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INTRODUÇÃO 

 

 

Este tema justifica-se nos dias atuais em razão da evidente complexidade das 

demandas sociais que são endereçadas ao Poder Judiciário, do quadro atual de estagnação 

de tal Poder, como instrumento de solução de litígios e da necessidade manifesta de se 

estabelecer uma verdadeira ética do processo como disciplina que engendre não só a forma 

ideal de atuação das partes, do juiz e dos demais agentes processuais, mas, sobretudo, que 

fixe a forma ou finalidade ética esperada para o processo, sob uma perspectiva da justiça e 

da equidade na solução dos diferenciados conflitos constatados no bojo da sociedade. 

Nessa perspectiva, é o processo um modo de distribuição de justiça, e esta, por sua 

vez, é um modo ético particular de distribuir os reais direitos dos indivíduos em geral.  

Nessa acepção, propugnaremos pela tentativa de se estabelecerem as premissas básicas de 

um processo ético e justo. E para aferirmos a verdadeira extensão de tais expressões e 

modos de desenvolvimento processual, será necessária a abordagem conceitual estrita do 

que é ética e do que é justiça, para, destarte, estabelecermos uma espécie de ética do 

processo justo, com seus princípios, ideais e regras gerais ou fundamentais. 

As realidades atuais que cercam nossa sociedade e o processo, por conseguinte, de 

forma subjacente, são de fundamental importância para a busca do ideal ético, que deve 

orientar a condução do processo e do ideal de justiça.  

Nesse contexto, o que se deve entender por processo, justiça e ética? Em nosso 

estudo, procuraremos estabelecer e delimitar tais conceitos, que são centrais para o tema 

em análise, a fim de descrever, de modo geral, a presente realidade sociológica do Poder 

Judiciário no país e, por fim, expor de que forma a denominada ética processual, com seus 

princípios e regras, pode contribuir para melhorar o funcionamento processual e 

concretizar o próprio ideal de justiça, que deve ser alcançado na acepção de se promover a 

pacificação social constantemente no âmbito processual e judicial. 

Aliando nossa constante atenção à atividade jurisdicional, exercida na qualidade de 

juiz de Direito, com a preocupação científica em desenvolver e estudar os diversos padrões 

éticos de conduta, surgiu o desejo de desenvolver o presente tema de pesquisa, 

respaldando-se a questão teórica com a atuação jurisdicional de ordem pragmática. 

Portanto, este estudo nasce da vontade de buscarmos um modelo ideal de 

tramitação processual mais ágil possível da composição justa dos conflitos, na acepção de 



2 
 

haver a constituição de uma sociedade mais atenta e consciente acerca da percepção e 

preservação de seus direitos fundamentais. 

A importância deste tema, a nosso ver, resulta do fato fundamental, nos dias atuais, 

de haver a real e premente necessidade de um autêntico renascimento dos dogmas éticos, 

sobretudo à luz das concepções aristotélicas do assunto, lembrando que, na Ética a 

Nicômaco, Aristóteles propugna pela delimitação das finalidades nas ações humanas, e, em 

última análise, a grande finalidade a ser alcançada é a busca da felicidade, o que se 

constitui também em vetor de ordem ética.  

Desse modo, a importância e a relevância acadêmica de nosso trabalho 

modestamente consistem em se atingir uma aproximação da ética à realidade processual, 

jurisdicional, denotando-se os preceitos éticos que podem orientar e contribuir para o 

constante aperfeiçoamento da ordem jurídica e reflexamente da ordem social como um 

todo. Partiremos das noções éticas fundamentais e procuraremos aproximá-las da 

realidade, para o fim de melhorá- la, com o objetivo de se atingir a chamada “felicidade 

processual”, se é que ela existe, evidentemente, em um paradigma aristotélico do seu 

termo. 

Temos, portanto, por escopo precípuo, desenvolver de forma teórica, com forte viés 

prático, um estudo concernente a uma ética do processo. Assim, o grande objetivo a ser 

alcançado consiste em se estabelecer uma visão ética do processo, a fim de se visualizar a 

verdadeira justiça, no âmbito da respectiva visão aristotélica do termo. 

Em tal acepção, será imprescindível que se parta da clássica visão da ética legada 

pelos pensadores, que nos deram todo o paradigma para o desenvolvimento das atuais 

ideias a respeito de justiça e de ética, quais sejam, os filósofos da Grécia Antiga, 

representados, sobretudo, por Sócrates, Platão e Aris tóteles. 

Amparamo-nos fundamentalmente nas ideias desenvolvidas por Aristóteles, que 

nos passou as grandes teses e doutrinas atinentes aos comportamentos humanos, bem como 

suas finalidades, que se consubstanciam no norte da conduta humana. Neste diapasão, 

Danilo Marcondes assevera que: 

 

[...] Aristóteles afirma que a virtude (areté, aqui traduzida por 

“excelência”) pode ser ensinada, sendo esse ensinamento um dos 

objetivos centrais da filosofia. A virtude não é inata, mas resulta do 

hábito (ethos, raiz do próprio termo “ética”, como lembra Aristóteles), ou 
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seja, é necessário praticá-la, exercê-la efetivamente para nos tornarmos 

virtuosos.1 

 

Assim, para a formulação pragmática correta da compreensão de ética, da extensão 

e apreensão da importância da virtude ética para o fenômeno social e, no bojo de nosso 

estudo, para a aferição da denominada ética do processo ou ética processual, é 

imprescindível que observemos a reiteração das condutas sociais e humanas.  

Confirmando essa assertiva, citemos a importante lição extraída da obra de Eduardo 

C. B. Bittar:  

 

Então, a prática ética deve representar a conjugação de atitudes 

permanentes de vida, em que se construam, interior e exteriormente, 

atitudes gerenciadas pela razão e administradas perante os sentidos e os 

apetites. Assim, fala-se no bom governo da coisa pública quando não 

somente de intenções se constrói o espaço público. Diz-se que a prática 

de condução das políticas públicas é ética se se realizaram atitudes 

positivas e reais em prol da coisa pública. Também se fala em bom 

proceder quando se constata não somente uma mínima intenção de não 

lesar, mas sim um esforço efetivo no sentido de conter toda e qualquer 

conduta capaz de suscitar a mínima lesão ao patrimônio espiritual, 

material, intelectual e afetivo de outrem. Esta é a outra faceta da ética; 

trata-se do conteúdo efetivo da ética como ocorrência individual e social. 2 

 

Dessa forma e com fulcro nessa visão de ética, a qual deve ser uma conduta 

construída mediante a formulação de práticas efetivas voltadas para a boa condução de 

todas as realidades, visando-se ao bem comum, desenvolvemos neste estudo a conduta 

ética e ideal do processo, para que se concretize, portanto, um outro ideal, também de 

fundamental importância para a área jurídica e jurisdicional, que é a busca incessante pela 

almejada justiça na esfera das relações sociais e individuais e no âmbito do respectivo 

processo jurisdicional. 

Nesse contexto, propomos a ética do processo ou a ética processual partindo-se, 

sobretudo, da análise da estrutura processual, do contexto ocupado pelo Judiciário no 

                                                 
1 Textos básicos de ética. De Platão a Foucault , p. 40. 
2 Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 9. 
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momento, para ocorrer o estabelecimento de um conjunto de regras ou princípios que 

possam nortear ou encaminhar o mecanismo processual ao seu aspecto ideal. 
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1 A ÉTICA: CONCEPÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

 

Qual é a razão do significado de uma ética processual, no sentido de haver a 

tentativa de implementação de uma noção prática para a própria busca de um processo 

ideal, como meio de solução de litígios na atualidade e que sirva de modelo para o alcance 

de tal fim? 

A razão é bastante simples: encontramo-nos em um cenário atual de expressa crise 

de valores e do próprio valor da justiça, como forma de pacificar a sociedade e de 

demonstrar um norte para a convivência social. Crise esta que possui várias feições 

subjacentes, de ordem social, econômica, política e jurídica, as quais acabam por produzir 

efetivas e concretas consequências para a nova e atual concepção de processo, que será 

objeto de nossa preocupação neste estudo. 

Nesse sentido, o nosso grande escopo é, a partir das ideias clássicas a respeito de 

ética advindas da antiguidade clássica, permear uma nova noção de processo para o tempo 

atual, impregnado pela referida crise de valores. A busca é pela escolha de preceitos éticos 

que possam nos ajudar efetivamente no encontro de medidas que descrevam um processo 

mais justo e equitativo, no propósito de haver o encontro de justiça no momento das 

soluções dos diversos litígios que eclodem na sociedade.  

Qual é o processo jurisdicional ideal para os dias atuais? É exatamente neste fim 

que iremos trabalhar nesta tese. E para alcançarmos esse escopo é fundamental que 

remontemos aos ideais éticos expressos nas lições dos clássicos antigos, notadamente de 

Aristóteles. 

Conforme bem consignado por Fábio Konder Comparato,  

 

[...] na etimologia, portanto, encontramos as duas vertentes da reflexão 

ética: a subjetiva, centrada em torno do comportamento individual, e a 

objetiva, fundada no modo coletivo de vida. Essas duas vertentes foram 

cumpridamente exploradas pelo pensamento grego.3  

 

Na primeira reflexão ética, a individual, a regra de vida que prevaleceu foi a 

virtude, a areté, e, na segunda expressão, a lei, a chamada nómos. 

                                                 
3 Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 96. 
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Entendemos que tal concepção de ética envolve uma visão única, global, em que as 

duas concepções se complementam e convivem simultaneamente, na medida em que a 

ética tem por escopo precípuo estabelecer os princípios de atuação humana na busca de 

uma finalidade relevante para o homem e para a sociedade.  

Nesse sentido, segundo a concepção de Aristóteles4, considera-se que toda arte e 

toda investigação e igualmente todo empreendimento e projeto previamente deliberado 

colimam algum bem, sendo o bem a finalidade de todas as coisas. O bem, portanto, a nosso 

ver, é o grande ideal a ser perseguido em todas as ações humanas, motivo pelo qual se 

integra no grande ideal ético. O que pretendemos contribuir nesta tese, em termos de 

inovação, concerne ao fato de se estabelecer um processo ético, voltado para o alcance do 

bem, na acepção de se definir um método ou um critério direcionado para a plena e 

constante pacificação dos conflitos verificados na sociedade. Por isso que as ideias de ética 

e de justiça são fundamentais para o desenvolvimento desta tese, para se relacionarem tais 

aspectos filosóficos com o aspecto processual, conforme procuraremos estabelecer a 

seguir. 

De qualquer forma, diante de tais assertivas concernentes à finalidade ética, 

Aristóteles entende que a finalidade fulcral da atuação humana é a felicidade5. No contexto 

desta tese, entendemos ser possível o estabelecimento de uma felicidade processual, com o 

alcance de metas na concretude dos fatos, no bojo de um catálogo ou tábua de valores 

éticos que devem ser alcançados e efetivados na configuração do processo ideal (ético e 

justo). 

Entendemos, diante dos contornos da acepção ética, com amparo na própria 

dimensão de ética traçada por Aristóteles, que não é possível, com rigor científico, de 

forma estrita, apresentar um conceito efetivo do que seja ética. Na realidade, a ética 

depende precisamente da atuação humana na esfera das práticas das diversas condutas 

sociais e propriamente humanas. Dessa forma, o nosso escopo fundamental é apresentar os 

grandes traços diferenciadores do ideal ético, com o qual pretendemos trabalhar ao longo 

deste estudo. Nesse sentido, podemos elencar as seguintes condutas que devem caracterizar 

a ética6: 

 

                                                 
4 Em Ética a Nicômaco, passim. 
5 Ibidem, p. 42. 
6 Conforme Eduardo C. B. Bittar, Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 5. 



7 
 

• conduta livre e autônoma: a origem do ato ou da conduta parte da livre 

consciência do agente. Dessa forma, o agente manipulado para agir de modo 

absolutamente inconsciente, por força de um poder arbitrário ou de uma 

imposição coercitiva, não pode ser considerado autônomo em suas ações, e, 

portanto, essa ação não pode ser considerada de sua livre autoria, não gerando 

responsabilidade ética; 

• conduta dirigida pela convicção pessoal: a autonomia de vontade é o 

exercício que transforma ideias, ideologias, raciocínios e pensamentos em 

princípios da ação, sob a única e exclusiva propulsão dos interesses do 

indivíduo.  

 

Dessa forma, a ação ética é aquela estabelecida de modo absolutamente espontâneo 

e livre de qualquer atuação externa, o que gera a responsabilidade ética na forma 

anteriormente mencionada. 

A conduta ética depende de uma concepção pessoal do agente praticante das 

diversas ações sociais, de natureza ética, no sentido de se atingir uma finalidade 

previamente demarcada, também por tal agente, segundo seus interesses e ideais. Assim, a 

ética não pode ser definida previamente, inclusive porque possui um traço peculiar, 

específico, com a vinculação de seus traços com o seu respectivo agente e praticante. 

Podemos entender que a ética é uma forma de comportamento humano voltado para 

a aferição da conduta a ser implementada pragmaticamente, aferindo-se, entre diversos 

valores e situações, o valor que deve ser acolhido em determinado contexto. Desse modo, a 

ética não pode ser tratada como algo instituído previamente, mas sim como uma forma de 

comportamento que se estabelece diante de certas situações, a fim de se solucionarem os 

diversos conflitos que eclodem na realidade.  

Nessa acepção, verifica-se que a ética guarda estrita e total relação com a atuação 

jurisdicional, sendo esta uma forma particular de solução de conflitos, diante de uma 

realidade dialética, conforme procuraremos ver mais adiante no bojo deste estudo. 

A ética pressupõe uma atuação racional do indivíduo, fulcrada, pautada por 

critérios morais, singulares ao modo de vida de cada um, no sentido de se delimitarem as 

distinções entre o bem e o mal, tendo tal agente condições concretas de diferenciar tais 

situações, para que haja a adoção da melhor conduta possível, voltada para o 

estabelecimento de finalidades que permitam o alcance da melhor solução, em face de uma 

dada situação da vida. 
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O ético, a nosso ver, é aquele que diferencia as condutas com amparo em critérios 

principiológicos e racionais, de forma equilibrada, na visão aristotélica do meio-termo, 

para que possa alcançar os seus objetivos, dando a cada um o que é seu, sem causar 

prejuízos às esferas particulares das pessoas, bem como do público em geral. Escolher 

entre dois ou mais comportamentos, e sempre decidir pela melhor concepção, é o escopo 

fundamental da conduta ética. 

Evidentemente, por não possuir precisão científica em seus conceitos, com o rigor 

demonstrativo prévio, que é peculiar às ciências, pode-se concluir que a ética é filosofia, 

direcionada para a análise pragmática dos diversos comportamentos sociais. 

Aristóteles7 acentua, em síntese, que os assuntos estudados pela ciência política são 

o nobre e o justo, mas essas concepções envolvem muita diversidade de opinião, incerteza 

conceitual.  

Nesse aspecto, os conceitos éticos de bem e felicidade podem variar de acordo com 

a posição pessoal, sofrendo variações de conteúdo e de extensão. Por isso, não podemos 

elencar postulados ou princípios éticos definidos de forma prévia e anterior, mas sim 

delinear aspectos gerais, aproximados da concepção ética, inclusive diante do que descreve 

Aristóteles, no sentido de indicar a felicidade como ideal fundamental a ser perseguido 

pelo ideal de ética. A própria noção de felicidade variará conforme o comportamento da 

pessoa; porém, o importante nesse contexto é delimitar o que em geral é considerado como 

felicidade e eticamente correto, até porque a noção de ética não é universal, mas local: a 

visão ética pode variar de acordo com o pensamento de cada comunidade, de país, de etnia, 

etc. 

Conforme acentua Fábio Konder Comparato8, a ética, para Aristóteles, é uma 

filosofia das coisas humanas, sendo seu objeto o estudo do supremo bem a que podem 

aspirar os homens, ou seja, a felicidade. A ética aristotélica e, a nosso ver, a ética em geral 

têm por objetivos aferir o que é felicidade e definir qual a forma de organização política 

capaz de atingir a felicidade geral. 

Tendo em vista o objeto e a extensão de nosso trabalho, pretendemos definir a ideia 

fundamental de ética, delimitando sua finalidade para, a seguir, relacioná- la com a de 

justiça, no sentido de se apontar a melhor forma de atuação da justiça no âmbito da solução 

dos diversos conflitos de interesse na sociedade atual.  

                                                 
7 Ética a Nicômaco, p. 41-42. 
8 Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 99. 
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Inicialmente, entendemos que a ética preconiza a definição da melhor forma do 

comportamento humano ou dos comportamentos humanos em geral, para que haja a 

fixação da melhor maneira de se atingir o bem de todos, ou seja, a referida felicidade geral. 

Nesse sentido, é mister que haja o apontamento das principais peculiaridades que regem os 

pensamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles e Kant, no que concerne ao ideal ético. De 

plano, justificamos a citação a tais filósofos pela singularidade de seus pensamentos, bem 

como por suas extensões e atualidades. 

Nesta primeira parte de nosso estudo, destacaremos aqueles que, no nosso 

entendimento, foram os grandes ícones do pensamento ético e que, sobretudo, ainda 

produzem grande reflexão em torno do ideal ético, o qual, na atualidade, se mostra de 

difícil aferição prática e correto alcance. 

 

 

1.1 Noções gerais acerca da ética, segundo Sócrates 

 

Sócrates é o grande iniciador de uma concepção filosófica voltada essencialmente 

para a análise das questões comportamentais de forma racional e ética, constituindo-se em 

verdadeiro divisor de águas no enfoque das diversas questões que regem a sociedade.  

O filósofo contrapôs-se à visão geral explicativa da realidade dada pelos mitos e às 

visões também genéricas e fundamentalmente retóricas dos sofistas. Mas, 

indubitavelmente, é no campo da ética que Sócrates deixou sua maior contribuição para o 

fortalecimento da Filosofia como braço do pensamento racional, não obstante não ter 

escrito grandes obras, conhecendo-se seu pensamento por intermédio de outros nomes, 

como, sobretudo, Platão e Xenofonte. 

Sócrates, filho de uma parteira, Fenareta, entendia que deveria parturir as ideias, 

estimulando-as precipuamente por intermédio de seu método de raciocínio chamado 

maiêutico, pelo qual formulava várias perguntas ao seu interlocutor, muitas vezes sem 

elucidá- las totalmente, estimulando a discussão e o debate, no sentido de despertar o 

conhecimento do interlocutor ou até mesmo o seu desconhecimento, uma vez que Sócrates 

dizia que nada sabia: é a filosofia socrática pautada pela busca incessante do conhecimento 

e da felicidade, assim como pela supremacia do coletivo em face do individual, com 

profunda noção de fiel cumprimento da lei. Um exemplo objetivo de tal fato é encontrado 

no bojo de seu famoso julgamento. 
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Sócrates foi acusado, perante o Tribunal Popular de Atenas, de ter corrompido a 

juventude e lançado ideias contrárias às divindades reinantes então na Grécia Antiga, aliás, 

na época do império da chamada democracia ateniense, incluindo-se o período posterior à 

Guerra do Peloponeso e da tirania espartana que se instalou na cidade-estado de Atenas. 

A acusação imputada a Sócrates foi, sobretudo, injusta e infundada, com parâmetro 

em dados subjetivos, uma vez que o filósofo ateniense sempre se pautou pelo respeito aos 

deuses, asseverando que estes mantinham um comportamento ideal; além disso, ele fazia 

as suas peregrinações sempre diante do público e suscitando os debates. Se houvesse 

alguma comparação a respeito, seria a de que os sofistas apresentavam um comportamento 

semelhante ao de Sócrates, com análises eminentemente retóricas da realidade, sem 

sofrerem qualquer imputação a respeito. 

