Leis nº 272 e 273 de 13 de outubro de 200119, pelo qual foram transferidas para o 

                                                        
17

 BÉHIN, Jacques. Via extrajudicial de resolução de conflitos ganha espaço na Europa. Boletim ANOREG, n. 2, 22. ed., 2001. 
18

 CAPPELLETTI, Mauro. BRYANT Garth. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 31. 
19

 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis, acesso em 05 de setembro de 
2015. 
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Ministério Público ou para o Cartório de Registro Civil situações relativas a alimentos dos filhos 

maiores, a autorização para utilização ou proibição do uso do sobrenome do cônjuge divorciado, a 

conversão da separação em divórcio, a reconciliação de cônjuges separados, entre outras.  

Os avanços concretos à cidadania pela efetivação do acesso à justiça juntamente com a 

cultura brasileira da litigiosidade e à ausência de outros métodos de resolução de conflitos 

efetivos contribuíram para a morosidade e ineficácia do sistema judiciário. Permitindo, por outro 

lado, um protagonismo deste poder perante o Estado Social.  

Nota-se a tendência de desjudicialização em situações meramente burocráticas, nas quais 

poder-se-ia resolver a demanda entre os interessados e sem a intervenção do Juiz-Estado, 

acompanhados, todavia, de advogado, para que sejam supridas as disposições legais aplicáveis ao 

caso. 

A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão afirmou que  

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como mero cartório que incluirá, em documentos 

submetidos à sua sumária avaliação, um mero selo, que sequer pode ser chamado selo de qualidade, 

porque não é submetido, do ponto de vista substancial, a seu controle efetivo
20

. 

A chamada “desjudicialização” que trata a Ministra, ocorre quando antigas práticas em que 

se esperava do Juiz-Estado uma mera homologação, de trato burocrático, passam a ser geridas 

pelos próprios interessados, seja através da negociação, da mediação, da arbitragem, ou ainda de 

órgãos administrativos, agências reguladoras ou cartórios.  

Desta forma abre-se espaço para que o judiciário se dedique com mais profundidade à 

solução rápida e justa de processos litigiosos, no tempo antes tomado por essas demandas. 

Houve uma especial relevância aos cartórios nos últimos anos com a promulgação de leis 

que passaram a tratar em sua esfera, e, portanto, conferindo poderes ao Poder Executivo, 

demandas que antes eram exclusivas do judiciário, como a lei nº 11.44121 de 2007, que possibilita 

a lavratura de escritura pública para o divórcio, a separação, o inventário e partilha, diante da 

ausência de conflito e de partes menores ou incapazes.  

Bem como a lei nº 11.79022 de 2008, pela qual admitiu-se o registro tardio de nascimento e 
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 STJ, Recurso especial n° 1184267, Relator Ministro Luiz Fux, em 05/12/2012. 
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 BRASIL, Lei n° 11.441, de 04 de janeiro de 2007. 
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 BRASIL, Lei n° 11.790, de 02 de outubro de 2008. 
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a lei n° 12.10023 de 2009 com a possibilidade de retificação de registro civil de pessoas naturais, 

ambas através de procedimento extrajudicial, diretamente ao oficial registrador titular do cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, independentemente de intervenção judicial. 

Tem-se ainda a lei nº 10.25724 de 2001, reconhecida como o Estatuto da Cidade, pela qual 

regulamentou-se os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo "diretrizes gerais da 

política urbana", estabelecendo uma nova ordem jurídico-urbanística baseada na função social da 

propriedade e da cidade 

um projeto de “inclusão territorial” das maiorias que garanta não apenas a melhoria imediata das 

condições urbanas de vida dos mais pobres, como também a construção de um modelo mais 

includente e democrático de cidade para o futuro. Essa alternativa passa também pelo 

aproveitamento mais intenso das infra-estruturas instaladas, pela reabilitação e democratização de 

áreas consolidadas degradadas ou subutilizadas.
25

  

Ainda nas preocupações quando a propriedade, a lei n° 10.267, também de 2001, 

pretendeu a incorporação de bases gráficas georreferenciadas de imóveis rurais no Registro de 

Imóveis; e ainda a lei n° 10.93126 de 2004, que além de regular matérias de direito real, como 

patrimônio de afetação e cédulas de crédito, introduziu o procedimento extrajudicial de 

retificação registral imobiliária. 

Dentre outros exemplos, ficou latente a preocupação do legislador, nos últimos anos, para 

a regularização imobiliária através da modalidade extrajudicial. Em 2007, com a advento da lei n° 

11.48127, estabeleceu-se novas diretrizes para regularização da propriedade em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), bem como criou-se novos Direitos Reais, acrescentando no art. 1.225 do 

Código Civil, os incisos XI – a concessão de uso especial para fins de moradia e XII – a concessão de 

direito real de uso. Também acrescentou, como bens passíveis de hipoteca, no art. 1.473, os 

incisos VIII – o direito de uso especial para fins de moradia; IX – o direito real de uso e X – a 

propriedade superficiária. 

