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Causas endêmicas de litigiosidade e direito processual 

Análise Econômica do Direito

1. Moratória da Administração Pública

2. Estímulo ao comportamento estratégico de réus 

(prática de ilícitos lucrativos) 

3. Fomento às lides temerárias/especulativas por autores



Moratória do setor público

O setor público (Federal, Estadual e Municipal), bancos e 

telefonia representam 95% do total de processos dos 100 

maiores litigantes nacionais. Desses processos, 51% têm como 

parte ente do setor público, 38% empresa do setor bancário, 6% 

companhias do setor de telefonia e 5% de outras empresas. 

(Fonte: Conselho Nacional de Justiça



Comportamento estratégico e ilícitos lucrativos

Grimshaw v. Ford Motor Co. (1981) 119 CA3d 757 



Comportamento estratégico e ilícitos lucrativos

Grimshaw v. Ford Motor Co. (1981) 119 CA3d 757 





Comportamento estratégico e ilícitos lucrativos

Grimshaw v. Ford Motor Co. (1981) 119 CA3d 757 

“There was evidence that Ford could have 

corrected the hazardous design defects at 

minimal cost but decided to defer correction 

of the shortcomings by engaging in a cost-

benefit analysis balancing human lives and 

limbs against corporate profits.” 

(CALIFÓRNIA, Grimshaw v. Ford Motor 

Co. (1981) 119 CA3d 757 - Civ. 20095)



Filme “Class Action” – Julgamento Final



Fomento às lides temerárias/especulativas

TST (salário do autor – 60 salários mínimos – atuais R$ 52.800,00):

“[...] Tal regra afasta a interpretação firmada pelo Regional no 

sentido argumentar acerca do salário que o Autor percebia, para 

fins de considerar válida ou não a declaração firmada pela parte 

reclamante.” (TST. 4ª T. RR 97900-14.2006.5.02.0059, Publicação 

em 16 de fevereiro de 2011)

Justiça gratuita e litigância de má-fé

“A litigância de má-fé imputada ao autor não é suficiente 

para que seja indeferido o benefício da justiça gratuita 

(TST-RR-235-50.2010.5.15.0041, 8a T., 7.12.2011)

Resultado pedagógico da mensagem jurisprudencial:

Maior salário do Santos, Damião se declara pobre para convencer 

juiz. Globo.com, 15 de janeiro de 2015, 16h14.



O CPC equaciona adequadamente a tensão entre celeridade e duração 

razoável (CF, 5
o
, LXXVIII)? Efetividade v. Contraditório

“A rigor, o tempo é um mal necessário para a boa tutela dos 

direitos.” (DIDIER JR, Fredie) 

“[...] Uma adequada distribuição do ônus do tempo no 

processo e a percepção de que a técnica processual só tem 

sentido se vista sob na perspectiva da tutela dos direitos são 

imprescindíveis para que a administração da justiça civil 

consiga obter seus fins de forma idônea.” (MARINONI, 

Luiz Guilherme)

Contraditório: privilégio à satisfação do mérito (arts. 4º, 317 e 

488); contraditório ampliado (arts. 9º e 10) e fundamentação 

analítica das decisões (art. 489, § 1º) 

Efetividade: tutelas provisórias (arts. 294 e segs.); protesto da 

sentença e inscrição em cadastro de inadimplentes  (arts. 517 e 782, 

§ 3º), medidas indutivas para obrigações de dar (art. 139, IV) e 

responsabilidade por dano processual (arts. 79 e seguintes)
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A Cooperação Processual e a atividade das partes no sistema norte–

americano – Exigência de clareza perante a Suprema Corte

A ação disciplinar contra Foley & Lardner LLP

Rule 14. Content of a Petition for a Writ of Certiorari. 

14. 3. A petition for a writ of certiorari should be stated 

briefly and in plain terms and may not exceed the word or 

page limitations specified in Rule 33.



A Cooperação Processual e a atividade das partes no sistema inglês –

dever de formação e alerta aos advogados

“It is, of course, the duty of an advocate 

under the English system of justice to 

draw the judge's attention to authorities 

which are in point, even if they are 

adverse to that advocate's case.” 