A nosso ver, Sócrates, em seu julgamento, deu a maior contribuição para enfatizar a 

sua visão ética da realidade, pois não fugiu do cumprimento da decisão judicial, dando um 

exemplo magnífico de cumprimento às decisões judiciais e às leis. É a ideia do todo, do 

coletivo, prevalecendo sobre o aspecto individual. Esta visão ética é o pilar fundamental da 

noção de coesão social e de respeito a uma organização coletiva de convivência. Nesse 

sentido9, podemos afirmar que Sócrates, embora não tenha escrito concretamente uma obra 

como legado à humanidade, contribuiu decisivamente para a observância integral do ideal 

ético, quando, por total respeito à lei e à coletividade, submeteu-se à decisão do Tribunal 

que lhe foi imposta, sem fugir efetivamente a tal aplicação.  

Deve-se acentuar que Sócrates, em sua visão social e ética da realidade, fez imperar 

o respeito à lei, à constituição do Estado em detrimento de sua própria vida, acentuando a 

sua visão efetiva acerca de um ideal indissolúvel a ser seguido em qualquer circunstância e 

realidade, ainda que a sua vida esteja sob evidente e manifesto risco. Inclusive Sócrates, 

em seu julgamento, ateve-se à realidade dos fatos, defendendo-se das acusações a ele 

imputadas, procurando afastar a prática ilícita posta a julgamento, evitando, no entanto, a 

realização de apologias em seu favor e respeitando a possibilidade do advento de sua  

morte, o que não contrastava com a ideia de um fim em si mesmo.  

Ademais, outra questão que se mostra visível na filosofia socrática reside no fato de 

Sócrates preocupar-se em se preparar para a vida após a morte. Este traço aparece 

objetivamente no bojo de seu julgamento de um modo bastante pragmático e natural. Neste 

aspecto, constatamos que Sócrates lutou por manter uma vida justa, pautada por suas 

                                                 
9 Conforme Eduardo C. B. Bittar, Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 164. 
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virtudes e preocupações com a busca constante da felicidade e do bem, para, após a morte, 

ter o seu encontro confortador com os deuses e a sequência da vida regular.  

Portanto, a filosofia socrática, em termos éticos, foi, é e sempre será completa, pois 

preceitua a forma ideal de vida, sob a condução da lei, da virtude, da ética, em busca da 

correção de vida e da própria felicidade, em vista da também obtenção da vida ética e 

digna após a morte. Esta não é um fim em si, mas uma forma de continuidade da própria 

vida. Igualmente, no âmbito da ética socrática, cada pessoa assume a responsabilidade por 

seus atos e pela constante observância à lei, como expressão da vontade de toda a 

coletividade.  

Nesse sentido, Fábio Konder Comparato salienta: “Sócrates procurava, com isso, 

fixar o princípio ético fundamental de que os homens, em geral, e os governantes, em 

particular, são sempre pessoalmente responsáveis por seus atos ou omissões 

intencionais.”10 E tal responsabilidade deve ser fulcrada em cotejo com os preceitos legais, 

impostos a todos indistintamente, de forma geral e abstrata: é a noção de legalidade, 

pautada na fundamentação para uma existência regular do Estado e da coesão social. 

Os ingredientes que marcaram a ética socrática e marcam, em grande parte, a visão 

ética até hoje existente são, em tese, a nosso ver, o apego pela lei e pela vontade do todo, 

do coletivo, a vida fulcrada em ideais fundamentais e constantes de virtude e de bem. Há, 

com isso, a busca incessante pela felicidade na vida terrena e, por conseguinte, na post 

mortem. 

Deve-se ressaltar que tais paradigmas marcam a visão ética até os dias atuais, bem 

como influenciaram os filósofos que se seguiram a Sócrates, sobretudo, de forma 

emblemática, Platão. 

Indubitavelmente, coube a Sócrates, com seu método de refutação constante das 

afirmações de seus interlocutores, a introdução da racionalidade filosófica, bem como a 

noção de responsabilidade do coletivo em face do aspecto individual no que concerne à 

manutenção do corpo social do Estado. Aliás, o pensamento socrático rege a visão ética até 

os nossos dias: neste sentido, fala-se de responsabilidade dos agentes políticos pela 

condução retilínea da coisa pública. 

 

 

 

                                                 
10 Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 92.  
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1.2 A visão ética de Platão 

 

Sócrates, apesar de sua importância fulcral para o pensamento ético e filosófico, 

não nos deixou nada escrito. Coube, sobretudo, a Platão a descrição e o aprofundamento da 

visão socrática, em várias de suas obras. 

A nosso ver, Platão possui vital importância para o desenvolvimento da visão ética. 

Primeiramente, porque partiu das ideias de Sócrates, dando continuidade à sua estrutura e 

raciocínio; a seguir, passou a desenvolver uma noção mais articulada e implementada, de 

acordo com sua própria filosofia da ideia. Digamos que Sócrates plantou a semente da 

estruturação do pensamento ético e filosófico como um todo, para Platão, a partir de tais 

premissas fundamentais, sedimentar o pensamento socrático e evoluir para o seu próprio 

pensamento metodológico de filosofia. 

Nesse sentido, José Renato Nalini destaca que:  

 

Platão iniciou sua filosofia com a distinção entre opinião e conhecimento 

racionalmente fundamentado. A opinião é a doxa. Daí a palavra 

“paradoxa” ou “paradoxo” – opinião que se afasta da opinião corrente. 

Em contraposição, coloca Platão o episteme, a ciência a que se atinge 

porque se a procura. A Filosofia é o saber encontrado após a busca. É 

aquilo que resulta da procura. E essa procura tem um método. Não é uma 

busca irracional. 11  

 

Em tal esteira ainda, com o apoio na exposição formulada pelo autor ora citado a 

respeito do tema em análise, podemos ressaltar que :  

 

Para Platão, a verdadeira ciência não tem como objeto os seres 

cambiantes do denominado mundo de Heráclito – ninguém se banha duas 

vezes no mesmo rio. Ao contrário, o objeto da ciência é algo imutável, 

eterno e real. Além e acima da realidade sensível – a opinião – deve 

existir uma realidade inteligível – a verdade atingida pela razão.12 

 

Portanto, no bojo da dualidade entre a opinião e a aparência, temos a verdade 

atingida pela razão expressa no mundo das ideias. Estas se encontram de forma inerente na 
                                                 
11 Filosofia e ética jurídica, p. 65. 
12 José Renato Nalini, op. cit., p. 66. 



13 
 

alma humana. Devemos buscar as ideias, para despertá- las e colocá-las em prática, a fim 

de nos libertarmos para o mundo do efetivo e real conhecimento: cada um deve estimular, 

despertar suas ideias adormecidas, para o fim de se atingir o conhecimento e a própria 

racionalidade. A ideia mais importante em tal aspecto é o bem, representado na realidade 

por Deus, sendo a atuação humana direcionada pela identidade com Deus e com o próprio 

bem, portanto. 

Entendemos que essa concepção norteia propriamente a visão ética platônica, 

expressa e ressaltada pela ideia (raciocínio) do bem, o que deve conduzir a vida humana, 

asseverando-se que a ética é uma forma de condução da vida humana. Nesse sentido, para 

Platão, a educação desempenha um papel vital, voltada evidentemente para a busca do 

conhecimento e do próprio bem no seio da cidade, elemento de grande preocupação do 

filósofo, representada e delineada na célebre obra A república. 

Podemos afirmar que no plano das ideias superiores, para Platão, a menção ao bem 

é fundamental, e para alcançarmos o bem, a educação é um caminho a ser trilhado e 

observado de forma efetiva e objetiva. O esclarecimento, destarte, conduz para a ideia do 

bem e da melhor forma possível de convivência social. 

Entendemos, com Platão, que o bem é um componente ético fundamental na busca 

da boa convivência do Estado, morada da cidadania e da própria educação, a qual, em 

última análise, é voltada para o alcance do próprio bem, no plano das ideais superiores na 

respectiva área do cognoscível. 

O sistema ético platônico resulta da constatação de afirmações e concepções na 

esfera do transcendental.  

Sócrates via na prudência (phrónesis) a virtude de caráter fundamental para o 

alcance da harmonia social, e a prudência estava incorporada ao seu método de ensinar e 

ditar ideias, com vistas à realização de uma educação (paideia) cidadã. Quando a 

condenação de Sócrates firmou a hostilidade da cidade ao filósofo, iniciou-se um processo 

acadêmico de distanciamento da cidadania participativa; esta era a derrocada do ideal de 

perfeição democrática. 

A prudência (phrónesis) socrática converteu-se em vida teórica (bios theoréticos). 

Esta, declarada como a melhor das formas de vida, dentre as possíveis e desejáveis formas 

de vida humana (filósofo, cavalheiro, artesão), passou a servir de modelo de felicidade 

humana. Tudo isso com base na tripartição da alma da seguinte forma: alma logística, 

correspondendo à parte superior do corpo humano (cabeça), à qual se liga a figura do 

filósofo; alma irascível, correspondendo à parte mediana do corpo humano (peito), 
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caracterizada pela coragem como virtude cavalheiresca; e alma apetitiva, correspondendo à 

parte inferior do corpo humano (baixo-ventre), à qual se ligam os artesãos, comerciantes e 

o povo. 

Às potências da alma (psyché) humana ligam-se, portanto, os modos de vida, de 

maneira que: a) a parte logística da alma passa a representar o que diferencia o ser humano 

de outros seres; b) a parte logística da alma passa a representar a imortalidade do ser; c) a 

parte logística da alma passa a representar o que há de mais excelente no homem, que o faz 

assemelhar-se aos deuses; d) a alma logística (logistikón) é hegemônica diante das outras 

partes da alma humana; e) a alma logística é capaz de reflexão (diánoia), de opinião (doxa) 

e de imaginação (phanatasía); f) a alma logística é capaz de razão (noûs), que permite ao 

homem acessar, por meio da contemplação, as ideias que somente aos deuses são 

acessíveis. 

A ciência só é possível em face do que é certo, eterno e imutável. Somente as ideias 

são, para Platão, certas, eternas e imutáveis, tendo-se em vista que tudo o mais que se 

conhece é incerto, perecível e mutável. Somente a alma logística é capaz de ciência, e essa 

ciência (epistéme), à qual se refere Platão, deriva da contemplação das ideias perfeitas e 

imutáveis. 

É nesse mundo das ideias de Platão que se situa a sua ética do bem, do relacionado 

a Deus e própria felicidade do homem, e a educação é o motor propulsor na busca do 

verdadeiro ideal ético do bem e do bom comportamento humano como um todo. A nosso 

ver, esta visão ética das ideias, da ciência como algo vinculado a estas ideias, na busca 

permanente do bem, é de vital importância para o correto entendimento do ideal ético, 

inclusive na atualidade. 

 

 

1.3 A visão ética de Aristóteles 

 

Já mencionamos supra, em linhas gerais, aspectos concernentes à visão ética de 

Aristóteles, filósofo que nos oferece, até os dias atuais, grande visão prática do 

comportamento ético, que deve guiar os comportamentos humanos. 

Indubitavelmente, coube a Aristóteles o estabelecimento de uma concepção da ação 

humana de índole teleológica, no que concerne à condução ética, uma vez que o filósofo 

propugnou por uma visão finalística da visão ética, voltada especificamente para a busca 
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da felicidade e da própria verdade, com o respaldo integral da virtude, expressa em um 

aspecto denominado de meio-termo. 

A expressão da ética aristotélica, conforme ressaltado por Eduardo C. B. Bittar13, é 

encontrada fundamentalmente em uma trilogia de obras do estagirita, consubstanciada pela 

Magna Moralia, pela Ethica Eudemia e pela Ethica Nicomachea. Esta última obra seria a 

mais evoluída a respeito do ideal ético de Aristóteles, motivo pelo qual a mencionamos 

neste trabalho, para fins de elucidação do pensamento ético aristotélico. 

No sentido de se respaldar a elucidação acerca do ideal ético aristotélico, parece-

nos importante a menção à pertinente lição de José Renato Nalini:  

 

Em lugar de procurar o mundo inteligível para além do mundo sensível, 

como Platão, Aristóteles procura a essência universal das coisas nas 

próprias coisas. A realidade sensível é também inteligível e o 

entendimento humano é capaz de descobrir a ideia oculta no objeto 

sensível, por meio da abstração. 

A plenitude da essência é o bem. Todo ser tende para esta plenitude. Não 

se conforma o ser humano ao sentir-se ainda incompleto. Não descansa 

enquanto não conseguir se completar. O homem tem consciência do que é 

o bem, e dispõe-se a alcançá-lo e estabelece uma hierarquia. Essa pauta 

de valores imprimirá o ritmo de sua existência. Só que ao buscar a 

realização de seus bens, alcança uma felicidade imperfeita e transitória. A 

felicidade plena só conseguirá ao atingir o bem supremo. O bem supremo 

é a finalidade última do ser humano. Consiste na felicidade. 

Todavia, felicidade não é a relativa consecução de algumas finalidades 

tópicas. Não guarda a menor similitude com o alcançar alguns bens da 

vida, próprios à sociedade consumista, materialista e egoísta em que está 

imersa grande parte da população terrestre neste início do séc. XXI. 

Felicidade, para Aristóteles, é a contemplação da verdade e a adesão à 

verdade. 

O ser humano existe para a verdade. Toda espécie de falsidade ou mentira 

aproxima a espécie dos escalões inferiores. Só o compromisso da verdade 

tipifica o verdadeiro homem. 

Como se alcança a felicidade ou a verdade? 

                                                 
13 Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 194. 
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Mediante o caminho das virtudes. Virtudes são hábitos ou disposições do 

homem graças às quais saberá realizar as obras que lhe são próprias. 

Aristóteles construiu a teoria do justo meio, muita vez incompreendida 

ou, pelo menos, não inteiramente compreendida. “A virtude consiste 

neste meio que se relaciona conosco e que é regulado pela razão – meio 

entre dois vícios, que pecam, um por excesso, outro por defeito. O vício 

consiste em transgredir a medida, quer a respeito das nossas ações, quer a 

respeito dos nossos sentimentos”. Costuma-se explicar a teoria do justo 

meio como se a virtude fosse o justo meio, ou o equilíbrio, entre dois 

polos antagônicos e oscilantes. Entre a preguiça e a hiperatividade, a 

virtude está no meio-termo. Entre a avareza e a prodigalidade, a virtude 

situa-se a meio caminho. A crítica é que o meio também faz lembrar 

mediocridade. Por isso, em lugar do “justo meio”, é mais conveniente 

falar-se em “equilíbrio”.14 

 

Esta visão aristotélica, que tem grande implicação na busca efetiva de uma visão 

ética, por conseguinte, prioriza a aferição prática da conduta humana, no sentido de se 

perquirir a felicidade, como expressão da verdade na busca da vida correta e também ética, 

portanto. A virtude é a forma de se atingir a verdade, sendo obtida pelo controle das 

atividades, em face da busca do efetivo e concreto equilíbrio entre as opções ofertadas às 

pessoas no cotidiano. Nem excesso, nem falta, mas sim um comportamento ou escolha 

entre o meio-termo, em relação a tais opções, para se poder buscar a virtude e, por 

conseguinte, o real comportamento ético. 

Esta visão ética de Aristóteles diferencia-se da correspondente visão de Platão a 

respeito. De fato, para Platão, o bem situa-se no campo das ideias, afastadas das meras 

visões exteriores e sensíveis, ao passo que, para Aristóteles, a virtude é alcançada pelo 

controle das atividades no âmbito pragmático. 

Entendemos que essa diferença entre os dois filósofos gregos concerne a uma 

questão metodológica, não obstante a finalidade de cada uma, na essência, ser praticamente 

a mesma, qual seja, a busca da felicidade e, em última análise, da própria justiça. 

De acordo com o que vimos supra, a felicidade para Aristóteles, finalidade fulcral 

da ética, é a adesão à verdade e, para Platão, conforme o ressaltado por Fábio Konder 

Comparato15, a felicidade consiste em viver com justiça. Também, por esta razão, 

                                                 
14 Filosofia e ética jurídica, p. 71-72. 
15 Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 103. 
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entendemos que os dois filósofos em pauta têm percepções semelhantes da realidade, pois 

ambos destacam o papel da felicidade como vetor finalístico do ideal ético.  

Aristóteles tem a preocupação com a menção da virtude como meio de atingimento 

da felicidade e da própria ética, enquanto Platão destaca as ideias transcendentais como 

fatores determinantes da busca do bem e da ética, tendo a educação um papel fulcral no 

fortalecimento do conhecimento e da virtude. Pode-se aferir que a finalidade de ambos os 

filósofos, em suas descrições, é a mesma: a busca da felicidade e do bom convívio social. 

Conforme acentua Eduardo C. B. Bittar16, a especulação ética tende para a 

dilucidação teórica da virtude. A virtude mostra-se de fundamental importância para a 

realização prática desta ou daquela conduta, sendo a chamada mediedade da conduta com 

relação aos seus extremos que define uma ação como virtuosa ou não e tendo por critério 

efetivo a aferição do próprio indivíduo envolvido na respectiva questão analisada. Desse 

modo, a virtude (areté) tende para a busca de um ato de mediedade (mesotés), em relação 

especificamente a uma conduta de um determinado indivíduo, não se podendo, por tal 

razão, generalizar os extremos da aferição da mediedade, já que tais extremos ou 

condicionantes do estabelecimento da mediedade variam de significado e extensão de 

indivíduo para indivíduo. Por isso, a ética acaba se constituindo em uma forma habitual da 

conduta humana.  

No sentido de respaldarmos, em termos eminentemente filosóficos, a descrição da 

tábua ou catálogo de valores éticos que devem informar o processo e o próprio juiz na 

condução efetiva da integral solução dos litígios em sociedade, podemos estabelecer as 

virtudes (arétai) e vícios mais comuns, que podem ser verificados cotidianamente:  

 

a) irascibilidade, indolência, mansuetude; 

b) temeridade, covardia, virilidade; 

c) ausência de vergonha, timidez, pudor; 

d) intemperança; insensib ilidade, moderação; 

e) inveja (sem nome), justa indignação; 

f) ganância (sem nome), perda justa; 

g) prodigalidade, avareza, liberdade; 

h) fanfarronice, dissimulação, sinceridade; 

i) adulação, insipidez, amabilidade; 

j) obsequiosidade, antipatia, dignidade; 

                                                 
16 Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 212-213. 
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l) indiferença, padecimento, firmeza; 

m) vaidade, pusilanimidade, magnanimidade; 

n) ostentação, mesquinhez, magnificência; 

o) malícia, simplicidade, prudência .17 

 

Desse modo, a despeito de tal rol das virtudes e vícios não ser taxativo, mas sim 

exemplificativo, ele serve de base para o discernimento do indivíduo com relação ao 

significado de sua conduta e para que esta seja qualificada como ética ou antiética. Essa 

relação de condutas indubitavelmente é um suporte para a aferição empírica acerca da 

qualificação da conduta e da própria escolha de seus contornos pelo agente. No âmbito 

especificamente processual, é fundamental que tenhamos o estabelecimento dos vícios ou 

equívocos que ocorrem na realidade, a fim de buscarmos as respectivas soluções, que 

podem se consubstanciar no bem do processo e da solução de seus litígios subjacentes, em 

uma concepção aristotélica, encampada por nós neste trabalho. 

Evidentemente que cabe ao indivíduo escolher concretamente a conduta a ser 

seguida e, sobretudo, que pautará a sua atuação, perante o grupo social, vislumbrando-se a 

ação ética como ação humana confrontada com a realidade social subjacente ao seu agente. 

Nesta acepção, realmente o homem possui o livre-arbítrio na condução de suas realidades, 

escolhendo livremente entre o agir ético e o não ético.  

Destarte, para se alcançar um ideal ético verdadeiramente, é mister que a pessoa 

pratique seus atos de virtude, com um ideal definido para alcançar a sua felicidade, bem 

como a felicidade geral.  