Estendeu-se, posteriormente, através da lei n° 11.97728, conhecida como “Minha casa, 

minha vida”, de 2009, para a regulamentação fundiária urbana; e, finalmente, com o advento da 
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lei n° 12.42429 de 2011, ampliou-se a usucapião extrajudicial para a esfera familiar.  

Em comum as leis supracitadas pressupõem a não litigância, pois, neste caso, a demanda 

necessitaria uma decisão, e não apenas da formalidade do procedimento administrativo. 

O maior benefício ao judiciário está na redução dos números de processos que levam a 

consequente morosidade. Quanto ao Estado há relevante diminuição de custo, visto que os 

processos judiciais têm alta valoração por se utilizarem de um sistema complexo de servidores, 

estrutura física, sistema recursal, etc30.  

Para o cidadão, por fim, ter sua demanda resolvida em menor tempo é um grande 

benefício ao acesso efetivo à justiça. Isso pois, como bem salientou Watanabe31, “a problemática 

do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já 

existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim 

de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.” 

 

3. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

A regularização Fundiária Urbana, disposta na lei nº 11.977 32  de 2009, trata da 

regulamentação pelo poder público de áreas privadas ou públicas e institui três modalidades: a 

regularização fundiária por interesse social (art. 47, inciso VII), a regularização fundiária por 

interesse específico (art. 47, inciso VIII) e a regularização fundiária inominada. 

O auto de demarcação urbanística, elaborado pelo Poder Público ou entidades legitimadas 

no artigo 50 da referida lei, é levado ao Registro de Imóveis, que, por sua vez, notificará os 

proprietários dessas áreas com a finalidade de parcelamento do solo. Dado o parcelamento, é 

concedido o título de Legitimação de Posse às pessoas que ali se encontram, para fins de moradia. 

O grande diferencial, no entanto, da lei n° 11.977, é que, decorrido o prazo de 5 anos e 

dentro de uma área máxima de 250m2, aquele legitimado na posse passa a ter direito à declaração 

do domínio em seu favor, perante o Oficial de Registro de Imóveis. 

Ou seja, estes novos instrumentos de política pública instituíram, pela primeira vez em 
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 BRASIL, Lei n° 12.424, de 16 de junho de 2011. 
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 WATANABE, Kazuo. Novas atribuições do judiciário: necessidade de sua percepção e de reformulação da mentalidade. Porto 
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nosso ordenamento jurídico, a usucapião extrajudicial.  

Em 2011, pela lei n° 12.424, houve a ampliação da usucapião extrajudicial para além dos 

250m². Atendendo, assim, aos requisitos previstos na lei, o domínio é transferido 

administrativamente ao legitimado na posse. 

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, que entrará em vigor em março próximo, em 

seu artigo 1.071, inseriu à lei n° 6.01533 de 1973 o artigo 216-A, com ainda mais ampliações às 

possibilidades da usucapião administrativa. Não será necessário, por exemplo, estar o imóvel 

situado em zona de interesse social ou sequer o prévio parcelamento de solo. 

Com o novo artigo, pelo contrário, abre-se para qualquer área usucapível, de qualquer 

tempo e de qualquer qualidade de posse, a possibilidade da usucapião extrajudicial.  

Há exceção para a usucapião coletiva, por restarem prejudicados os requisitos necessários 

no artigo 10 da lei do Estatuto das Cidades34, bem como não está abrangido a usucapião familiar, 

pois exige-se, para tanto, a declaração de abandono, exclusividade do poder judiciário.  

Para todos os demais tipos de usucapião é necessário, primeiramente, estar subscrito por 

advogado e endereçado ao ofício de registro de imóveis da situação do bem usucapido.  Ao 

Tabelião restará informar o tempo e a qualidade da posse, por meio de ata notarial. 

Além disso, serão encaminhados a planta e o memorial descritivo, subscrito por profissional 

habilitado, bem como demais documentos específicos a cada tipo de usucapião. Como exemplo, à 

usucapião previsto no art. 183 da Constituição Federal, será necessário ainda certidões negativas 

dos distribuidores da comarca da situação do imóvel, ou do domicílio do requerente, para que se 

possa provar a não titularidade de outro imóvel. 

Haverá também necessidade de provar que o imóvel em questão não seja objeto de ação 

possessória, pois, neste caso, será vedado o reconhecimento de domínio (art. 557 no NCPC). 

Outro Requisito trazido pelo procedimento é o justo título, se assim o tiver, ou qualquer 

outro documento que demonstre a continuidade, a natureza e o tempo da posse; tais como 

pagamento dos impostos e das taxas que incidem sobre o bem. 

Outra novidade trazida ao procedimento foi quanto a prenotação, que se trata, em âmbito 
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registral, de um protocolo. Este, que para os demais procedimentos, caduca em 30 dias, restando 

abrir novo procedimento; para a usucapião ficará em aberto.  Assim, nenhum outro título 

posteriormente poderá ser registrado na respectiva matrícula, apenas protocolados. 