(Copeland v Smith [2000] 1 WLR 1371 

(CA))



O CPC equaciona adequadamente a tensão entre celeridade e duração 

razoável (CF, 5
o
, LXXVIII)? Efetividade v. Contraditório

“No se aceptan ya en el mundo, a causa de la endeblez de sus 

bases jurídicas y de sus fracasos reales, fórmulas simplistas de 

renovación de la Justicia civil, inspiradas en unos pocos 

elementos entendidos como panaceas. Se ha advertido ya, 

por ejemplo, que el cambio positivo no estriba en una 

concentración a ultranza de los actos procesales, aplicada a 

cualquier tipo de casos. Tampoco se estima aconsejable ni se 

ha probado eficaz una alteración sustancial de los papeles 

atribuibles a los protagonistas de la Justicia civil.”  

(ESPAÑA, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, Exposición de Motivos)



Devido Processo, contraditório e proibição de decisões-surpresa

“Nenhum homem livre será capturado, preso, deposto de seus 

bens ou exilado, tampouco será usada a força contra ele ou 

determinado que alguém o faça, salvo por um julgamento 

legítimo de seus próprios pares ou de acordo com as leis da terra.” 

(INGLATERRA. Magna Carta (1215). Johannis sine Terra regis 

Angliae 15° Junii anno Domini 1215)

“For more than a century, the central meaning of 

procedural due process has been clear: ‘Parties whose rights 

are to be affected are entitled to be heard; and in order that 

they may enjoy that right, they must first be notified.’ [….] 

It is equally fundamental that the right to notice and an 

opportunity to be heard ‘must be granted at a meaningful 

time and in a meaningful manner.’” (Supreme Court of the 

United States. Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972)



Devido Processo, contraditório e proibição de decisões-surpresa

“Une procédure contradictoire [...] implique 

en principe la faculté pour les parties à un 

procès, pénal ou civil, de prendre 

connaissance de toute pièce ou observation 

présentée au juge, même par un magistrat 

indépendant, en vue d’influencer sa décision, 

et de la discuter.” (Cour européenne des 

Droits de l’Homme. Vermeulen c. Belgique, 

Processo n. 19075/91, 20.02.1996 ) 



Do direito à ciência-resistência ao direito de influência

“O escopo principal do princípio do 

contraditório deixou de ser a defesa, no 

sentido negativo de oposição ou 

resistência à atuação alheia, para passar a 

ser a influência, no sentido positivo de 

direito de incidir ativamente no 

desenvolvimento e no êxito do processo”. 

(José Lebre de Freitas)



A extensão do “princípio do contraditório”

Repúdio ao fator surpresa - “decizione della terza via” 

“Inserido nesse contexto, o projeto do novo Código de Processo 

Civil consagra, em combinação com o princípio do contraditório, 

a obrigatória discussão prévia da solução do litígio, conferindo às 

partes oportunidade de influenciar as decisões judiciais, evitando, 

assim, a prolação de “decisões-surpresa”. Às partes deve-se conferir 

oportunidade de, em igualdade de condições, participar do 

convencimento do juiz. ” (Exposição de Motivos do texto final da 

Câmara)

77. Doit être expressément énoncé tout fait dont le preuve, 

autrement, serait de nature à prendre par surprise la partie 

adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n'autoriseraient 

pas les actes de procédure déjà au dossier. (QUÉBEC, Code de 

Prócedure Civile)



Diálogo Processual e decisões-surpresa

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que esta seja previamente ouvida. 

Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica: 

(...). (tutelas de urgência, evidência e monitória)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a 

qual deva decidir de ofício.



Diálogo Processual e decisões-surpresa

Art. 101.(Principio del contraddittorio)

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non 

può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la 

quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è 

comparsa.