Portanto, a nosso ver, a grande contribuição aristotélica para o entendimento 

objetivo acerca da ética, o que será para o nosso presente estudo de muita valia, consiste no 

fato em se estabelecer os grandes contornos práticos da ética e não apenas sua visão 

abstrata, permitindo que se vislumbrem as regras de condutas delineadores das virtudes e 

de seus estritos limites para haver a aferição da real conduta ética. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Conforme Eduardo C. B. Bittar, Curso de ética jurídica. Ética geral e profissional, p. 216. 
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1.4 A visão ética de Immanuel Kant 

 

A fim de darmos um delineamento cronológico e histórico da passagem ética ao 

longo do tempo, devemos destacar alguns apontamentos, antes de descrevermos os 

principais aspectos das ideias éticas de Immanuel Kant. 

As ideias éticas de Sócrates, Platão e Aristóteles situam-se na antiguidade clássica e 

destacam-se com relação à visão ética, que é importante para o atual momento da História, 

afastando-se das ideias iniciais místicas e de noções não filosóficas estritamente. 

Do mundo antigo, com o destaque dado para a imprescindível herança da 

antiguidade clássica, fazemos uma brevíssima menção à Idade Média. Por muitos chamada 

de idade das trevas (com o que não concordamos absolutamente), a Idade Média, no que 

concerne aos aspectos históricos, artísticos e da filosofia ética, trouxe importantes avanços 

e inovações ao desenvolvimento do ideal ético.  

Assim, na Idade Média, temos de fazer menção a Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino. Evidentemente que tais filósofos, apegados ao ideal então vigente da religiosidade 

e da visão ressaltada na figura de Deus, apoiaram a reflexão ética na observância dos 

padrões religiosos e teocêntricos, mas justificando tais concepções na filosofia grega, em 

Platão e Aristóteles.  

De acordo com Gilberto Cotrim18, Santo Agostinho (século III), partindo da 

concepção de purificação da alma, extraída da filosofia platônica, ressaltou a necessidade 

de elevação ascética para se compreenderem os desígnios de Deus. Igualmente, a noção da 

ideia de imortalidade da alma, destacada por Platão, foi resgatada por São Agostinho no 

bojo de uma reflexão religiosa e cristã. Deus, sendo a própria bondade personificada, é o 

centro de tal concepção ética, havendo a defesa do livre-arbítrio, na medida em que cada 

um pode escolher, com liberdade, entre se aproximar ou se afastar de Deus. Eventual 

afastamento de Deus corresponderia ao mal. 

São Tomás de Aquino, no século XIII, apoiando-se em uma noção religiosa e cristã, 

trouxe da ética aristotélica a ideia de felicidade como fim dos homens, cristianizando-a, ao 

afirmar que Deus era a fonte de tal felicidade19. 

Kant, na esfera do iluminismo, como resposta aos padrões medievais e teocentristas 

a serem superados, apresentou uma visão ética racionalista, formal e abstrata ao expressar 

que a virtude corresponde às ações engendradas, segundo a razão, afastando-se da 
                                                 
18 Fundamentos da filosofia. História e grandes temas, p. 252. 
19 Gilberto Cotrim, Fundamentos da filosofia. História e grandes temas, p. 252. 
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experiência; ao contrário, é a razão quem delimita a experiência. Esta visão, distante dos 

fins a serem perseguidos pela atividade ética, por consequência, afasta-se da visão cristã da 

ética, expressa, sobretudo, por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho.  

Houve outros grandes filósofos que expressaram suas concepções éticas 

extremamente importantes também para a atualidade, como Hegel, com sua visão 

histórico-social da ética, Marx e Habermas. Porém, entendemos que Kant corresponde a 

um marco da Filosofia ao destacar uma concepção histórica da ética como ponto de partida 

para uma visão racionalista e fulcrada no valor da pessoa humana; aliás, a visão humanista 

de Kant serviu, serve e servirá a uma fundamentação da existência de direitos humanos 

inerentes à pessoa, que é vista como um fim. 

Assim sendo, a visão ética de Kant 20, respaldada na acepção racionalista do 

indivíduo, acentua a necessidade de uma metafísica dos costumes, centrada por princípios 

definidos a priori, ou seja, estabelecidos por si sós, independentemente da visão extraída 

da experiência.  

Portanto, a visão ética de Kant norteia-se pela adoção de princípios fundamentais a 

priori, determinados e expressos pela razão humana, de modo que a experiência acaba 

sendo pautada pelas escolhas da razão, em face da observância de um dever. 

Antes de continuarmos ressaltando a visão ética de Kant, temos de explicitar, de 

forma didática, algumas noções básicas da filosofia kantiana, com o respaldo de Cotrim21. 

Em tal sentido, é mister ressaltar que a questão mais importante para o pensamento de 

Immanuel Kant é aquela relacionada ao conhecimento. Em sua obra Crítica da razão 

pura22, Kant distinguiu duas formas básicas do ato de conhecer: 

 

• o conhecimento chamado de empírico ou a posteriori, que se consubstancia 

aos dados fornecidos pelos sentidos, ou seja, que é posterior à experiência; 

• o conhecimento puro ou a priori, que é aquele que não depende de 

quaisquer outros dados dos sentidos, sendo anterior à experiência, surgindo de 

uma operação formal. O conhecimento puro acaba por nos levar a juízos 

universais e necessários; já o denominado conhecimento empírico não 

apresenta essa característica. 

 

                                                 
20 Metafísica dos costumes corresponde à grande obra kantiana concernente à ética. 
21 Fundamentos da filosofia. História e grandes temas, p. 160-163. 
22 Apud Gilberto Cotrim, Fundamentos da filosofia. História e grandes temas, p. 160-161. 
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Acerca das estruturas do sentir e do conhecer, Cotrim expõe com muita clareza que: 

 

[...] Kant buscou saber como é o sujeito a priori, isto é, o sujeito antes de 

qualquer experiência. Concluiu que existem no ser humano certas 

estruturas que possibilitam a experiência (as formas a priori da 

sensibilidade) e determinam o entendimento (as formas a priori do 

entendimento). Vejamos: 

- formas a priori da sensibilidade – são o tempo e o espaço. Kant dirá que 

percebemos e representamos a realidade sempre no tempo e no espaço. 

Essas noções são “intuições puras”, existem como estruturas básicas na 

nossa sensibilidade e são elas que permitem a experiência sensorial. 

- formas a priori do entendimento – de forma semelhante, os dados que 

são captados por nossa sensibilidade são organizados pelo entendimento 

de acordo com certas categorias. As categorias são “conceitos puros” 

existentes a priori no entendimento, tais como o conceito de causa, 

necessidade, relação e outros, que servirão de base para a emissão de 

juízos sobre a realidade. 

O conhecimento, portanto, seria o resultado de uma interação entre o 

sujeito que conhece (de acordo com suas próprias estruturas a priori) e o 

objeto conhecido. Isso significa que não conhecemos as coisas em si 

mesmas (o ser em si), isto é, como elas são independentes de nós. Só 

conhecemos as coisas tal como as percebemos (o ser para nós), os 

fenômenos, isto é, as coisas são conhecidas de acordo com as nossas 

próprias estruturas mentais. 

Para Kant, sua filosofia representava uma superação do racionalismo e do 

empirismo, pois argumentava que o conhecimento é o resultado de dois 

grandes ramos: a sensibilidade, que nos oferece dados dos objetos; e o 

entendimento, que determina as condições pelas quais o objeto é 

pensado.23 

  

Deste modo, no âmbito da filosofia kantiana, a razão e o conhecimento determinam 

a aferição sobre a realidade e os objetos; por isto, diz-se, em alusão à revolução 

implementada por Copérnico, com a sua menção ao modelo heliocêntrico, explicativo dos 

movimentos dos astros, que a teoria racionalista de Immanuel Kant representa a nova 

revolução copernicana. 
                                                 
23 Fundamentos da filosofia. História e grandes temas, p. 162-163. 
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A teoria kantiana é uma teoria fulcrada, sobretudo, no poder da razão, como 

elemento norteador do conhecimento humano e determinante da regulação dos objetos 

analisados pelos sujeitos em geral. Esta visão acabou por influenciar a concepção kantiana 

relativa à ética, nosso objeto de análise neste estudo.  

Para explicitarmos ainda mais a noção ética dada por Kant 24, mencionaremos 

algumas ideias pertinentes insertas na obra de Fábio Konder Comparato, que enfatiza:  

 

O programa filosófico de Kant, por ele reconhecido em notas que 

elaborou para um curso de lógica, foi organizado em função das seguintes 

perguntas:  

1) Que posso saber?  

2) Que devo fazer?  

3) Que posso esperar (na outra vida)?  

4) Que é o homem?25 

 

Para responder a essas questões fundamentais, que desde sempre alimentaram a 

reflexão filosófica, Kant, fiel à orientação cartesiana que deu início ao pensamento 

moderno, fixou, desde a Crítica da razão pura, um preciso método de pensamento. Este 

pensamento consistiu na busca de um conhecimento não fundado na experiência, mas que, 

bem ao contrário, a antecede, pelo fato de desvendar os seus elementos condicionantes.  

Seguindo o caminho traçado por Descartes, Kant frisou que, muito embora o 

conhecimento se inicie pela experiência, isto é, pelo uso de nossos sentidos, ele não pode 

limitar-se a isso, pois os sentidos nos transmitem uma imagem deformada ou incompleta 

das coisas por eles aprendidas. O verdadeiro conhecimento, portanto, ultrapassa o nível 

empírico e deve estar fundado em faculdades racionais, independentes de toda experiência 

sensorial; um conhecimento que Kant denominou a priori ou puro, enquanto o derivado 

dos sentidos é necessariamente a posteriori ou impuro: “O homem encontra realmente em 

si mesmo uma faculdade, pela qual ele se distingue de todas as outras coisas, até mesmo de 

si próprio, na medida em que é afetado pelos objetos: essa faculdade é a razão 

(Vernunft).”26  

Destarte, a ética kantiana fundamenta-se nas concepções insertas na razão, 

adstringindo-se meramente ao cumprimento do dever, independentemente dos fins a serem 

                                                 
24 Expressa, sobretudo, em sua obra Metafísica dos costumes, de 1797. 
25 Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 287. 
26 Apud Fábio Konder Comparato, Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 288. 
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alcançados: temos a incumbência precípua do cumprimento dos deveres estabelecidos a 

priori, não importando a finalidade específica a ser alcançada. 

Neste aspecto, preceitua Fábio Konder Comparato:  

 

Trata-se, como se percebe, de um método de pensamento idealista ou 

racionalista: a verdade não se encontra fora da razão humana, mas dentro 

dela. Os escolásticos diziam que o conhecimento da verdade supõe a 

adequação do pensamento à coisa pensada (adequatio intellectus ad rem). 

A filosofia moderna, a partir de Descartes, inverte a explicação: tudo o 

que podemos saber com certeza está em nossa mente e não fora dela. A 

filosofia deixa, portanto, de ser meramente especulativa (speculum = 

espelho), refletindo a realidade exterior, e passa a ser introspectiva: a 

tarefa do filósofo consiste em descobrir as leis que regem o nosso 

pensamento, não só o pensamento em si mesmo (a lógica), mas o 

pensamento como instrumento de captação da realidade exterior (o que 

Kant denominou metafísica). Em outras palavras, o saber filosófico é, 

antes de tudo, uma epistemologia, uma análise do conhecimento. 27 

 

A ética de Kant, por conseguinte, observará estritamente tal visão de seu 

pensamento e restará infirmada nos princípios a priori (puros) do comportamento moral, 

sem receber o reflexo do campo da experiência. Destarte, a ética de Kant tem fulcro na 

razão, sendo, pois, ético o comportamento relativo à associação da conduta a um dever 

estabelecido pelo sentido a priori do termo (racional), independentemente dos fins a serem 

alcançados pela respectiva conduta levada a cabo. 

Diante de todas as concepções anteriormente consignadas, devemos ressaltar que a 

ética, devido à sua amplitude e extensão de conteúdo, não pode precisamente apresentar 

um efetivo conceito ou definição, mas apenas uma dimensão de sua noção; assim sendo, 

afirmamos que a ética consiste em uma forma de comportamento ideal, pautado tal 

comportamento pela virtude de atuação do agente, mediante a aferição objetiva entre duas 

ou mais opções de ação, concluindo-se pela escolha da melhor forma de atendimento das 

finalidades inerentes à boa convivência social e individual. 

Evidentemente que a concepção de ética guarda estrita relação de correspondência 

com a ideia de justiça. A fim de demonstrar a aproximação de tais ideias, essenciais ao 

nosso presente objeto de estudo, a seguir, discorreremos acerca das principais noções de 
                                                 
27 Apud Fábio Konder Comparato, Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 288. 
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justiça, extraídas do pensamento basilar e clássico de Aristóteles. Estas noções, pois, são 

fundamentais para o desenvolvimento da nossa tese atinente aos aspectos da aferição da 

existência ou não, na atualidade forense do Brasil, de um processo, e, por consequência, de 

uma atividade jurisdicional estatal, devidamente justos e éticos. 

Portanto, este primeiro capítulo teve por escopo central descrever a noção de ética 

na visão de grandes pensadores, que é de vital importância para o estabelecimento das 

conclusões do presente estudo, com pertinência à concepção do processo ideal. Assim, 

situar o tema na esfera da análise filosófica, reunir os elementos fundamentadores da noção 

de ética, combinada com a ideia de justiça, à luz da visão aristotélica a seguir delineada, 

servirão de base teórica para a explanação concernente ao processo e à atividade 

jurisdicional do Estado, que devem ser vistos como ideais. 

Em tal sentido, a fim de precipuamente haver o esclarecimento do assunto acima 

delineado, devemos ressaltar que tal análise filosófica nos permite concluir, com respaldo, 

sobretudo na visão aristotélica de ética, que a ética constitui-se em uma conduta humana 

direcionada para a busca e afirmação das virtudes humanas, mediante a escolha racional do 

homem, diante de várias situações verificadas na realidade, sempre no sentido de se obter 

verdadeiramente o bem e, por conseguinte, a felicidade humana. 

É a ética uma conduta virtuosa, que se orienta sempre para a busca incessante do 

bem na esfera das ações humanas. Entendemos, pois, com sustentação na lição de 

Aristóteles acima mencionada, que a virtude e, consequentemente a ação ética, são 

alcançadas sempre pela atuação pragmática, não bastando a sua mera expressão abstrata; 

aprendemos, portanto, a ser éticos, com hábitos virtuosos, corretos e bons. Por esta razão, 

destarte, escolhemos a concepção aristotélica de ética, e também de justiça, para embasar e 

justificar a nossa tese, ora desenvolvida, acerca da aplicação da ética e da justiça no 

processo judicial brasileiro e na sua realidade estatal subjacente. 

Transportando tais idealizações do plano filosófico para o plano processual, em 

termos da estruturação de uma noção de processo ético e justo, também com supedâneo na 

correlata Teoria Geral do Processo, no bojo, portanto, de uma afirmação ideal a respeito, 

podemos destacar que devemos ter a efetiva descrição dos ideais valorativos pertinentes a 

tal tema e enfoque, ideais estes que, uma vez rigorosamente aplicados na realidade prática 

da operação jurídica de aplicação do Direito na órbita das resoluções de conflitos, poderão 

permitir o atingimento de um processo judicial realmente ético e justo ou ao menos mais 

ético e justo, como instrumento de solução de litígios. 
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Na dimensão de uma abordagem aristotélica, com viés filosófico, a nosso ver, o 

processo será considerado ético se, mediante a prática cotidiana, receber a aplicação de 

formas voltadas para o alcance de suas finalidades e será, outrossim, justo se permitir e 

ensejar a real possibilidade de composição dos conflitos judiciais, de maneira proporcional, 

considerando a sua duração efetiva, o alcance efetivo da igualdade processual substancial 

entre as partes, também no âmbito de uma visão aristotélica de tal termo, a metodologia de 

solução dos litígios, por parte do juiz, sobretudo, a proximidade dos reflexos da decisão 

judicial com as exigências e necessidades coletivas, pertinentes à busca de uma solução 

dos demais problemas que se relacionam com uma demanda judicial, dentre outros 

aspectos pertinentes a tal assunto. O nosso enfoque precipuamente na constante busca da 

caracterização concreta de um processo ético e justo fulcra-se fundamentalmente na visão 

aristotélica a respeito de tais temas, conforme também restará evidenciado no próximo 

capítulo. 

Ressaltamos em tal esteira que não obstante a relevância e profundo destaque 

filosófico da concepção de Kant acerca da ética, não encampamos tal concepção, de forma 

integral, neste estudo, posto que este ilustre filósofo acentua o papel da razão para a 

conformação ética da conduta, acabando por praticamente desconsiderar o papel da 

finalidade da conduta, para a configuração desta como modo ético. Tal resulta do fato de 

este trabalho tratar das finalidades do processo judicial, que devem efetivamente ser éticas 

e justas, havendo grande preocupação com os reflexos da atuação processual em nossa 

realidade prática. 

Já Aristóteles propugna que a virtude refere-se a paixões e ações no campo das 

atuações voluntárias28, o que possibilita a conclusão no sentido de que é possível o 

encaminhamento das ações para o campo virtuoso, ético, alterando-se o rumo de certas 

situações. É exatamente esta a contribuição a ser dada por intermédio deste trabalho: 

partindo-se da aferição de uma realidade processual conflituosa e problemática, com a 

imprescindível e fundamental utilização das noções e conceitos filosóficos da ética e da 

justiça, em uma visão ideal ou próxima do ideal, para se encaminhar para um cenário de 

descrição do processo que seria o ideal em termos de técnica de solução de litígios de 

forma justa e ética.  

Nesse aspecto, a nosso ver, o conceito filosófico fundamental (que é e será lançado 

neste estudo), para fundamentar a busca pela delimitação do processo ético e justo, trata-se 

                                                 
28 Ética a Nicômaco, p. 83. 
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daquele pertinente ao trabalho desenvolvido por Aristóteles, sempre em atenção simultânea 

com outros autores e conceitos filosóficos que podem ser úteis ao esclarecimento do 

presente tema. 

Aristóteles demarca o aspecto ético de forma prática, concentrando sua análise e 

abordagem na esfera da virtude, a qual é verificada e apreendida de modo pragmático, 

mediante, portanto, a prática das condutas. Isto é, podemos nos transformar em éticos e, 

portanto, virtuosos, ainda que partamos de certas situações anteriores, em que não 

predominava a condução ética.  

Por esta razão, na atual realidade do Poder Judiciário e do fenômeno processual, 

voltado este para a pacificação da sociedade, reconhecendo-se sua problemática vinculada 

a um quadro de crise, em que a respectiva finalidade processual (da pronta e justa solução 

de conflitos individuais e sociais) não é alcançada, não se vislumbrando, pois, realmente 

uma realidade efetivamente ética, com a pronta aplicação de conceitos e medidas 

direcionadas para o implemento de uma virtude processual, poder-se-á alcançar um 

processo mais efetivo na direção da solução e pacificação dos diversos conflitos de 

interesses. Nesta acepção, podemos perceber, no bojo da formulação de uma visão 

aristotélica do fenômeno ético e da justiça, que estes conceitos de ética e de justiça são 

próximos e correlatos, vez que a atuação ética, virtuosa, encaminha-se objetivamente para 

a adoção de medidas e práticas justas, estas aqui também enfocadas à luz da visão 

aristotélica, no sentido de se distribuírem os diversos bens e direitos de forma proporcional 

e equânime, conforme restará evidenciado a seguir. 
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2 A VISÃO DE JUSTIÇA DE ARISTÓTELES: UMA 

CONCEPÇÃO FULCRADA NOS LIVROS V E VI DA OBRA ÉTICA A 

NICÔMACO 

 

 

Entendemos que as noções de ética e de justiça, essenciais para o desenvolvimento 

do nosso tema, são interligadas e reciprocamente dependentes umas das outras. Vimos que 

a ética tem por escopo fundamental disciplinar as condutas humanas, a fim de estabelecer a 

melhor forma de atuação, para, por sua vez, se alcançar precipuamente o bem ou a 

felicidade humana e da coletividade.  