Dando prosseguimento ao feito, os titulares do imóvel usucapiendo ou confinantes serão 

notificados com prazo de 15 dias para se manifestarem.  

Diferentemente do que acontece no âmbito da retificação administrativa, em que o silêncio 

é dito como concordância; o silêncio será entendido como discordância (art. 216-A, §2º da lei 

6.015/73).  

Esta é, provavelmente, a diferença mais significativa. A justificativa está no fato de que, em 

ratificação administrativa, quando registrada em matrícula e havida posterior discordância, pode-

se recorrer à ação judicial para declaração de nulidade dos atos.  

Enquanto que, em âmbito de usucapião extrajudicial, por perpassar a transferência de 

propriedade, a nulidade de um ato ocorrida por mera inércia das partes interessadas parece tanto 

quanto frágil à segurança jurídica. 

Assim, o registrador dará publicidade ao resumo do pedido, para que os interessados se 

manifestem no prazo de 15 dias. 

Transcorridos os prazos de manifestação das partes interessados, não havendo oposição, 

nem tampouco outras diligências a realizar, o oficial registrará a aquisição do imóvel com as 

especificações da planta e memorial que lhe foram apresentados, podendo, de ofício, inclusive, 

abrir matrícula, se for o caso. 

 Havendo, no entanto, pendência, o oficial rejeitará o pedido, o que não impede, no 

entanto, que a parte se valha do procedimento judicial para a declaração, dada a inafastabilidade 

do poder judiciário35. 

Em qualquer hipótese, caberá ainda apresentação de Suscitação de dúvida ao juiz dos 

registros públicos da comarca para que discorra, em âmbito administrativo, com relação à alguma 

exigência do tabelião ou do registrador. 

Este procedimento administrativo está sujeito à apelação, porém, não faz coisa julgada, e, 
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portanto, a mesma situação poderá ser discutida novamente em ação judicial específica.  

Vale ainda ressaltar que com o Novo Código de Processo Civil a usucapião passará do atual 

rito especial para o comum.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A usucapião trazida pelo Novo Código de Processo Civil amplia as possibilidades do trâmite 

através dos Registros de Imóveis, seguindo à tendência de desjudicialização aqui comentada. 

Com as mudanças trazidas na nova legislação, qualquer imóvel passível de usucapir, desde 

que presente os requisitos de não litigância e demais previstos, poderão ser feitos de maneira 

extrajudicial. Facilitando, ainda, a regularização fundiária em situações nas quais já houve negócio, 

e, portanto, presente o consenso. 

Corrobora, portanto, com o desafogar do Poder Judiciário, possibilitando-o de cumprir com 

mais eficiência outras demandas exclusivas de sua competência; bem como reduz os custos de 

uma ação judicial ao Estado; e ainda traduz uma forma de acesso à justiça célere para o 

demandante.  

As relações jurídicas disponíveis, entre capazes, não encontram barreiras da 

obrigatoriedade da tutela jurisdicional, e tendem a ser consideradas facultativas, como exposto 

anteriormente, não apenas pela legislação brasileira. 

A autocomposição dos interesses subjetivos disponíveis, através de iniciativas 

extrajudiciais, é uma alternativa célere que vai ao encontro das novas preocupações processuais e 

ao acesso à justiça efetiva.  

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS  

ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da 

democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito. vol. 3. São 

Paulo: Conceito Editorial, 2011, 

BÉHIN, Jacques. Via extrajudicial de resolução de conflitos ganha espaço na Europa. Boletim 

ANOREG, n. 2, 22. ed., 2001. 



279 
 

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, DF: Senado, 

1988. 

BRASIL, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 11.441, de 04 de janeiro de 2007. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 11.481, de 31 de maio de 2007. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 11.790, de 02 de outubro de 2008. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 12.100, de 27 de novembro de 2009. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 12.424, de 16 de junho de 2011. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 

planalto.gov.br. 

BRASIL, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Legislação Federal. Sítio 

eletrônico internet - planalto.gov.br. 

CAPPELLETTI, Mauro. BRYANT Garth. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Fabris, 1988. 

CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3 ed. Curitiba: Juruá, 

2003. 

DALLARI, Damo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 26º ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Tradução: Jean Melville. Editora Martin Claret: São Paulo, 



280 
 

2007. 

PASSOLD, César Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: 

Conceito Editorial, 2011. 

ROLNIK, Raquel (et. al.). Regularização fundiária sustentável: conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007. 

STJ, Recurso especial n° 1184267, Relator Ministro Luiz Fux, em 05/12/2012. 

WATANABE, Kazuo. Novas atribuições do judiciário: necessidade de sua percepção e de 

reformulação da mentalidade. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2009 (Caderno de Administração da 

Justiça – Planejamento Estratégico 2009: módulo 6). 

 

 