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una 

questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la 

decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un 

termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a 

quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in 

cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla 

medesima questione. (Codice di procedura civile)





Contraditório e dever de boa-fé  (CPC, art. 5
o
) 

A indulgência judicial com os comportamentos ilícitos

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-

FÉ. MULTA E INDENIZAÇÃO. Ao alegar que a 

temperatura ambiente no setor de desossa não era 

inferior a 12ºC, não teve o intuito de alterar a 

realidade fática, tendo em vista que a temperatura 

no ambiente laboral pode oscilar em razão de 

diversos fatores, e, ademais, somente por inspeção 

no local de trabalho se poderia, de fato, apurar o 

verdadeiro percentual. Recurso de revista conhecido 

e provido, no particular. (PROCESSO Nº TST-RR-

2058-65.2010.5.18.0012, 8ª T., DJe 14.11.2014) 



O contraditório na visão do  Tribunal Superior do Trabalho

Extensão e limites da Instrução Normativa 39/2016

Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que 

regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 

10, no que vedam a decisão surpresa. 

§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do 

mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar 

fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à 

audiência prévia de uma ou de ambas as partes.

§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento 

jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito 

Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, 

concernente às condições da ação, aos pressupostos de 

admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo 

disposição legal expressa em contrário.



O contraditório na visão do  Tribunal Superior do Trabalho

A inspiração na “jurisprudência criativa” de Portugal

“Sucede, porém, que tem sido pacífico na jurisprudência o 

entendimento de que, apenas se está perante uma decisão surpresa, 

quando ela comporte uma solução jurídica que as partes não 

tinham obrigação de prever, quando não fosse exigível que a parte 

interessada a houvesse perspectivado no processo, tomando 

oportunamente posição sobre ela, ou até quando a decisão coloca a 

discussão jurídica num diferente plano daquele em que a parte o 

havia feito. Mas, não pode esse princípio ser levado tão longe que 

esqueça que as partes são representadas por técnicos que devem 

conhecer o direito e que, por isso, conhecendo ou devendo 

conhecer os factos, devem igualmente prever todas as qualificações 

jurídicas de que os mesmos são susceptíveis […]”. (PORTUGAL. 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Processo: 

568/12.9TVLSB.L1-2. Rel: Ondina Carmo Alves, 8.5.2014)



Ampliação da relação dialógica e o novo CPC

O Estado Democrático de Direito e o paradigma da comunicação

“O Estado Constitucional é um Estado com 

qualidades, sendo um Estado democrático de 

direito. A principal característica do Estado 

democrático, sem embargo do pluralismo político, 

está na prévia participação de todos. A participação, 

inerente à ideia democrática, reclama que o poder 

seja exercido com a colaboração de todos que se 

apresentem como interessados no processo de 

decisão.” (Exposição de Motivos do texto final da 

Câmara – PL 6205-2005) 



Pressuposto metodológico do novo CPC

O procedimento como forma de legitimação das decisões

“Essa característica comum da legitimação através do processo 

realiza-se em um conjunto de processos muito diferentes entre si, 

que se condicionam reciprocamente e se diferenciam conforme a 

complexidade a ser reduzida e conforme o engajamento por eles 

provocado. [...] Ao longo do processo, os participantes são levados 

a especificar suas posições com respeito aos resultados em cada 

caso ainda em aberto, de tal forma que ao final seu objetivo não 

possa mais parecer com o objetivo de qualquer outro terceiro. [...] 

A partir dai pode-se decidir sobre eles, com a pretensão de que a 

decisão represente a expectativa a eles dirigida por parte de 

terceiros.” 

Niklas Luhmann

“O princípio do discurso tem inicialmente o sentido cognitivo de 

filtrar contribuições e temas, argumentos e informações, de modo 

que os resultados obtidos por este caminho têm a seu favor a 

suposição de aceitabilidade racional: o procedimento democrático 

deve fundamentar a legitimidade do direito.”

Jürgen Habermas



Direito de influência a atividade judicante

* Adequação dos prazos processuais e meios de prova para

conferir maior efetividade à tutela do direito (art. 139, VI);

* Obrigação de indicar precisamente o que deve ser

emendado na petição inicial (art. 321);

* Delimitação do objeto de prova (art. 357, II);

* Definição do ônus da prova e a concessão de oportunidade

para que a parte dele possa se desincumbir, nos casos de

distribuição dinâmica (arts 357, III e 373, par. único);

* Saneamento em cooperação com as partes (art. 357, § 3º);

* Possibilidade de correção de vícios, sempre que possível,

antes da extinção sem resolução de mérito (art. 317).