A justiça, em tal aspecto, é o elemento central que irá direcionar uma conduta como 

ética ou não, para a final termos a concepção, diante de uma certa situação fática, da 

realidade ética, correta ou não. E estas acepções, conforme ressaltamos, por conseguinte, 

mostram-se de vital importância para o estudo, concernente ao exame do processo e de sua 

realidade subjacente. Estabeleceremos alguns parâmetros do processo, visualizado em sua  

visão principiológica geral, para, a seguir, demonstrar as manifestas e evidentes 

problemáticas relacionadas à visão do processo como prestação de justiça.  

Será que o Estado-Juiz, ou o denominado Poder Judiciário, ao permitir o andamento 

processual extremamente longo e sem direto compromisso com a visão pragmática de 

justiça, em vista da atual realidade social brasileira (injusta, considerando-se a 

desigualdade flagrante na distribuição dos diversos bens da vida entre a população), com a 

também evidente dificuldade em se solucionar de fato as diversas lides que explodem a 

cada dia no seio social, poderia ser considerado ético e justo? 

O grande escopo de nosso trabalho é, portanto, a partir de uma concepção 

principiológica geral do processo, no bojo de sua Teoria Geral, mostrar as evidentes 

dificuldades práticas em se implementar um processo mais ágil e mais efetivo, em termos 

de real distribuição dos diversos bens e direitos entre as pessoas que procuram o Poder 

Judiciário.  

Em tal contexto, apresentaremos, de forma tangencial, a questão da atuação do juiz 

no processo, mas o nosso objetivo central é mostrar que a concepção de processo, 

idealizada pela sua Teoria Geral, não está no momento em estrita conexão com as visões 

de ética e de justiça, propugnadas pela Filosofia e Teoria Geral do Direito; por esta razão, o 
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nosso trabalho possui um enfoque filosófico, com um viés simultaneamente prático ou 

pragmático.  

O processo, regido por seus princípios estabelecidos por sua Teoria Geral, os quais 

possuem evidente e forte conteúdo axiológico, não tem efetivado na concretude dos fatos, 

no cotidiano forense, a carga de valores voltada para o real atingimento dos ideais de 

justiça e de ética. E esta preocupação assume uma relevância maior, na medida em que 

entendemos que a justiça ou o acesso à justiça, aos serviços do Poder Judiciário, constitui-

se em direito humano fundamental. 

Deste modo, neste capítulo delinearemos a noção fundamental de justiça; a seguir, 

mostraremos a visão de processo, no âmbito, precipuamente, de sua Teoria Geral, para, de 

forma tangencial, haver uma explanação sobre o papel do juiz no processo, em sua visão 

ética, bem como acerca da ideia, ainda que geral e aproximada, do contexto atual do Poder 

Judiciário ; e, por fim, explanaremos as dificuldades éticas da prestação jurisdicional e a 

também tentativa de se evidenciar as principais regras processuais de um processo ideal,  

com a descrição de suas respectivas premissas fundamentais, na busca incessante do 

alcance de uma prestação judicial mais ágil, próxima da realidade e de seus atores sociais, 

portanto, de uma prestação jurisdicional mais ética e justa. 

Neste tópico de nosso trabalho, especialmente, teremos por escopo fundamental 

mostrar a noção de justiça, por nós aqui adotada, que é a visão (de justiça e ética) 

encampada por Aristóteles29.  

Aristóteles afirma que, no que se refere à justiça e à injustiça, deve-se indagar 

precisamente a que tipos ou espécies de ações elas concernem, em que sentido é a justiça 

uma mediania e entre quais extremos o ato é mediano. 

Observa o estagirita que o homem entende por justiça aquela disposição moral que 

torna os indivíduos aptos a realizarem atos justos, que os fazem agir justamente e 

desejarem o que é justo; analogamente, entende por injustiça aquela disposição que leva os 

indivíduos a agirem injustamente e desejarem o que é injusto.  

Destarte, em tal direção, o termo “injusto” é tido como indicativo tanto do 

indivíduo que transgride a lei, quanto do indivíduo que toma mais do que aquilo que lhe é 

devido, o indivíduo não equitativo. Por conseguinte, o homem que obedece à lei e o 

homem equitativo serão os justos. O justo, para Aristóteles30, significa o que é legal e o 

                                                 
29 Expressa em sua Ética a Nicômaco, sobretudo em seus Livros V e VI. 
30 No âmbito do consignado no início do Livro V de Ética a Nicômaco. 
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que é igual ou equitativo; o injusto, a contrario sensu, é aquilo que é ilegal e aquilo que é 

desigual ou não equitativo. 

Esse é um parâmetro de justiça, que leva em consideração, para o estabelecimento 

de sua definição, dois fatores, quais sejam, o legal e o equitativo, na acepção de se buscar 

estritamente aquilo que é verdadeiramente devido a alguém. O termo não equitativo  

expressa tanto aquilo que inclui o tomar demasiado coisas boas, quanto o tomar demasiado 

pouco coisas más. 

A justiça, para o filósofo, é a virtude perfeita, com uma qualificação, que é exibida 

aos outros e não no seu sentido absoluto. Por isso, afirma Aristóteles que na justiça se 

encontra toda a virtude somada. 

A justiça é a virtude perfeita por ser ela a prática da virtude perfeita, podendo o seu 

possuidor praticar sua virtude dirigindo-se aos outros e não a ele mesmo. Em assim sendo, 

podemos entender que a justiça é uma forma de virtude (de ética), mas sempre em relação 

aos outros, na esfera do relacionamento entre as pessoas. 

A nosso ver, é justamente por isso que Aristóteles afirma que  a autoridade mostrará 

o homem, pois é no exercício da autoridade que aquele que a detém é levado 

necessariamente à relação com os outros e se torna um membro da comunidade. Neste 

cenário de relacionamento recíproco entre as pessoas, surge a possibilidade da colocação 

em prática dos verdadeiros ideais da justiça e da ética e, outrossim, podemos também 

incluir em tal aspecto a atuação dos órgãos judiciários no âmbito processual.  

Se a relação jurídica processual não alcançar o seu objetivo constitucional de 

presteza e de eficácia, pode-se concluir que ela não seria ética e justa na acepção filosófica 

ora tratada, à luz da principiologia aristotélica. 

Portanto, em virtude de implicar a relação com alguém, do lado externo do 

comportamento respectivo, a justiça coloca-se dentre as virtudes concernentes ao alheio, 

visto que ela concretiza e expressa o que se consubstancia na vantagem do outro. Por tal 

fundamento, alguém só pode ser justo e também injusto em relação a outrem e não consigo 

mesmo. 

Aristóteles entende que há mais tipos de justiça, e que o vocábulo possui um outro 

significado além do de virtude, como mencionado. Neste sentido, a justiça particular, e o 

que se constitui em justo, é dividida em dois tipos: um é aquele correspondente ao 

exercício na distribuição de honra, riqueza e os demais ativos divisíveis da comunidade, os 

quais podem ser atribuídos entre seus membros em porções iguais ou não; o outro tipo é 

aquele que supre um princípio corretivo nas transações privadas. Esta justiça, denominada 
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de corretiva, apresenta duas subdivisões, atinentes às duas classes de transações privadas, 

quais sejam, as voluntárias e as involuntárias. Aristóteles exemplifica como hipóteses de 

transações voluntárias a venda, a compra, o empréstimo a juros, a caução, o empréstimo 

sem juros, a garantia de pagamento e o arrendamento; como transações involuntárias, há o 

furto, o adultério, o envenenamento, a prostituição, a sedução ou incitação de escravos, o 

assassinato à traição e o falso testemunho. 

O homem injusto é alguém não equitativo, além de ser também o injusto iníquo, 

restando claro que, em relação ao iníquo (desigual), existe uma mediania; assim sendo, 

pode-se concluir que, em qualquer tipo de ação, na qual há um mais e um menos, é 

também admissível o igual.  

Em tal aspecto, portanto, o injusto é o iníquo (desigual), e o justo é o igual, sendo o 

justo uma espécie de mediania, por conseguinte. Nessa mediania, a justiça envolve, ao 

menos, quatro termos, ou seja: dois indivíduos para os quais há justiça e duas porções que 

são justas. E haverá a mesma igualdade ent re as porções, tal como entre os indivíduos, vez 

que a proporção entre as porções será igual à proporção entre os indivíduos, pois não sendo 

as pessoas iguais, não terão porções iguais. Aqui, Aristóteles estabelece, a nosso ver, um 

princípio vital para o entendimento de justiça, qual seja, aquele pertinente à situação, pela 

qual os iguais detêm ou recebem porções desiguais, ou indivíduos desiguais detêm ou 

recebem porções iguais, quando, por consequência lógica, surgirão os conflitos entre as 

pessoas. Por esta razão, surge a basilar expressão, extraída de tal contexto: tratamento 

desigual aos desiguais.  

Isto é de fundamental importância para o enfrentamento dos problemas processuais, 

subjacentes à nossa atual realidade jurídica e forense, visto que temos vá rios processos 

envolvendo interesses diferentes, em relação a pessoas de diversas origens sociais, 

econômicas, etc., havendo, pois, a efetiva necessidade da adoção de medidas voltadas para 

a abordagem e atenuação de tal situação na esfera de uma mediania ou meio-termo entre os 

extremos respectivamente analisados.  

No bojo de tal relação de proporção, que envolve a dinâmica da justiça, Aristóteles 

preceitua que o princípio da justiça distributiva é a conjugação do primeiro termo de uma 

proporção com o terceiro; do segundo com o quarto; e o justo é uma mediania entre dois 

extremos, que são desproporcionais, uma vez que o proporcional é uma mediania e o justo 

é o proporcional.  

O justo e a justiça distributiva concernem a um aspecto matemático, no bojo de 

uma conclusão silogística. Esta proporção, relativa à justiça distributiva, é a chamada 
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proporção geométrica, considerando que uma proporção geométrica é aquela na qua l a 

soma do primeiro e do terceiro termos apresentará a mesma relação com a soma do 

segundo e quarto termos, como um termo de um par ou outro, que se apresenta com um 

outro termo. O justo é, portanto, o proporcional, e o injusto é o que transgride a proporção, 

ou seja, é desproporcional. 

O injusto pode decorrer do excesso ou da deficiência, visto que, quando a injustiça 

é realizada, aquele que a faz detém o excesso do bem em pauta e a vítima da injustiça 

detém o insuficiente em relação a tal bem. Destarte, entendemos que a justiça distributiva é 

a proporciona l ou racional, podendo contribuir decisivamente para o exame e a resolução 

dos problemas que atingem o processo e sua respectiva atuação estatal no Brasil. 

Reportando-se novamente à justiça corretiva, que se encontra presente nas 

transações privadas, voluntárias e involuntárias, ela se diferencia da justiça distributiva, 

posto que esta se conforma com a razão (proporção) e a correspondente injustiça é uma 

transgressão dessa mesma proporção. Já o justo nas transações privadas não é o igual de 

acordo com a proporção geométrica, mas de acordo com a proporção aritmética, não 

havendo diferença se um homem bom trapaceou um homem mau ou se este trapaceou 

aquele, conforme frisa Aristóteles; neste caso, a lei apenas considera a natureza do dano, 

tratando as partes como iguais, indagando apenas se alguém praticou a injustiça, enquanto 

o outro a sofreu e se alguém praticou o dano e se o outro foi atingido. 

Diz Aristóteles acerca de tal concepção de justiça e, sobretudo, do papel do juiz em 

tal direção: 

 

Consequentemente, sendo o injusto aqui o desigual, o juiz se empenha 

em torná-lo igual, visto que quando alguém recebeu um golpe e o outro o 

aplicou, ou alguém matou e o outro foi morto, a linha que representa o 

sofrer e o fazer no tocante à ação está dividida em partes desiguais, mas o 

juiz se empenha em torná-las iguais mediante a penalidade ou perda por 

ele impostas, retirando o ganho.31 

 

Por tal razão, quando surgem as disputas ou conflitos de interesses, as pessoas 

procuram um juiz, na acepção assim utilizada por Aristóteles. Dirigir-se a um juiz quer 

significar dirigir-se à justiça, em razão de o juiz ideal ser a própria justiça personalizada. 

                                                 
31 Ética a Nicômaco, p. 143-144. 
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Destarte, Aristóteles atribui – vamos assim dizer – um papel processual muito 

importante ao juiz, no sentido de ser este o solucionador prático das diversas lides 

ocorrentes na sociedade, o que, em grande e fundamental parte, persiste até os dias atuais. 

Em tal aspecto, o juiz restaura a igualdade e, nos dias atuais, a própria igualdade 

processual, considerando a posição ocupada pelas partes no processo em geral, no bojo da 

Teoria Geral do Processo. Se o juiz restaura a igualdade, o igual é uma mediania por meio 

de proporção aritmética entre o maior e o menor na forma aqui ora examinada. 

Aristóteles destaca que a matéria objeto de sua investigação é a justiça, no sentido 

absoluto, e a justiça política. Esta quer significar justiça entre pessoas livres e (real ou 

proporcionalmente) iguais, que vivem uma vida comum com a finalidade de satisfazer suas 

necessidades.  

Por consequência, entre indivíduos que não são livres e igua is, a justiça política não 

pode existir, porque a justiça só pode existir entre aqueles cujas relações mútuas são 

reguladas pela lei e esta existe no seio daqueles entre os quais há uma possibilidade de 

injustiça, uma vez que administração da lei implica a distinção entre o justo e o injusto. 

Pessoas entre as quais há a possibilidade da existência da injustiça podem agir 

injustamente entre si. Por isto, Aristóteles não admite que um ser humano governe, mas 

apenas a lei, pois um homem governa em seu próprio interesse e se converte num tirano. 

Ele ressalta que a função de um governante é ser o guardião da justiça e, se assim o é, 

também da igualdade entre as pessoas da comunidade. O bom governante se empenha 

pelos outros, o que se coaduna com a visão pela qual a justiça é o bem do outro. 

A justiça política pode ser vista como, em parte, natural e, outra parte, 

convencional. Uma concepção ou regra de justiça natural é aquela que apresenta idêntica 

validade em todos os lugares e não depende da aceitação. Já uma regra convencional é 

aquela que, em primeira instância, pode ser estabelecida de um modo indiferente, ainda 

que, uma vez estabelecida, deixa de ser indiferente. 

Analisando tal aspecto, Aristóteles diz que, embora haja o que chamamos de justiça 

natural, todas as regras da justiça são variáveis. Mas, não obstante isso, há o que reputamos 

ser a justiça natural, bem como a justiça que não é determinada pela natureza, sendo fácil 

ver quais regras da justiça, ainda que não absolutas, são naturais e quais não são, mas 

legais e convencionais. As regras da justiça baseadas na convenção e na conveniência são 

como medidas padrões. Neste aspecto, porém, Aristóteles afirma que as regras da justiça, 

que não são ordenadas pela natureza, mas pelo ser humano, não são as mesmas em todos 

os lugares, visto que as formas de governo não são as mesmas, ainda que, em todos os 
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lugares, haja apenas uma forma de governo, que é natural, ou seja, a melhor forma de 

governo. 

Aristóteles32 assinala que é certo escolher a mediania e evitar o excesso e a 

deficiência. A mediania é fixada pela justa razão; esta é a razão reta ou verdadeira, uma 

base das chamadas virtudes intelectuais. Dessa forma, há um certo padrão, o qual 

determina esses modos de observação da mediania que definimos entre o excesso e a 

deficiência, em conformidade com a justa razão, sempre em relação ao estabelecimento da 

conduta justa ou ética. 

No sentido de estabelecer em que consiste a justa razão, Aristóteles33 divide as 

virtudes da alma em dois grupos, nomeadamente em as virtudes do caráter (morais) e as do 

intelecto. Assim, a alma possui duas partes, uma racional e a outra irracional. A parte 

racional apresenta duas faculdades, uma pela qual se especulam as coisas cujos primeiros 

princípios são invariáveis, e a outra pela qua l se especulam as coisas que permitem 

variação. 

Porém, a virtude de uma faculdade, e isto, a nosso ver, é fundamental para o 

estabelecimento de uma conduta ética e justa, encontra-se vinculada à função especial que 

essa faculdade acaba por desempenhar nos comportamentos humanos. Existem, destarte, 

três elementos na alma que controlam a ação e a busca da verdade, quais sejam, a 

sensação, o intelecto e o desejo.  

Na medida em que a virtude moral é uma disposição que diz respeito à escolha, e 

esta é desejo deliberado, conclui-se que se a escolha deve ser boa, pois tanto a razão 

precisa ser verdadeira, quanto o desejo deve ser correto, visto que o desejo tem de buscar 

as mesmas coisas afirmadas pela razão. Aqui, evidenciam-se o raciocino prático e a busca 

da verdade relativamente à ação.  

No campo do pensamento especulativo, não relativo à ação ou produção, a função 

certa e errada consiste na consecução da verdade e falsidade, de modo respectivo. O atingir 

da verdade é efetivamente a função de todo o intelecto. O pensamento, por si só, nada 

move ou produz, mas associado a um fim e vinculado à ação poderá causar transformações 

nos comportamentos e atividades. É o atingimento da verdade fundamental para a 

consecução de tais transformações e a função essencial de ambas as partes intelectuais ou 

racionais da alma. Esta assertiva também se mostra importante para a concretização dos 

ideais de justiça e de ética, inclusive na esfera pragmática do processo estatal moderno. 

                                                 
32 No início do Livro VI de Ética a Nicômaco, p. 163-183. 
33 Em Ética a Nicômaco, livro VI. 
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Em tal contexto, outrossim, deve-se atentar para o fato de que a prudência 

(fronêsis) é uma qualidade racional para a consecução da verdade, que se reporta à ação 

pertinente às coisas que são boas para os seres humanos. A prudência, portanto, é uma 

virtude. Por conseguinte, Aristóteles34 conclui que não é possível ser bom no sentido 

verdadeiro sem prudência, bem como não é possível ser prudente sem a virtude moral. A 

prudência é necessária porque é a virtude da parte do intelecto à qual a conduta humana é 

pertinente, acrescentando que nossa escolha das ações não será correta sem prudência, 

tanto quanto sem virtude moral, vez que se, por um lado, a virtude moral nos capacita a 

atingir o fim, a prudência nos permite adotar o meio certo para atingi- lo ou buscá-lo. 

Com fulcro em tais concepções filosóficas que fundamentam nossas ideias no 

presente estudo, podemos afirmar que a justiça é a busca do equilíbrio entre duas 

proporções, e a ética, encampada pelas concepções de prudência e da verdade, será um 

elemento imprescindível e fundamental para se atingir a justiça e a busca da equidade nas 

sociedades e em qualquer outro contexto.  

Por essa razão, entendemos que a ética e a justiça são conceitos inseparáveis e 

indissociáveis, na medida em que o que é ético é justo e o que é justo é ético, posto que a 

ética busca atingir a verdade pela prudência e a justiça, sendo que, em última instância, 

também tem por escopo o atingimento da verdadeira proporção entre duas pessoas ou 

situações sociais.  

Portanto, a partir de tais concepções de ética e de justiça, formuladas por 

Aristóteles, podemos delinear o processo ideal e a consequente atuação ética ideal do 

Poder Judiciário, vislumbrando-se, como parâmetro para tal análise, a situação não ideal 

que atualmente vigora no âmbito estatal processual em nosso país. A seguir, procuraremos 

atingir tal fim, com as explanações formuladas a respeito de tal contexto e situação. 

                                                 
34 Ética a Nicômaco, p. 183. 
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3 A NOÇÃO DE PROCESSO NO BOJO DE SUA TEORIA GERAL, 

O CONTEXTO ATUAL DO PODER JUDICIÁRIO E O PAPEL ÉTICO 

DO JUIZ NO PROCESSO 

 

 

Será que o nosso processo é ético ou justo, com parâmetro no que foi anteriormente 

destacado, na esfera filosófica? Para alcançarmos tal análise, é mister que  descrevamos a 

noção de processo e a atual situação em que se encontra o Poder Judic iário. 

Devemos destacar que o processo se constitui, nos dias atuais, como o principal 

meio de solução dos litígios, consubstanciando-se em aparato estatal, sob a condução do 

Poder Judiciário.  

Nos primórdios da humanidade, por não existir um poder estatal estruturado, havia 

formas de solução de conflitos exercidas pessoalmente pelos interessados na respectiva 

lide, tal como a autotutela (justiça realizada por intermédio do poder físico do mais forte) e 

a autocomposição (relacionada aos critérios de transação ou até mesmo de submissão 

espontânea ao interesse de outrem). 

Com o fortalecimento do Estado, como agente da prestação dos principais serviços 

destinados aos cidadãos, o que se vê mais objetivamente e claramente no desenvolvimento 

do Estado Romano antigo, foi chamado para si o poder de solucionar os diversos conflitos 

de interesses que ocorriam na realidade fática, tendo o processo como meio de atuação e de 

exercício. Em um sentido sociológico, pode-se dizer que o processo é o meio de solução 

dos conflitos de interesses (intitulados estes, pelos processualistas, de lide). 

Na atualidade, o processo desenvolve-se, como principal meio de solução de 

conflito, na esfera do poder do Estado, denominado por Jurisdição. A Jurisdição pode ser 

vista objetivamente como o poder do Estado de dirimir as controvérsias, oriundas das 

relações sociais ocorrentes no cotidiano, mediante a aplicação do Direito Objetivo, 

Material aos casos concretos. É a dicção do Direito, ou seja, o dizer, aplicar o Direito 

Objetivo aos casos submetidos à apreciação dos juízes e tribunais, no bojo da organização 

judiciária  pátria, em atenção precípua à competência jurisdicional estabelecida na 

Constituição da República. 

Tais conceitos extraídos da Teoria Geral do Processo, que apresenta os princípios e 

regras fundamentais da instituição processo, são fundamentais para se relembrar o aspecto 
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teórico do fenômeno processual, no sentido de se atingir a nossa realidade prática. Em tal 

esteira, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel 

Dinamarco prelecionam que :  

 

Pela  jurisdição, como se vê, os juízes agem em substituição às partes, que 

não podem fazer justiça com as próprias mãos (vedada a autodefesa); a 

elas, que não mais podem agir, resta a possibilidade de fazer agir, 

provocando o exercício da função jurisdicional. E como a jurisdição se 

exerce através do processo, pode-se provisoriamente conceituar como 

instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para 

pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo 

cumprir o preceito jurídico pertinente a cada caso que lhes é 

apresentado em busca de solução.35 

 

Deste modo, o processo tem por escopo precípuo a pacificação social, solucionando 

os conflitos de interesses de forma definitiva e segura. É a visão de certeza e de segurança 

jurídica que acaba por orientar todo o andamento do processo na atualidade, com o 

enfoque também de celeridade processual, devendo idealmente o processo durar o menor 

tempo possível, com a consequente solução rápida das controvérsias jurídicas e sociais, de 

acordo com a norma constitucional inserida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, no 

âmbito do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

O processo, em tal conotação ou expressão geral, na órbita de sua Teoria Geral, 

aqui expressa para justificar a nossa análise processual-ética-justa, é informado por 

princípios fundamentais, que irão explicá- lo juridicamente e demonstrar a sua finalidade e 

importância jurídica em termos valorativos. 

À luz do delineado36, a nossa doutrina processual distingue os princípios gerais do 

Direito Processual daquelas normas ideais que representam uma aspiração ou objetivo de 

melhoria do processo e de sua estrutura. Em tal aspecto, quatro regras são apontadas, sob a 

denominação de “princípios informativos” do processo, a saber: 

 

• o princípio lógico, consistente na seleção dos meios mais eficazes e rápidos 

de procurar e descobrir a verdade e de se evitar o erro. Este princípio, em um 

sentido filosófico para a sua explicitação, contém forte carga valorativa, na 
                                                 
35 Teoria geral do processo, p. 23 – grifo do autor. 
36 Ibidem, p. 50-51. 
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medida em que propugna pela busca da verdade na realidade processual de 

solução de litígios, o que receberá a incidência e a aferição da ética em sua 

manifestação pela via da prudência, na busca evidentemente de se concretizar o 

ideal da justiça e do bem comum; 

• o princípio jurídico, consubstanciado pela efetivação da igualdade no 

processo e justiça na decisão. Aqui, novamente, encontramos uma visão 

valorativa manifesta do processo, na medida em que, no seu âmbito, o juiz 

deverá necessariamente lutar para garantir a igualdade das partes envolvidas no 

feito, alcançando-se a almejada justiça (distribuição equânime dos bens ou 

direitos envolvidos), de forma substancia l, tratando-se desigualmente os 

desiguais, exprimindo-se faticamente o ideal de justiça distributiva e 

proporcional (de mediania ou do meio-termo), na visão de Aristóteles, para se 

mostrar a dimensão real de justiça na esfera da atuação do Poder Judiciário no 

seu ambiente processual; 

• o princípio político, expresso pela constante busca do máximo de garantia 

social com o mínimo de sacrifício individual da liberdade de cada um. Esta 

dimensão processual é um norte que deverá ser sempre perseguido por todos os 

operadores do Direito, como também uma visão axiológica da manifestação do 

processo, asseverando que, por tratarmos da atuação processual do Poder 

Judiciário neste estudo, reportamo-nos mais ao papel do juiz, desempenhado no 

processo, porém, tal constatação não exclui, de modo algum, a atuação e o 

papel exercido pelos demais operadores do Direito no espectro processual e 

procedimental, tais como advogados, membros do Ministério Público, 

Advogados da União, etc.; 

• o princípio econômico, expresso pela máxima do processo acessível a todos, 

com vista ao seu custo e à sua duração. Este é um ideal, de conotação ética, a 

ser perseguido constantemente pelos operadores do Direito na relação jurídica 

processual, sendo uma das maiores preocupações de todos os juristas que  

atuam na dinâmica do processo e do Direito como um todo, o que acabou 

sendo abarcado pela atual norma constitucional inserta no artigo 5º, inciso 

LXXVIII, de nosso texto constitucional. 

 

Esses são, pois, os quatro alicerces do ideal processual que deve orientar todos os 

operadores jurídicos na cotidiana aplicação e no manuseio do processo como instrumento 
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de solução de conflitos sociais e como grande meio de efetivação dos direitos consagrados 

em nossa ordem jurídica em vigor. Destarte, tais alicerces constituem-se em premissas 

éticas fundamentais, que devem ser seguidas, de modo integral, pelos juízes, no tocante à 

distribuição da verdadeira justiça em nossa realidade jurídica processual. 

É verdade que temos os princípios gerais do processo, que se exprimem por 

enunciados, com conteúdo normativo e também valorativo, voltados para a explicitação e 

aplicação do fenômeno processual na busca constante pela manifestação do real 

significado de justiça.  Porém, para o desenvolvimento da presente tese, mostra-se mais 

relevante a análise dos princípios informativos do processo, em sua exteriorização teórica e 

sua aproximação com a realidade prática, com os adendos de ordem principiológica. 

Em tal sentido, há, no que concerne aos princípios processuais gerais que 

explicitam a situação processual e sua aproximação com a realidade prática, os seguintes 

preceitos: 

 

• Princípio do Devido Processual Legal (Due Process of Law): o processo, 

para ter eficácia como meio efetivo de solução de litígios, deve ser estritamente 

aquele já delineado e idealizado na norma jurídica processual e informado 

pelos seus respectivos princípios. Este princípio é basilar para a concepção de 

segurança e de efetividade do processo como meio de solução de lides, tendo 

sua origem remota na Magna Carta do rei britânico João Sem-Terra, no ano de 

1215. 

• Princípio do Contraditório: este preceito processual assegura a 

bilateralidade do processo na medida em que permite a ampla comunicação das 

partes entre si e perante o magistrado condutor do processo. É a expressão 

fundamental da visão democrática e aberta do processo, que deve nortear 

sempre a realidade jurídica como um todo. 

• Princípio da Ampla Defesa: por meio deste princípio, as partes poderão 

sempre fazer uso de todos os meios processuais, petições e recursos no sentido 

de haver a constante defesa de seus direitos materiais. 

• Princípio da Igualdade Processual: o juiz, no desenvolvimento do 

procedimento processual, deve obrigatoriamente garantir às partes a igualdade 

de tratamento, na acepção aristotélica do tratamento desigual dispensado aos 

desiguais, em um aspecto eminentemente proporcional de tratamento das partes 

processuais e do próprio objeto processual. Esta é uma metodologia 
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fundamental, que deve nortear toda a atividade das partes e do juiz na busca 

justa da solução dos conflitos de interesses, posto que, se houver um tratamento 

igual dado aos desiguais, certamente a desigualdade persistirá e a injustiça 

também na esfera processual. Há aqui uma verdadeira expressão da 

denominada (por Aristóteles) justiça distributiva, a qual, a nosso ver, é a 

concepção de justiça que melhor pode explicar o funcionamento do processo, 

como modo de solução (justa) dos diversos conflitos de interesses. Este 

princípio da igualdade ou isonomia processual vem expresso e garantido no 

artigo 5º, caput da Constituição da República e no artigo 125, I do Código de 

Processo Civil brasileiro. 

• Princípio do Acesso à Justiça: este princípio assegura o contato de qualquer 

pessoa com os órgãos judiciários, integrantes de nossa organização judiciária e 

previstos constitucionalmente no artigo 92 da Constituição Federal, como o 

meio mais eficaz, ou que deve ser o mais eficaz, na busca da efetivação dos 

diversos direitos eventualmente lesados na ordem das relações humanas 

verificadas em nossa realidade. 

 

Consoante o expresso37, a pretensão de direito material levada ao processo clama 

por uma solução que atinja o ideal de justiça em favor de ambos os participantes do 

processo, no bojo de seus polos processuais; por conseguinte, é que se diz que o processo 

deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se expressa, 

segundo a moderna doutrina brasileira desenvolvida a respeito, em “acesso à ordem 

jurídica justa”. 

A ordem jurídico-positiva e a doutrina processual moderna colocam em destaque 

uma série de princípios e garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, 

constituem o traçado que irá conduzir as partes à ordem jurídica justa. Nesta acepção, o 

acesso à justiça é, pois, a ideia fundamental ou central para a qual converge toda a ordem 

constitucional e legal de tais princípios e garantias. Para haver a ampla efetivação da 

ordem jurídica justa, a ordem jurídica assegura a todos o amplo acesso aos juízos 

integrantes do Poder Judiciário, sob a condução do denominado devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. Destarte, temos um feixe de regras e princípios que 

asseguram, no plano da ordem jurídico-positiva, o acesso à justiça ou aos órgãos do 

                                                 
37 Teoria Geral do Processo , p. 33. 
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Judiciário, em toda a sua dimensão teórica e prática, ou que ao menos têm por escopo 

fundamental a efetivação do verdadeiro ideal de justiça. 

Além de tal busca pelo amplo acesso à ordem jurídica (justa), o que se mostra como 

grande escopo da processualística moderna é o real atingimento da denominada efetividade 

do processo, como meio de se concretizar na realidade processual os diversos direitos, que 

foram objeto de infração, dando aos interessados no processo tudo aquilo buscaram. Desta 

forma, a noção de efetividade processual guarda estrita e direta relação com o ideal de 

alcance do processo justo. 

Conforme o consignado38, para que se concretize a chamada efetividade do 

processo, isto é, a real e plena consecução da eliminação de conflitos com o atingimento da 

justiça, além da alusão e menção aos também aduzidos princípios informativos do processo 

(lógico, jurídico, político e econômico), deve haver a superação dos óbices que a realidade 

fenomênica apresenta como ameaça à concretização do verdadeiro ideal de justiça 

propugnado pela concepção processual ou procedimental. Segundo tal concepção 

doutrinária, tais óbices fundamentais se circunscreveriam em quatro pontos sensíveis, qua is 

sejam: 

 

• admissão ao processo: há a necessidade de se afastarem as dificuldades 

econômicas que impeçam as pessoas de litigar ou que obstem a apresentação 

da defesa pertinente ao respectivo processo. Nesta concepção, temos de 

fomentar a garantia da denominada justiça gratuita assegurada na esfera 

constitucional, à luz do preceituado pelo artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, bem como a diminuição dos custos de acesso ao 

mecanismo da justiça, fundamentalmente aos reconhecidamente pobres em sua 

acepção jurídica e fática, objetiva, permitindo-se a ampliação da legitimação da 

tutela dos diversos interesses difusos e coletivos da sociedade; 

• o modo de ser do processo: no desenvolvimento de todo processo (civil, 

penal, trabalhista, tributário, etc.), existe sempre a premente necessidade de que 

a ordem legal dos atos processuais seja sempre respeitada, na temática do 

princípio do devido processo legal, com total observância dos ditames do 

princípio constitucional do contraditório e igualmente da ampla defesa. Tal 

                                                 
38 Teoria geral do processo , p. 34-35. 
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observância é de vital relevância para haver a busca de um processo realmente 

ético; 

• a justiça das decisões: o juiz, como sujeito imparcial do processo e como a 

expressão do órgão decisório processual, deve pautar-se pelo critério de justiça 

ao apreciar a prova, ao subsumir os fatos em normas e categorias jurídicas e ao 

interpretar os textos legais. Assim sendo, o magistrado não deve exigir uma 

prova tão precisa ou exaustiva da situação fática subjacente ao processo que 

torne impossível a sua demonstração e impeça o exercício do direito material 

pela respectiva parte. Entre a apresentação de duas interpretações aceitáveis, 

deve o juiz propender por aquela que conduza a um resultado mais justo e mais 

ético, ainda que aparentemente a vontade do legislador seja expressa em 

sentido contrário. Esta dimensão é muito importante para o nosso presente 

trabalho e grande objeto de nossas preocupações ético-processuais, sendo, por 

isso, o diferencial de uma visão ética e justa do processo, sob a ótica, inclusive, 

de uma concepção ética do juiz mais objetiva e efetivamente próxima da 

realidade, em sintonia com a análise da justiça e seu pleno alcance, diante dos 

diversos e incontáveis casos julgados cotidianamente pelo Poder Judiciário ; 

• a utilidade das decisões proferidas no processo: o processo deve 

proporcionar a quem tem um determinado direito tudo aquilo e precisamente 

aquilo que ele tem o direito de obter. Esta máxima acaba por resumir o ideal 

propugnado pelos modernos movimentos em favor da efetividade do processo 

e da justiça, servindo como verdadeira expressão de alerta em face de decisões 

tomadas no sentido de se tornarem inúteis as medidas judiciais, deixando 

manifestos resíduos de injustiça. Em tal direção, existem várias medidas 

processuais que poderão efetivar concretamente os diversos direitos envolvidos 

no processo, tais como a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, na 

forma disposta no artigo 273 e parágrafos do Código de Processo Civil, a tutela 

específica de obrigações de fazer, à luz do disposto no artigo 461 e parágrafos 

do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de inversão do ônus da 

prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, em relação a seu 

fornecedor de produtos ou serviços, ou diante da verossimilhança de suas 

alegações, na forma consagrada no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. 
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Diante de tais conotações doutrinárias do mais precioso valor no âmbito da Teoria 

Geral do Processo39, vislumbrando-se as dificuldades para se atingir um processo 

verdadeiramente ético e justo, podemos já delinear o processo próximo de sua dimensão 

ideal e ética, no sentido de ser a ética a manifestação de um comportamento voltado para a 

busca do bem, no caso, do bem processual em sua dimensão de amplo acesso ao aparato 

jurisdicional e à plena efetividade da justiça em seu sentido de distribuição dos diversos 

bens envolvidos no processo e concernentes às partes litigantes. Temos aqui uma 

imbricação evidente da vertente processual com a manifestação filosófica, delineada, 

sobretudo, por Aristóteles. 

Em tal contexto de ideal ético do processo, é mister que busquemos estabelecer 

alguns preceitos relativos aos deveres éticos do juiz no processo, como meio de explicar e 

de buscar uma ampla visão do contexto processual para poder situar a esfera processual em 

um sentido ético-justo de forma mais apropriada. 

Em tal diapasão, o juiz exerce no processo em geral (civil, penal, trabalhista, 

administrativo, etc.) uma função, sobretudo, decisória, no sentido de aplicar a lei, o Direito 

Material ao caso concreto, permitindo a composição dos litígios submetidos à sua 

apreciação, engendrando, destarte, a pacificação da sociedade, em última análise. 

Conforme a lição lançada por Carlos Aurélio Mota de Souza :  

 

Em termos de estrita legalidade, são deveres do juiz brasileiro praticar os 

atos do seu ofício, cumprir os prazos legais, atender com urbanidade as 

partes, advogados e interessados, residir na sede de sua comarca, 

comparecendo no horário do expediente, fiscalizar subordinados e 

recolhimento de taxas, e manter conduta irrepreensível (art. 35 da Lei 

Orgânica da Magistratura); sofre vedações para o exercício de atividades 

econômicas privadas, e de manifestação crítica de opinião (art. 36), 

sujeito a perda de função através do devido processo (art. 26). 

Na verdade, pretende-se muito mais do juiz, como guardião dos 

interesses privados e públicos, único a dizer a última palavra sobre o 

direito, como dever institucional de que está privativamente investido. 

Exige-se, além da imparcialidade, apanágio de sua função, o dever de 

legalidade, a incorruptibilidade e a obrigação moral de ditar a sentença 

                                                 
39 Expressas na obra Teoria Geral do processo. 



43 
 

(100), ou declarar por que não pode prover no mérito (101), sendo-lhe 

vedado o non liquet, por constituir denegação da justiça (102).40 

 

Para o presente objeto de nossa análise, interessa-nos, de forma mais incisiva, a 

abordagem, ainda que tangencial, dos deveres do juiz, no último aspecto supra citado, 

relacionando-os com a própria conduta ética perpetrada no processo, a fim de solucionar os 

litígios de forma justa e o mais célere possível. Nesta dimensão, o juiz deve ter o precípuo 

escopo de atuar de forma ágil na busca de solucionar os conflitos de interesses não apenas 

de forma meramente legal, mas principalmente de modo justo, na medida em que os 

litígios devem ser vistos e solucionados para o fim de distribuir os diversos bens 

proporcionalmente aos envolvidos em um dado processo, tratando-se desigualmente os 

desiguais, à luz da visão consagrada por Aristóteles. 

Em tal contexto, entendemos que há uma necessidade fundamental e premente de 

os juízes e todos os integrantes do Poder Judiciário do Brasil mudarem sua visão e 

mentalidade no trato dos processos e na tramitação por justiça de modo mais ágil e efetivo.  

É verdade que toda a conduta profissional dos magistrados vem descrita na 

legislação pertinente e hoje muito bem equacionada, administrada e fiscalizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mas o que parece ser de maior relevo é a conduta 

processual ideal a ser alcançada pelos juízes de todas as cortes e instâncias do Judiciário 

pátrio, desde a composição de seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

passando-se pelos Tribunais regionais dos Estados (de Justiça, Federais, do Trabalho, 

Eleitoral e Militar), incluindo os juízes das primeiras instâncias de toda a estruturação 

judicial brasileira. 

A fim de se estabelecer tal conduta ideal dos magistrados e do Poder Judiciário, 

como um todo, para se fixarem, por conseguinte, os efetivos parâmetros da atuação ética e 

justa do Judiciário brasileiro, deve-se enfatizar o atual quadro (real e objetivo) do nosso 

Poder Judiciário, passando-se por uma abordagem inicial da mentalidade ou conduta 

adotada pelos juízos, no tocante ao exercício de sua atividade jurisdicional e também 

processual. 

Em tal situação e contexto, Dalmo de Abreu Dallari41 acentua que a primeira e a 

mais importante reforma que deve ocorrer no seio do Poder Judiciário consiste na mudança 

de sua mentalidade, visto que é na grande maioria das decisões judiciais, sobretudo nos 

                                                 
40 Poderes éticos do juiz. A igualdade das partes e a repressão ao abuso no processo, p. 52-53. 
41 O poder dos juízes,  p. 84. 
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tribunais superiores dos Estados e do país como um todo, que se evidencia uma 

preocupação bem maior com a legalidade do que com a justiça. Preceitua tal autor que: 

 

Extensas e minuciosas discussões teóricas, farta citação de autores e de 

jurisprudência, acolhimento ou refutação dos argumentos dos promotores 

e advogados, tudo isso gira em torno da escolha da lei aplicável e da 

melhor forma de interpretar um artigo, um parágrafo ou mesmo uma 

palavra. São frequentes as sentenças e os acórdãos dos tribunais 

recheados de citações eruditas, escritos em linguagem rebuscada e 

centrados na discussão de formalidades processuais, dando pouca ou 

nenhuma importância à questão da justiça. 

Não se percebe preocupação com os interesses e as angústias das pessoas 

que dependem das decisões e que muitas vezes já não têm mais condições 

para gozar dos benefícios de uma decisão favorável, porque esta chegou 

quando os interessados já tinham sido forçados a abrir mão de seus 

direitos, arrastados pelas circunstâncias da vida ou da morte. 

Ainda é comum ouvir-se um juiz afirmar, com orgulho vizinho da 

arrogância, que é “escravo da lei”. E com isso fica em paz com sua 

consciência, como se tivesse atingido o cume da perfeição, e não assume 

responsabilidade pelas injustiças e pelos conflitos humanos e sociais que 

muitas vezes decorrem de suas decisões. Com alguma consciência esse 

juiz perceberia a contradição de um juiz-escravo e saberia que um 

julgador só poderá ser justo se for independente. Um juiz não pode ser 

escravo de ninguém nem de nada, nem mesmo da lei.42 

 

Esse enfoque mostra-se muito importante para o efetivo exame da busca incessante 

que deve ocorrer na direção da justiça, na acepção mais estrita de um Poder Judiciário mais 

ético e mais efetivo na consecução de seus objetivos institucionais, propugnados pela 

distribuição da verdadeira justiça. Não basta a mera solução de litígios, com fulcro na 

estrita legalidade formal, mas sim a análise e interpretação da norma jurídica aplicável no 

seu contexto fático e social, extraindo-se em tal cenário o real significado e alcance da lei. 

Neste ponto, mostra-se também imprescindível o correto manuseio dos preceitos 

hermenêuticos, conectados diretamente com os fins a serem alcançados, sobretudo, pelos 

ideais inseridos na ordem jurídica cons titucional. 

                                                 
42 O poder dos juízes,  p. 84. 
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A mera legalidade, no bojo de uma visão estritamente formal, permitirá o 

distanciamento da solução do litígio com a sua realidade fática subjacente, ressaltando-se 

que o Brasil ainda é um país em que a desigualdade social é evidente e a estrutura do 

Judiciário não atende de forma pronta e precisa os reclamos cada vez mais crescentes, 

principalmente vindos das camadas mais carentes da população. Por conta de tal motivação 

fática, a mentalidade do juiz deve se abrir a tal situação, buscando atingir a rápida e justa 

solução dos litígios submetidos à apreciação judicial. Este é um ponto muito importante 

para o estabelecimento do Poder Judiciário mais consentâneo com as realidades que lhes 

são inerentes e, por consequência, para definir um Judiciário mais ético e justo. 

A busca de uma mentalidade mais aberta dos juízes, na formulação de um enfoque 

mais ético do Judiciário, deve estar associada ao enfrentamento total de um outro problema 

que abala o funcionamento e a credibilidade de tal poder, que é a falta de celeridade 

processual (lentidão do Poder Judiciário), vinculada ao tema do excesso de processos. 

Nesse ponto, indubitavelmente, as questões atinentes ao excesso de processos e à 

consequente lentidão manifesta do Judiciário são hoje a maior preocupação dos operadores 

do Direito e dos demais interessados nos assuntos do Poder Judiciário.  

Hoje, outrossim, os demais Poderes da República têm notórios problemas 

concernentes ao seu funcionamento e estrutura, mas quem chama mais a atenção a respeito 

é o Poder Judiciário, posto que é este quem lida mais diretamente com o povo e, 

principalmente, com os seus problemas mais diretos e imedia tos. Em razão disto, sem 

dúvida, a falta de celeridade processual atinge os interesses do povo e certamente irá 

ensejar maiores preocupações e discussões.  

Assistimos, atualmente, em todas as esferas do Poder Judiciário, a uma grande 

movimentação para se enfrentar o tema  da lentidão do Judiciário na busca de sua 

reestruturação, para que haja o seu funcionamento de modo mais efetivo. 

Neste estudo, não apresentaremos quadros ou exaustivos aspectos estatísticos 

relativos aos números de processos e estrutura do Judiciário brasileiro, mas apenas a 

situação já notória de tal poder, situada num panorama de estagnação e de lentidão, 

causado pelo excesso evidente de processos que abarrotam os fóruns e cortes judiciárias de 

todo o país e principalmente do Estado de São Paulo.  

Nessa direção, consoante o artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo da lavra do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que se mostra extremamente pertinente e necessário para 

se apurar e se projetar o atual quadro do Judiciário brasileiro, com sua evidente 
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repercussão na órbita processual43, pode-se afirmar que há séculos se reproduz que o 

Judiciário brasileiro é lento e pouco transparente, encontrando-se este clichê próximo de se 

reverter. Assevera o ora citado Ministro que, segundo os indicadores relativos ao 

desempenho do Judiciário nacional, disponíveis no site do CNJ, houve acréscimo no 

número de processos novos, mas também houve maior incremento na respectiva 

produtividade.   

Esse texto mostra a realidade do Poder Judiciário atualmente no Brasil, 

especialmente se reportando aos anos de 2008 e 2009 e evidenciando os claros avanços do 

trabalho forense, fruto de grande esforço concentrado de todos os magistrados e cortes 

jurisdicionais.  

Não obstante tal descrição, pertinente aos evidentes esforços verificados na 

atividade jurisdicional na busca, fundamentalmente, de decisões mais ágeis e efetivas, na 

direção da redução do chamado estoque de processos, verificamos ainda a existência de 

uma enormidade de processos que clama por solução judicial, em todas as instâncias e 

esferas do Judiciário nacional. Este é um problema que persiste em nossa realidade do 

Poder Judiciário nacional, qual seja, uma grande quantidade de processos na espera de 

decisões prementes, apesar de os magistrados trabalharem muito. Tal fato é o objeto de 

nosso trabalho, com a demonstração de tal problema, que, aliás, é de notória existência, 

para se tentar estabelecer alguma forma de alcance de um processo eticamente ideal e 

justo, com a junção pragmática dos conceitos filosóficos de justiça e de ética. 

Ressaltando a atual realidade (notória) pela qual atravessa o Poder Judiciário 

brasileiro, no ano de 2008 tramitaram no Brasil mais de 70 milhões de processos, sendo a 

maioria no Judiciário estadual (81%). A árdua tarefa envolvendo a análise de 57 milhões 

de ações, que correm nos tribunais de Justiça, está a cargo de 11.108 magistrados44. 

Tais dados já dizem por si sós, na direção de se apontar uma realidade 

extremamente difícil do Judiciário brasileiro e também de toda a sua estrutura, incluindo o 

Judiciário estadual, em razão do manifesto excesso invencível de processos para análise, 

processamento e julgamento, para pouco mais de 11 mil juízes. A questão é matemática: 

temos, em face do gigantesco número de processos, um número muito reduzido de juízes, 

o que torna a possibilidade ideal de julgamento célere dos feitos muito pouco provável. 

Deve-se ressaltar e repetir: esta é uma aferição de ordem matemática, exata, bastando a 

                                                 
43 A visão quantitativa de Gilmar Ferreira Mendes do Judiciário, publicado no dia 21 de junho de 2009, no 
jornal Folha de S.Paulo , p. A3. 
44 Segundo o jornal AMB Informa, Informativo da Associação dos Magistrados Brasileiros, edição n. 117, de 
15.05.09 a 15.06.09, p. 14. 



47 
 

comparação do colossal número de processos, na casa de 70 milhões para o ano de 2008, 

com o número de magistrados já assinalado.  

Diante de tal contexto fático, sob um prisma exato ou matemático, poder-se- ia 

concluir que o nosso Judiciário é justo? Ou é ético, em face do evidente excesso de 

processos que ainda não encontra análise efetiva e imediata em tempo considerável para a 

solução de problemas que afligem a vida de milhares de pessoas? 

Tais indagações, como já apontado no âmbito deste estudo, inserem-se na temática 

desta tese, com a proposta de tentativa de indicação de soluções pragmáticas, do 

acertamento ético-justo da condução das práticas forenses e processuais no Brasil. 
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4 O ACESSO À JUSTIÇA VISUALIZADO COMO UM DIREITO 

HUMANO FUNDAMENTAL. TAL AFERIÇÃO POSTA EM UMA 

SITUAÇÃO DE PROBLEMATIZAÇÃO DO FENÔMENO DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: O CAMINHO PARA SE 

PROPUGNAR POR UM PROCESSO IDEALMENTE ÉTICO NA 

ACEPÇÃO DEFENDIDA POR ARISTÓTELES 

 

 

Os direitos humanos45 resultam da convicção consagrada de que todos os seres 

humanos possuem o mesmo direito de serem respeitados pelo simples fato do aspecto 

decorrente de sua humanidade. Desta constatação fundamental advém a noção, também 

fundamental, da dignidade da pessoa humana e do respeito que deve prevalecer à condição 

do homem.  

A nossa Constituição Federal, atenta à concepção dos direitos humanos 

fundamentais, em seu artigo 5º, elencou um rol extenso de direitos e garantias. Dentre tais 

direitos, temos a menção de dois que especificamente nos interessam neste momento de 

nosso estudo, a saber: o direito ao acesso à justiça, expresso e consagrado no artigo 5º, 

inciso XXXV, e o direito à duração razoável do processo, inserido no mesmo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da nossa Constituição da República. 

Em assim sendo, de forma bastante objetiva, podemos aferir que o acesso à justiça e 

a duração razoável do processo constituem-se em direitos fundamentais humanos. Mas por 

quê humanos? Porque concernem ao desempenho de uma garantia vital para o respeito 

integral dos demais direitos confirmados não só na Constituição Federal, bem como na 

legislação infraconstitucional. Portanto, sem a existência, primeiramente, da garantia do 

acesso à justiça, consubstanciado pela possibilidade de qualquer pessoa ingressar com um 

demanda em juízo, a fim de efetivar os seus direitos infringidos por alguém, inclusive pelo 

próprio Estado, os demais direitos restariam prejudicados em sua essência, pertinente ao 

seu exercício. O acesso à justiça dará vida aos direitos e, da mesma forma, propiciará o 

advento da plena eficácia do ordenamento jurídico, mantendo-o como meio de coesão da 

vida social – aliás, esta sistemática consiste na grande finalidade do Direito e da Ciência 

Jurídica. 

                                                 
45 Fábio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 12. 
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Por tais razões, que são, sobretudo, de ordem objetiva e prática, podemos afirmar 

que o acesso à justiça é um direito humano fundamental inseparável da dinâmica do 

Direito e de sua manutenção como fenômeno jurídico-social na sociedade atual, 

depreendendo-se de tais razões a própria justificativa jurídica para o fenômeno processual. 

É verdade que o acesso à justiça configura-se em um efetivo direito humano 

fundamental, primeiro porque vem expressamente estabelecido na Carta Magna em tal 

sentido,  e, em segundo lugar, é um elemento ou garantia fundamental, essencial, sem o 

qual os demais direitos consagrados pela ordem jurídica perderiam eficácia e possibilidade 

de reclamação.  Porém, conforme já asseverado, na realidade prática atual, vislumbra-se 

claramente uma crise na prestação jurisdicional do chamado Estado-Juiz, com relação aos 

seus destinatários, qual seja o povo. E a nosso ver, claramente, tal crise tem como seu 

grande componente o seu aspecto ético, que acaba propendendo para a prestação injusta da 

atividade jurisdicional, sempre à luz da conotação dos conceitos de ética e de justiça 

encampados por Aristóteles46. 

Essa crise decorrente das questões estruturais do Judiciário atual possui um 

contorno subjacente que, talvez, a justifique, qual seja: é resultante da dicotomia 

estabelecida entre a busca de um Judiciário pautado pelo ideal ético da virtude, com fulcro 

nos princípios morais e voltados ao interesse e realidade da população, e a atual concepção 

do Poder Judiciário, expressa pela premente necessidade da prolação de decisões que 

atendam aos ideais de desenvolvimento e da manutenção de uma ordem econômica, que, 

em grande parte, acaba por atender ao interesse que não pertence a toda a população.  

Hoje, há um manifesto utilitarismo do Judiciário, com o qual nos contrapomos. 

Dessa forma, é necessário o retorno imediato aos ideais éticos clássicos aristotélicos. 

Também, por esta razão, entendemos que a realidade judiciária é antiética e injusta. Este é 

um ponto central para as nossas investigações, que apresentam inexoravelmente um forte 

conteúdo filosófico. E a Filosofia do Direito deve sempre ser utilizada como explicação 

concreta do fenômeno jurídico e de seus desdobramentos, para o fim se tentar obter uma 

solução para os problemas vinculados a tal situação fenomênica. 

Neste sentido, segundo o consignado por Paulo de Tarso Ramos Ribeiro47, na 

tradição política ocidental a questão da justiça esteve sempre tratada entre dois contextos 

ou polos, quais sejam, a necessidade moral de garantir princípios e o utilitarismo clássico.  

                                                 
46 Ética a Nicômaco, Livros V e VI, na forma destacada anteriormente neste trabalho. 
47 Direito e processo : razão burocrática e acesso à justiça, p. 67-69. 



50 
 

Por um lado, há a dimensão aristotélica, com a defesa dos valores e princípios 

humanos concernentes a uma convivência estabelecida pela ética de princípios, e por outro 

lado constata-se claramente a secularização das relações sociais, pertinente ao 

desenvolvimento econômico do país, com atenção à ideia de maximização do bem-estar, 

com ligação à utilidade e à eficiência prática dos preceitos de justiça com forte viés 

utilitarista. Destarte, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro48 confirma tal posicionamento, 

ressaltando que a justiça, em tais termos, consiste em um dever social que deriva não dos 

valores metafísicos ou da virtude de que se poderiam revestir os seus preceitos, mas, 

sobretudo, do caráter de utilidade que possa eventualmente apresentar.  

O que nos interessa, neste sentido e aspecto, são os resultados práticos que a 

estrutura judiciária pode apresentar geralmente em relação a grupos econômicos, os quais, 

em regra, não correspondem aos interesses da maioria da população, principalmente dos 

mais carentes, em termos materiais. 

Essa concepção mostra-se de grande importância, pois diagnosticamos os seguintes 

aspectos atuais pertinentes ao funcionamento do Poder Judiciário, de sua máquina e de sua 

relação com as demandas que eclodem cotidianamente em nosso corpo social, com total 

implicação ao desenvolvimento do processo: 

 

• O Judiciário encontra-se atolado em processos que envolvem todo o tipo de 

interesse, não demonstrando possibilidade de solução pronta aos problemas, os 

quais persistem, permitindo a difusão constante de uma sensação de 

inoperância do aparato estatal para a verificação da respectiva solução. O 

resultado evidente é o descrédito do Judiciário como poder do Estado e o seu 

isolamento perante os demais Poderes. 

• Tal situação é permeada e muitas vezes justificada pela mentalidade dos 

membros do Judiciário, os quais, na sua maioria, entendem a prestação 

jurisdicional como algo extremamente estático e dissociado da realidade fática 

subjacente, com a aplicação do Direito aos casos concretos de forma legalista e 

formalista, à luz da máxima encampada de que o juiz é o mero escravo da lei. 

Uma mentalidade, portanto, que não guarda mais ressonância com as 

modificações por que passou e passa a nossa sociedade, marcada pela 

necessidade da aplicação mais ampla e efetiva da norma jurídica, com atenção 

                                                 
48 Idem. 
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às novas realidades, no bojo de uma sociedade informatizada e globalizada. O 

futuro talvez se engendre para um Judiciário “universal”, imbricando-se em 

todas as realidades nacionais, com a interligação dos Direitos nacionais no 

âmbito de um superdireito (internacional), com a consequente criação de um 

tribunal internacional para todas as nações – o atual Tribunal Penal 

Internacional já evidencia que tal situação é perfeitamente palpável e possível. 

• A quase total falta de celeridade processual, ou seja, o Judiciário, em todas 

as suas esferas de atuação, mostra-se extremamente lento, no que tange a uma 

precisa e pronta solução dos litígios postos à sua constante apreciação. E esta 

lentidão do serviço Judiciário acarreta também desconfiança e descrédito da 

população em uma atividade que é o pilar de sustentação do nosso Estado 

Democrático de Direito. Ademais, tal falta de celeridade processual acaba por 

afastar as pessoas da prestação jurisdicional, permitindo a coexistência de lides 

não resolvidas, causando um estado de litigância social permanente. 

Naturalmente, tal quadro social é danoso para uma convivência pacífica e 

harmoniosa de todos. 

 

Destarte, temos o tripé dos fundamentais e principais problemas que atingem o 

Judiciário e o impedem de prestar as suas funções da forma adequada. É verdade que o 

excesso de processos no âmbito do Judiciário é causado e agravado pela lentidão 

processual (primeiro e terceiro elementos aspectos citados supra). 

Diante de tal descrição e em face do demonstrado, inclusive no contexto ressaltado 

pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, 

Gilmar Ferreira Mendes, podemos visualizar uma radiografia do Judiciário atual.  

Nosso grande intento é apreciar se tal situação do Judiciário é ética e justa; e se não 

for, qual a real alternativa para se buscar um Poder Judiciário mais ético e justo na 

respectiva conotação aristotélica para o termo justiça e ética. Para se equacionar tal 

aspecto, concernente ao elemento fulcral de nosso tema, devemos retomar a discussão 

acerca das noções de ética e de justiça. 

Aristóteles asseverou que “No que tange à justiça e à injustiça temos que indagar 

precisamente a que tipos de ações elas concernem, em que sentido é a justiça uma 

mediania e entre quais extremos o ato justo é mediano.”49 

                                                 
49 Ética a Nicômaco, Livro V, p. 135. 
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Desta forma, percebe-se no bojo da teoria aristotélica que a justiça é uma ação e 

uma virtude, consistindo em uma forma de meio-termo entre dois extremos. 

A fim de sedimentar e ressaltar a noção aristotélica de justiça e de ética, Tercio 

Sampaio Ferraz Junior50 destaca, com toda a propriedade a respeito, estribado nas 

concepções de Aristóteles, que a justiça é uma virtude e, por conseguinte, um habitus, 

atinente a um modo de agir constante e deliberado. Além de ser um habitus, a justiça é 

também um ato, sendo o juiz, em tal sentido, aquele que faz atuar a justiça, relacionando-a 

a uma pessoa. Ademais, o ato justo expressa-se em um meio-termo, implicando que as 

duas partes envolvidas em tal esfera recebam sua conta estrita de bem ou de mal. Destarte, 

o ato injusto, na estrita concepção aristotélica de seu termo, possui dois lados: do lado do 

pouco, há a injustiça sofr ida; do lado do excessivo, há a injustiça praticada. 

Portanto, em face das conclusões pertinentes extraídas da basilar e clássica lição do 

filósofo estagirita, podemos aferir que a justiça é a principal e fundamental das virtudes, 

consubstanciando-se em um ato e um hábito, situando-se no bojo de um meio-termo entre 

dois extremos, de excesso e de pouco. Caberá esta visão a todos aqueles encarregados da 

concretização da justiça, aplicando-a, sobretudo, ao processo, como principal forma de 

solução de litígios na atualidade, para se estabelecer qual o meio-termo a ser alcançado, 

para o fim precípuo de se atingir o verdadeiro ideal de justiça. 

Nesses termos, denota-se que a concepção de justiça distributiva mostra-se 

fundamental para o atingimento da ideia de meio-termo e, por consequência, para o pleno 

alcance da expressão da justiça, pois, consoante expõe Tercio Sampaio Ferraz Junior51, a 

repartição de bens diversos, na órbita da justiça distributiva, envolvendo sujeitos 

diferentes, exigia uma fórmula complexa de mensuração.  

Nos termos da bilateralidade das relações, de acordo com a proporção geométrica, 

há uma exigência de tal justiça distributiva, enquanto justiça especial. Neste aspecto, 

Aristóteles sustenta que o justo corresponde ao igual e este é um meio entre o desigual por 

excesso e por falta. O justo é, destarte, um determinado meio.  

O ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Junior52 prossegue dizendo que a justiça 

distributiva é assim entendida como um meio proporcional, estando os respectivos sujeitos 

da relação analisada para as coisas, assim como uma coisa está para a outra. Assim, se os 

sujeitos são iguais, as partes também serão iguais; se são desiguais, proporcionalmente à 

                                                 
50 Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o Direito, p. 182-184. 
51 Ibidem, p. 204-206. 
52 Ibidem, p. 205 e 206. 
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sua desigualdade, serão desiguais. Desse modo, a justiça distributiva pode ser entendida 

como uma proporção geométrica descontínua entre bens e pessoas, havendo a abstração 

dos valores convencionais respectivos. 

Efetivando a necessária e fundamental relação existente entre a justiça e a equidade, 

à luz da dimensão exposta por Aristóteles, Tercio Sampaio Ferraz Junior53 destaca também 

que a equidade é o preceito básico do direito justo, posto que apenas por seu intermédio é 

que a justiça se revela em sua atualidade plena. Em tal diapasão, a equidade pode ser vista 

como a forma atualizadora da justiça: a atualização do justo nas ações humanas (dos 

homens justos), em face do fato do caráter inacabado da justiça, decorrente da natureza das 

coisas, revela-se como a própria justiça legal, em sua concretude, no que se expressa pela 

equidade. Isso significa a atualização de igualdade, que equivale à determinação do 

equitativo, engendrando a própria igualdade.  

Por conseguinte, segundo tal tese e com fulcro na concepção aristotélica a respeito, 

a ética não tem por escopo aferir o que é virtude na sua essência, mas tem o objetivo de 

tornar as pessoas virtuosas. Assim sendo, a análise de um Poder Judiciário mais ético 

significa um poder do Estado mais virtuoso, voltado para a incessante busca do bem 

comum, com a sempre pronta prolação de decisões céleres e, sobretudo, justas; também, na 

medida do possível, com a tentativa de se estabelecerem parâmetros para a sedimentação 

de paradigmas relativos à fixação de indicativos ou vetores decisórios, direcionados para a 

pacificação de futuras questões, que possam atingir o tecido social. Evidentemente que tal 

assertiva é uma concepção ideal, que deve sempre ser buscado por todos os juristas e 

operadores do Direito. 

A equidade procura atingir a congruência nas relações humanas, permitindo a 

atualização dos critérios de justiça, na dimensão prática das coisas. 

Entendemos que a justiça distributiva é uma forma de se tentar a igualdade entre as 

relações humanas e jurídicas em geral, com a finalidade de alcançar a igualdade de forma 

proporcional, o que se efetiva, a nosso ver, com a dispensa de tratamento desigual dado aos 

desiguais. É a luta para o estabelecimento da igualdade, mediante a ordenação das relações, 

diante do excesso e do pouco, alcançando-se a igualdade no bojo do meio-termo. E, para se 

alcançar tal aspecto (do justo), torna-se imprescindível o emprego da equidade como forma 

de interpretar as relações e fatos de forma côngrua e proporcional. Essas ideias são 

essenciais para a fundamentação da análise acerca da aferição da justiça- injustiça-ética no 

                                                 
53 Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o Direito, p. 224-225. 
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processo brasileiro, que se apresentam com forte coloração axiológica na esfera da atuação 

jurisdicional do Estado-Juiz. 

Para reforçar tal assertiva, o ilustre e saudoso mestre Goffredo Telles Junior, após 

destacar que “Justiça é a retribuição equivalente ao que foi dado ou feito”54, defende que a 

justiça expressa ou implica uma relação de um com outro, ensejando, pois, uma relação de 

bilateralidade. Só há a presença de justiça quando alguém dá ou faz algo e outrem retribui 

o algo que lhe é dado ou realizado55.  

Destaca ainda o professor Goffredo Telles Junior  56 que se mostra relativa a justiça 

humana, devido à frequente impossibilidade de rigor absoluto na fixação da igualdade no 

bojo de tal relação pertinente à justiça, sendo o justo a qualidade de ser conforme, 

adequado, correspondente, proporcional. Neste ponto, o referido professor acaba 

ressaltando uma noção de justiça relacionada aos aspectos da justiça distributiva, 

proporcional, na busca de um meio-termo nas relações sociais, para se efetivar a igualdade 

substancial, reportando-se sempre à visão aristotélica de justiça. 

Considerando e cotejando tudo o que foi consignado, podemos evidenciar o que 

seria um processo justo na dimensão aristotélica e destacada nas fundamentais linhas dos 

ilustres mestres Tercio Sampaio Ferraz Junior e Goffredo Telles Junior. Em tal esfera, o 

processo justo, exercido pelo Estado-Juiz, seria aquele que alcançaria a igualdade, na 

direção da correta distribuição dos bens entre os extremos, do excesso e da falta.  

Nessa acepção, o processo justo, em termos pragmáticos, seria aquele que durasse o 

tempo apenas necessário para haver a efetiva tutela dos direitos envolvidos em seu 

universo; aquele em que ambas as partes, em total igualdade de condições, teriam as 

mesmas oportunidades processuais de defesas de suas teses constitutivas de seus eventuais 

direitos; aquele em que os direitos reconhecidos nos títulos de aquisição, adjudicação de 

direitos, seriam executados de forma pronta, sem excessos de manifestações da parte 

contrária, em que o exercício de recursos impugnativos das decisões fosse restrito apenas 

ao necessário, em termos de exercício de direitos, à luz dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa; e haveria uma mentalidade dos integrantes do Poder 

Judiciário (seus magistrados) extremamente aberta, sempre voltada para a busca da real 

justiça, dando a cada um o que é seu verdadeiramente, encurtando efetivamente as grandes 

distâncias sociais que pairam em nossa sociedade, com uma interpretação jurídica mais 

                                                 
54 Estudos, p. 175. 
55 Ibidem, p. 177. 
56 Ibidem, p. 179 e 180. 
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aberta e real, menos formalista e dogmática, de forma fechada, aos novos reclamos sociais, 

sendo, pois, receptiva da realidade social subjacente à questão jurídica julgada. 

O processo justo é o processo ideal, eticamente orientado por uma virtude de 

igualdade no tratamento das partes, de celeridade processual, de visão do processo como 

meio de solução de litígios em um ambiente estatal fortalecido pelo uso das tecnologias, 

voltadas para o total aprimoramento do andamento processual, analisando-se a situação dos 

interesses e direitos envolvidos na relação jurídico-processual, de forma proporcional, com 

o uso constante da equidade, segundo a aduzida visão aristotélica de seu termo. 

Conclui-se, de forma extremamente clara, que a nossa realidade subjacente ao 

Poder Judiciário e à sua atual estrutura distancia-se por completo do ideal de processo justo 

e ético, e, por conseguinte, o Estado-Juiz (Poder Judiciário atual) também é atingido por tal 

contingência. Portanto, a realidade atual do processo e do Poder Judic iário é de crise e de 

distanciamento do que seria ideal, em termos de trâmite processual e de estrutura de 

funcionamento, respectivamente. 

Por tal motivo, podemos objetivamente afirmar que o nosso processo, 

extremamente lento, desigual, no tocante às oportunidades de ingresso das partes em juízo 

e do exercício regular dos direitos processuais (de ação – acesso real ao Judiciário e de 

defesa, em face das desigualdades sociais reinantes no Brasil, de forma nítida e notória), 

com manifestas dificuldades processuais e materiais de efetivação de direitos na área do 

processo executivo atual, apesar do implemento de diversas reformas processuais recentes, 

mas ainda com um excessivo número de recursos, é um instrumento injusto (na acepção 

aristotélica de seu termo), não equitativo (não congruente, no sentido de não dirimir as 

distâncias, inclusive de ordem material-econômica, envolvendo os polos processuais, 

apesar de termos na esfera procedimental os benefícios da justiça gratuita, à luz do 

preceituado pela Lei n. 1.060/50) e também antiético. Esta é a realidade.  

E como alterá-la? Eis aí a possibilidade do lançamento de um rol de sugestões ou 

explanações que se espelhem como métodos de se exprimir a dimensão de um verdadeiro 

processo justo e ético, uma vez que entendemos que, com o atingimento da justiça, 

alcançaremos, de forma direta e imediata, a ética, como expressão de um comportamento 

condizente com a boa realização de fins necessários para a convivência social harmônica e 

pacífica. Nesta esteira, vamos procurar estabelecer as metas do processo ideal, ético e 

justo, com as suas linhas mestras, a saber: 
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• Atingimento do processo justo: mediante o critério aristotélico de emprego 

do método do meio-termo, na esfera de uma proporcionalidade, na relação processual, com 

o intuito de se ter um processo consentâneo com a realidade social subjacente.  

É mister que haja a adoção de métodos processuais já consagrados na legislação em 

vigor, a fim de se igualarem as situações das partes, integrantes do polo processual, como, 

por exemplo, ocorrer a concessão da assistência judiciária gratuita, à luz do já amplamente 

assegurado pela Lei n. 1.060, de 1960, evidentemente para os casos que verdadeiramente 

exijam tal benefício legal, a inversão do ônus da prova, na forma estabelecida pelo artigo 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor de forma mais abrangente, com 

apreciação respectiva no ato de julgar, e a desconsideração da personalidade jurídica na 

forma estabelecida no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 50 do 

Código Civil, na hipótese de a personalidade jurídica de uma empresa ser utilizada de 

modo fraudulento, a fim de prejudicar interesses de terceiros ou da sociedade.  

Neste sentido, além de tais métodos processuais, o juiz, na condução regular do 

processo, deverá garantir a igualdade processual plena das partes, procurando adotar 

medidas de tratamento desigual aos desiguais, efetivando-se um ambiente processual de 

igualdade e de garantia para a regular e pronta prestação jurisdicional. Assim, se uma  

parte, que demonstra ter efetivas condições materiais de arcar com uma prova e não a 

produz, tal atitude pode ser interpretada como uma forma de não colaboração com a 

justiça, acarretando consequências de ordem processual, na esfera do interesse de direito 

material analisado no feito. Evidentemente que esta medida dependeria, para ser realmente 

aplicada, de uma previsão legislativa, já que ressaltamos que todas as medidas processuais 

a serem adotadas pelo magistrado devem estar previamente estabelecidas na ordem 

jurídica, na forma consagrada pelo basilar princípio processual do devido processo legal 

(Due Process of Law). Mas, de qualquer forma, o juiz deve adotar medidas de abertura 

metodológica de análise do objeto processual para concretizar, na realidade prática, o 

conteúdo valorativo dos princípios processuais, como o do contraditório, da ampla defesa 

e, sobretudo, da celeridade processual, concretizando, destarte, os princípios informativos 

do processo já elencados (lógico, jurídico, econômico e político), que são efetivamente 

vetores da condução processual ética e do atingimento do verdadeiro escopo do processo, 

que é o de efetivar, dar eficácia à ordem jurídica e dar a cada um o que é seu, em sua 

manifestação clara e objetiva do ideal de alcance pleno da justiça, o que, por sua vez, se 

constitui em um efetivo ideal a ser perseguido pelo operador do Direito.  
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Os princípios processuais apresentam evidente carga valorativa, axiológica, em seu 

aspecto teórico, dependendo, para a sua concretização no mundo fenomênico, de medidas a 

serem adotadas, sobretudo, pelo juiz, como dar sempre vista dos autos para as partes, antes 

da prolação das decisões na esfera procedimental, analisar se realmente uma parte, que não 

se encontra mais representada por advogado, dispõe ou não de meios para a promoção da 

tutela de seus direitos, nomeando-lhe, inclusive de ofício, um advogado, hoje integrante 

dos quadros da Defensoria Pública do Estado. Com estas medidas, exemplificativamente, 

haverá a manifestação efetiva do princípio constitucional do contraditório e do acesso ao 

mecanismo da justiça, respectivamente assegurados no artigo 5º, incisos LV e XXXV da 

Constituição Federal.  

Constatamos, na realidade, que não basta a descrição de princípios, ainda que na 

Carta Magna, mas há a necessidade fundamental e premente da concretização objetiva de 

tais preceitos basilares do processo. E esta concretização indubitavelmente deve ser levada 

a cabo pelo magistrado, que se constitui no diretor do processo, no bojo da atuação estatal 

judiciária. 

• Processo mais célere: é a medida vital para que tenhamos um processo mais 

justo e ético, pois, segundo o velho jargão consagrado em nosso meio jurídico, não há 

maior injustiça do que uma justiça tardia (aqui, a expressão justiça entendida como o 

aparato judiciário do Estado).  

De fato, um processo extremamente demorado, que é a regra em nosso atual estágio 

do Judiciário, acarreta forte e justificado descontentamento da população, no que concerne 

ao funcionamento da atividade jurisdicional do Estado e à função desenvolvida pelo 

processo em nossa sociedade, como principal meio de solução de lides e de efetiva 

pacificação social. Portanto, o processo mais célere, mais ágil, como meio de composição 

dos litígios e de pacificação social, é uma aspiração de toda a sociedade e operadores do 

Direito.  

Mas, como na realidade prática, o processo mais célere surgirá, considerando a 

nossa atual realidade social e a estrutura legislativa processual reinante, bem como a 

estrutura judiciária na qual se opera a relação jurídico-processual?  

Entendemos que para se configurar, em nossa estrutura estatal judiciária atual, um 

processo mais célere e, por conseguinte, mais justo e ético, há a necessidade da fixação de 

metas processuais, com base em prazo máximo de duração do processo, como temática de 

uma ampla reforma processual, pela qual também perpassam outras mudanças, como a 

criação, de forma obrigatória, de câmaras públicas, na esfera do Poder Judiciário, de 
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conciliação prévia e de um número máximo de recursos a serem aplicados nas realidades 

processuais e submetidos a rigorosos e eficazes pressupostos de admissibilidade recursal, 

como, por exemplo, a delimitação prévia de matérias jurídicas a serem tratadas no âmbito 

recursal.  

Devemos, porém, sempre mencionar e ressaltar que o processo mais célere deverá 

sempre conservar todos os atos e manifestações, voltados para a concretização constante e 

incondicional dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido 

processo legal como um todo, princípios estes inerentes ao Estado Democrático de Direito, 

que se integram e se espraiam a todo o ordenamento jurídico e estatal brasileiro, inclusive 

ao processual. Processo célere, de modo algum, pode servir como meio de supressão das 

garantias fundamentais da cidadania, do exercício do direito de ação e de defesa na 

sistemática processual. Isto é fundamental e deve ser sempre objeto de respeito por todos 

os operadores do Direito. 

No que diz respeito à duração do processo, meio fundamental para se atingir uma 

maior eficácia da tutela jurisdicional e processual do Estado-Juiz, entendemos que, por 

força de determinação legal, deve haver um prazo rigoroso e cogente de sua duração, sob 

pena do imediato decreto de sua extinção sem resolução de seu mérito.  

A título de sugestão, com o fim precípuo de se suscitar uma discussão e análise do 

presente tema, em vista do excessivo prazo de duração do processo que é hoje verificado 

em nosso meio forense para se permitir uma forma mais ágil e pronta da prestação 

jurisdicional, o processo, em sede de primeiro grau de jurisdição, deve durar no máximo o 

período de oito meses; na esfera da segunda instância, em nível regional, estadual, mais 

oito meses e, eventualmente, havendo exame de matéria atinente à aplicação e 

interpretação da lei federal e da Constituição da República, respectivamente, o processo 

deverá tramitar, também de forma obrigatória, por oito meses no respectivo Tribunal, a 

saber, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), o que 

totalizaria um período máximo de tramitação processual, com a definitiva solução de 

determinada lide, de dois anos e quatros meses ou de três anos e dois meses, se houver, no 

que se refere a este último período, o julgamento efetivo, de forma cumulada, dos recursos 

extraordinário e especial. Esta medida é fundamental para se dar resposta ao problema 

crônico da atuação jurisdicional lenta do Estado, para se atingir realmente a prestação da 

justiça, de forma célere, pronta e efetiva. Aliás, tal predisposição já se encontra inserta na 

temática constitucional, no âmbito do artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, 
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em decorrência de alteração constitucional implementada pela Emenda Constitucional de 

Reforma do Judiciário nº 45, do ano de 2004.  

Percebemos que não basta a inserção de uma norma jurídica no universo do Direito, 

inclusive na dimensão constitucional, para se alavancar de fato a celeridade processual,  

sendo a obrigação do jurista e intérprete do Direito, bem como do respectivo legislador, a 

manifestação material, prática das concepções principiológicas normatizadas. É isto o que 

pretendemos neste trabalho, com a presente exposição de medidas que podem ser adotadas 

na busca constante e incessante de uma realidade judiciária e processual plenamente ética e 

justa, com o equilíbrio entre o excesso de andamento do processo e o seu prazo necessário 

de duração, mencionando-se mais uma vez a célebre e fundamental lição de Aristóteles.  

Nesse sentido, devemos contar com uma espécie de sumarização dos ritos 

processuais, consagrando-se, pois, em termos de efetiva reforma processual, um rito básico 

sumário, mais concentrado em termos de procedimento processual, em total substituição 

aos procedimentos ou ritos ordinário e especial, que hoje são compostos por um grande 

número de atos processuais, fato que acaba por evitar um andamento processual mais ágil e 

efetivo. 

É mister que haja uma reestruturação total de nosso processo, principalmente na 

esfera civil, para que ocorra a retirada de atos processuais extremamente formais e que 

contribuem para o prolongamento desnecessário do feito. Com o encurtamento e a 

concentração de atos processuais, no âmbito do processo civil, sobretudo, onde se 

apresenta uma maior complexidade em nossa realidade, o processo terá mais agilidade, 

maior presteza, no que tange à prestação jurisdicional, conservando-se integralmente os 

princípios processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, dando-se, por 

consequência, uma resposta positiva à comunidade, com pertinência a uma solução de 

conflito de interesses, de modo efetivo e satisfatório.  

Em termos procedimentais, tal situação ora sugerida aproximar-se-ia da realidade 

concernente à atual estruturação dos ritos sumários do processo civil brasileiro e do rito 

comum, aplicável à esfera do processo trabalhista, à luz da concepção inserta na 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

É evidente que, para se atingir uma melhor e positiva configuração do Poder 

Judiciário e um processo mais justo e ético, não basta a fixação prévia e legal de prazos de 

duração dos processos, mas também há a necessidade da efetiva reestruturação do Poder 

Judiciário como forma estatal direcionada ao desenvolvimento da dinâmica processual. 
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• Processo calcado, desenvolvido em uma melhor estrutura material do 

Poder Judiciário: um enfoque no âmbito administrativo da atuação do Judiciário e, por 

extensão, do próprio (melhor) trâmite processual. 

Inexoravelmente, o processo é um instrumento público de prestação da atividade de 

solução de litígios em nosso atual estágio social e jurídico, situando-se, por tal razão, na 

atividade também pública de atuação do Estado-Juiz. Para que o processo atinja o seu ideal 

ético, voltado para o bom comportamento de seus respectivos agentes, dando a cada um o 

que é seu, de modo ágil e seguro, é necessária uma estrutura eficaz, ágil e que responda aos 

anseios de pronta e eficaz prestação do ideal de justiça, retribuindo-se àqueles que 

procuram a tutela processual do Estado o esperado e oferecido, inclusive, no âmbito do 

Direito Material respectivo, para, assim, haver o exercício de tal atividade estatal. 

A estrutura judiciária deve deslocar-se do arcabouço judiciário reinante no século 

passado, fulcrado em excesso de formalismo para o ingresso de uma demanda em juízo e, 

sobretudo, no que tange ao trâmite do processo, a falta total de informatização e com 

cartórios judiciais abarrotados de processos, sem reunir condições dignas de um melhor 

atendimento ao público destinatário dos serviços forenses.  

Há, atualmente, um Judiciário distante da realidade, esta marcada pela falta de 

informatização. Estamos na era da internet e o Judiciário na era do papel, não obstante já 

haver algumas medidas localizadas na busca de informatização judicial, mas sem um 

panorama uniforme a respeito no território nacional. 

A informatização da atividade processual, mediante a implantação do processo 

digital, de forma integral, é imperativo fundamental para que a atividade processual seja 

mais ágil, eficaz e segura. Claro que para ocorrer tal estabelecimento da informatização do 

Judiciário necessita-se de amplos recursos orçamentários, o que também exige uma 

reformulação da concepção de autonomia do Poder Judiciário, para que disponha de uma 

verdadeira forma de elaboração de sua peça orçamentária, sem qualquer atuação ou 

ingerência dos demais poderes do Estado, ou seja, erigindo-se o Judiciário à condição de 

real poder do Estado, tal como concebido pela ordem constitucional em vigor. 

Ademais, para que o processo consiga atingir o seu real escopo de prestação do 

serviço judiciário de forma eficaz, deve haver o aumento do número de juízes e dos 

serventuários judiciais, com a formulação de um amplo treinamento de tais agentes, no 

sentido de todos receberem as informações necessárias à sua atualização (de índole jurídica 

e geral), em face das novas demandas ocasionadas por força da constante mudança por que 

passa a sociedade atual. Esse ambiente de reformulação é extremamente necessário para 
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que o processo possa receber um trâmite ideal e justo. Também não se pode olvidar a 

necessidade de alteração da mentalidade dos demais operadores do Direito, sobretudo dos 

advogados, no sentido de ocorrer uma maior otimização e racionalização do mecanismo 

judiciário, a fim de se alcançar a tão almejada celeridade e eficácia processual. 

• Aproximação do conteúdo das decisões judiciais com a sua realidade social 

subjacente: é outro ponto relevantíssimo a ser abordado para se obter um processo mais 

próximo da ética e da justiça. 

Percebemos, de modo geral, que as decisões judiciais muitas vezes restam 

dissociadas da realidade, pois procuram apenas “solucionar” dadas situações, sem penetrar 

efetivamente no âmago das questões, as quais, geralmente, continuam em aberto, após o 

encerramento da relação jurídico-processual, e também analisadas de forma difusa por 

diversos juízes com posições diferentes a respeito de um mesmo tema. Neste aspecto, 

entendemos que a chamada ética do juiz deve ser vista de outra forma, ou seja, deve o 

magistrado analisar as questões deduzidas na esfera processual de modo mais abrangente, 

buscando-se sempre uma indicação de solução para os diversos problemas que afligem a 

população brasileira. 

Por exemplo, uma questão pertinente a uma ação de reintegração de posse deve ser 

analisada em face de nossa realidade fundiária e não apenas como uma questão 

individualizada entre dois sujeitos processuais. É a amplificação do fenômeno processual 

que deve ser vista em cotejo com toda a realidade social que cerca um determinado litígio, 

orientando-se o aplicador do Direito para a preparação de decisões e, sobretudo, para uma 

mentalidade que procure apresentar soluções sedimentadas e paradigmáticas, na esfera do 

Judiciário, alcançado a jurisprudência como um todo.  

O Direito é um fenômeno dinâmico e deve ser analisado e aplicado em sintonia 

com toda a sua realidade social subjacente. Isto requer uma mudança de mentalidade dos 

julgadores, que deverão obter uma percepção jurídica do todo social e não apenas de casos 

individualizados e meramente submetidos à sua aplicação singular no processo. A forma 

interpretativa do Direito deve também ser alterada, de uma visão estática, que visualiza o 

Direito como algo imutável e adstrito apenas àquela realidade processual posta à 

apreciação jurisdicional, para uma noção mais aberta e dinâmica do papel da norma 

jurídica a ser aplicada, como vetor básico das soluções de problemas no espectro do 

Judiciário.  

Nessa dinâmica, para ocorrer a busca de uma realidade processual mais justa e 

ética, mediante uma melhor maneira de solucionar os litígios apreciados pelo Poder 
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Judiciário, entendemos que a linha interpretativa da norma jurídica deve ser de ordem 

eminentemente tópica, à luz do propugnado por Theodor Viehweg57. Em síntese, segundo 

o ilustre jurista alemão, a tópica consiste em uma técnica de exame da amplitude da norma 

jurídica, de forma ampla e aberta, mediante a utilização dos pontos de vista 

argumentativos, os topois, que adquirem significado e alcance de acordo com a situação 

em análise ou sob interpretação. 

Theodor Viehweg58 acentua fundamentalmente que o aspecto mais importante na 

análise da tópica situa-se na constatação de que a ela se refere uma técnica do pensamento 

que está orientada para o problema. Neste aspecto, portanto, a tópica pretende proporcionar 

orientações e recomendações acerca do modo como se deve comportar uma certa situação, 

caso não se pretenda permanecer sem uma solução plausível. É a tópica, em suma, uma 

técnica do pensamento problemático, voltada evidentemente para a solução respectiva do 

problema ou do conflito, posto à apreciação do respectivo intérprete ou operador do 

Direito. O problema concreto ocasiona de forma efetiva tal jogo ou maneira de ponderação 

no campo da argumentação jurídica. No bojo do raciocínio tópico, na direção da plena 

solução dos conflitos que ocorrem na esfera da interpretação jurídica e, por conseguinte, no 

processo, como meio de solução de litígios, o que, portanto, enseja a sua aplicação ao 

presente tema em estudo, há a utilização de pontos de vista disponíveis na esfera jurídica 

com forte conteúdo valorativo, pontos de vistas estes que são chamados de topois (lugares 

comuns). Estes são, portanto, expressões e convicções formadas, com grande aceitação 

jurídica, para servir de fundamento na real solução dos problemas ou conflitos 

(processuais, judiciais). Formar-se-ão os chamados catálogos de topoi, que são elementos 

reunidos para a fundamentação plena da solução dos diversos litígios.  

Deve-se asseverar que Aristóteles tratou também da tópica em sua obra com tal 

denominação, a qual foi reunida em seu Organon59. Em assim sendo, o operador do Direito 

reúne o seu catálogo de topois, encontrados, por exemplo, no próprio ordenamento jur ídico 

e nos princípios gerais do Direito, para que, de antemão, tenhamos parâmetros concretos de 

solução dos litígios ocorridos na realidade processual. Tais parâmetros de solução de 

litígios, os topois, serão reunidos de forma flexível e terão o significado estabelecido e 

definido, em cotejo com a análise e solução do problema posto à apreciação jurídica. Cada 

juiz, sobretudo, no meio processual, para haver a plena solução dos litígios, pode ter o seu 

                                                 
57 Tópica e jurisprudência, passim.  
58 Ibidem, p. 33-37. 
59 Ibidem, p. 21. 
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catálogo de topois (por exemplo, busca da igualdade real de tratamento das partes, 

facilitação do acesso à justiça, busca incessante da celeridade processual, tentativa de 

evitar meios absolutamente desnecessários, no que concerne ao andamento do processo, 

busca da total efetividade processual, etc.). E com este catálogo de topois cada problema a 

ser analisado no âmbito processual terá uma solução imediata, de acordo com as 

características da situação problemática, sob exame. Propomos inovar a análise jurídica 

com o estabelecimento da tópica processual, com seu catálogo de topois, o que vai ao 

encontro da fixação de uma tábua de valores éticos para se definir uma forma real de 

solução dos problemas processuais, na forma proposta e descrita neste trabalho, no sentido 

de se atingir verdadeiramente um processo ético e justo na acepção de Aristóteles. 

Neste aspecto, destarte, os contornos de justiça, de ética, etc., vão assumir os seus 

significados pertinentes, de conformidade com a situação posta ao exame do respectivo 

julgador, o que permite a extração do real sentido da norma jurídica em cotejo com a 

situação posta em julgamento. A interpretação tópica é um elemento fundamental para a 

extração do real sentido de uma norma jurídica, na tentativa de estabelecer o correto e o 

seguro significado na norma aplicada à solução de um litígio. Por isso, como cada caso 

submetido ao exame judicial possui as suas singulares características, a tópica 

consubstancia-se em meio efetivamente eficaz para se dirimir determinada pendência 

judicial, em sintonia com a situação fática analisada no processo. Cada norma jurídica e 

cada expressão integrante poderão assumir sentidos diversos, tudo voltado para a justa 

composição dos litígios. 

Exemplificativamente, a igualdade dos sujeitos processuais deve ser alcançada de 

conformidade com a situação examinada, de acordo com os seus precisos contornos e 

peculiaridades: a norma jurídica interpretada ganha vida e dinâmica pertinente à sua 

finalidade e dimensão em estrita consonância com a realidade social e jurídica subjacente. 

E esta linha interpretativa assume contornos verídicos em nossa estrutura normativa, vez 

que, à luz do previsto no artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, o juiz sempre 

deve, na aplicação e interpretação da lei, propugnar pelo bem comum e finalidade social a 

ser alcançada pelo implemento da norma jurídica. Estas assertivas, a nosso ver, são 

fundamentais para a formulação de um processo justo e de um Poder Judiciário que 

concretize as suas funções com correção, na direção constante da manutenção de nosso 

Estado Democrático de Direito, e com a pronta e segura solução dos litígios postos à 

análise do Estado-Juiz.  
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Com a implementação de uma tópica do processo, na ótica de Theodor Viehweg60, 

portanto, os conceitos processuais e jurídicos, como um todo, alargam-se, alcançando-se, 

assim, um processo mais próximo dos reais objetivos éticos e de justiça. 

A interpretação jurídica tópica seguramente nos permite a abordagem do processo 

como modelo efetivo de solução de litígios, fazendo surgir o que os processualistas 

chamam de efetividade do processo. Esta noção de efetividade do processo orienta-se pela 

necessidade de se outorgar àquele que buscou a tutela estatal de seus direitos tudo aquilo 

que espera de tal atividade. Desta forma, a efetividade processual tem por escopo central 

garantir a plena eficácia dos direitos na realidade fenomênica, após terem sido objeto de 

infringência no intrincado mundo das relações jurídicas de direito material. 

Verificamos também que, no que tange ao desenvolvimento diário do processo, a 

referida efetividade não é alcançada, tal como todos os destinatários do Poder Judiciário do 

Estado (os cidadãos) esperam, seja pela já apontada falta de estrutura do Judiciário, que 

impede a pronta e imediata execução, cumprimento de seus decisórios, seja pela burocracia 

processual, composta de vários atos e formas processuais, muitas vezes desnecessários e 

inócuos para a eficaz e esperada prestação jurisdicional. 

Confirmando tal aferição, Alysson Leandro Mascaro61 destaca que na sociedade 

contemporânea, integrada fora dos limites do Estado e da nação e também dependente da 

temporalidade e da rapidez da resposta judicial às demandas, a efetividade processual se 

agrega como elemento de grande e inafastável importância à reflexão concernente ao 

processo e, por conseguinte, à sua finalidade como meio de solução de litígios no bojo de 

nosso Estado Democrático de Direito. Acentua ainda que tal efetividade exige grande dose 

de reestruturação dos próprios Poderes Judiciários, visto que a sua carência física e 

operativa reflete na demora da prestação jurisdicional.  

Em tal sentido, a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário pelo povo, de forma 

ampla, como defendemos, faz-se apenas com uma nova visão do processo e do direito, 

visão esta que deve ser coletiva, que compreenda as especificidades e peculiaridades de um 

povo oprimido, mas que saiba, acima de tudo, operar no sentido de haver a correção das 

injustiças reais, que acabam por se conservar no processo, pautado por uma igualdade 

formal que não corresponde à desigualdade real. Este é aspecto fulcral para se alcançar a 

efetividade de nossa proposta, na direção de o processo atual ser mais justo e ético, na 

medida em que o processo ideal deve sempre propugnar pela real prestação da justiça no 

                                                 
60 Tópica e jurisprudência, passim. 
61 Filosofia do Direito e Filosofia Política. A Justiça é possível, p. 68. 
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seu espectro, de forma proporcional e igual, em sentido substancial, aferindo-se e 

concretizando-se sempre o bem comum e a exata resolução dos conflitos no processo, 

refletindo a decisão adotada em dada esfera processual para uma potencial e modelar 

solução dos demais problemas que podem surgir ou persistir como extensão do conflito 

tratado na esfera procedimental de início. 

Para se atingir verdadeiramente tal escopo, a ética do juiz deve pautar-se 

necessariamente na solução do caso concreto, mediante a aplicação da lei, da 

jurisprudência respectiva e de técnicas interpretativas, voltadas sempre para o 

enfrentamento, de fato, dos problemas reais, devendo o magistrado ter a nítida noção de 

sua função atinente à projeção de soluções pensadas para o equacionamento dos diversos 

problemas que possam surgir.  

A noção individualista, particularizada da lide, deve ser transposta para o plano 

coletivo e social, tendo o juiz, destarte, eticamente o compromisso real de estabelecer 

alguns paradigmas decisórios, que poderão servir de fundamento para a solução futura de 

outras demandas, seja pelo próprio Poder Judiciário, seja pelos diversos atores sociais que 

poderão lidar com tais situações conflituosas.  

O juiz deve ter em mente, como forma de sua atuação ética processual, os valores 

do coletivo, da busca incessante pelo estabelecimento de formas decisórias 

jurisprudenciais, voltadas para a solução principiológica de problemas ou lides, do social,  

do bem-estar coletivo, da constante afirmação dos valores democráticos de nossa 

coletividade e do exame dos efeitos de sua decisão, adotada em um dado processo, como 

forma de influência na vida coletiva, sobretudo em ações de caráter coletivo e social. 

Reafirmando tal tese, citaremos um trecho extraído do discurso de posse do 

desembargador José Frederico Marques:  

 

Um juiz não traça plataformas ou programas, porque sua atuação 

funcional não tem outra diretriz que a de aplicar os mandamentos da 

ordem jurídica dando a cada um o que é seu. De como tenho cumprido 

essa obrigação, dão testemunho as sentenças, votos e acórdãos que venho 

proferindo há quase vinte anos de judicatura. Ali também se encontra 

estereotipada a orientação que abraço para fazer incidir o texto frio e 

inerte do jus scriptum na palpitante realidade dos fatos sociais e em 

confronto com os imperativos supremos do bem comum. Além disso, os 

meus livros mostram, de maneira bem clara, os postulados e princípios 
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que informam o meu pensamento jurídico, todo ele plasmado segundo os 

princípios humanistas de pleno respeito aos direitos individuais e aos 

interesses da coletividade, inspirados nos ideais democráticos do bem 

estar social. Quero, porém, ressaltar que as funções judiciárias são de 

todas as que exerço as que se situam como atividade nuclear e matriz de 

minha vida de estudioso do Direito.62 

 

Estas palavras apresentam ideais éticos das atividades jurisdicional e processual, 

quais sejam, o emprego de princípios humanistas básicos na direção processual, respeito 

integral aos direitos e garantias fundamentais, bem como aos interesses coletivos e difusos, 

tudo sempre informado pelo princípio basilar da democracia, à luz da total e necessária 

manutenção do Estado Democrático de Direito.  

O devido processo legal deve ser direcionado de acordo com as diretrizes 

normativas insertas nos Códigos de Processo; porém, o juiz deve conduzir o processo com 

fulcro nos princípios humanistas básicos, em atenção ao real conceito de justiça, no bojo da 

ideia de efetividade da tutela processual do Estado.  

• Mudança da legislação processual: no sentido de, em tal aspecto, ocorrer 

uma verdadeira reforma da atuação jurisdicional estatal.  Além de haver a necessidade 

premente e imprescindível de uma reforma do aparelhamento do Estado-Juiz, para o fim de 

se preparar um ambiente estatal propício ao desenvolvimento justo, ágil e, por conseguinte, 

ético do processo, é mister que tenhamos uma imprescindível reforma da legislação 

processual (civil, penal, trabalhista, administrativa, sob o prisma da Teoria Geral do 

Processo, aqui adotada como paradigma da presente análise do fenômeno processual). 

Tal reforma processual deve ser pautada pelo ideal da celeridade processual, vez 

que, no sentido aristotélico de justiça como meio-termo entre o pouco e o excesso, a 

chamada justiça processual de fato ou efetiva não é atingida em nossa atual realidade 

procedimental, posto que temos um evidente excesso de processos sem a devida solução 

imediata.  

Constata-se, na maioria dos casos, desnecessário tempo para se verificar a solução 

de uma demanda, ocorrendo de modo muito demorado, o que geralmente se torna ineficaz, 

pois, muitas vezes, o destinatário da decisão judicial vem a falecer sem receber uma 

resposta efetiva à sua demanda. Indubitavelmente, para se enfrentar tal situação, mostra-se 

                                                 
62 Apud Tercio Sampaio Ferraz Junior, Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, 
a justiça e o Direito, p. 270. 
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necessária a implantação de uma imediata reforma legislativa de nossos Códigos de 

Processo, com, sobretudo, a racionalização do trâmite processual, a imediata redução dos 

meros e desnecessários formalismos processua is (como, por exemplo, a apresentação de 

réplicas e alegações finais, no processo civil, com prazos relevantes de manifestação, o que 

enseja o prolongamento processual muitas vezes desnecessário, contribuindo para a 

manutenção do estado de morosidade processual atual), etc. Com tais medidas, 

seguramente, teríamos, na realidade fenomênica, a concretização do conteúdo valorativo, 

principalmente dos princípios informativos lógico e econômico e da duração razoável do 

processo, nos termos já propugnados pelo estabelecido na norma constitucional inserta no 

artigo 5º, inciso LXXVIII. 

Hoje, um processo judicial pode durar anos, apenas mediante a manipulação dos 

recursos processuais respectivos. Isso gera o desequilíbrio desproporcional do andamento 

processual e, consequentemente, uma injustiça, na aludida acepção aristotélica de seu 

termo, em razão de haver um excesso de duração do processo sem a plena solução da 

demanda. Não se evidencia, por tal motivo, diante muitas vezes do abuso da utilização dos 

meios recursais e até mesmo de meios de defesa meramente protelatórios, a real aferição 

da igualdade proporcional entre as partes, pois uma parte exime-se do cumprimento de 

uma eventual obrigação a ser lançada no título executivo a ser formado no feito e a outra 

evidentemente sofre uma manifesta perda, sem qualquer justificativa para tanto, como 

decorrência do prolongamento do andamento do feito em decorrência do uso excessivo e 

desnecessário dos mencionados instrumentos processuais. 

Por isso, o processo e a atuação estatal (incluindo também os poderes Executivo e 

Legislativo que não adotam reais medidas para haver a implementação das reformas 

processuais necessárias) mostram-se injustos e, por conseguinte, antiéticos, não se 

vislumbrando um comportamento estatal condizente com a sua dimensão e finalidade. Por 

tal fato, temos de obter um filtro processual de redução e restrição do uso dos recursos em 

nosso meio processual. 

Evidentemente que os recursos sempre deverão ser permitidos, em nossa ordem 

jurídica processual, como expressão do exercício do direito constitucional e humano 

fundamental de acesso ao Judiciário e como fruto do inconformismo humano, bem como 

manifestação legítima do princípio processual do duplo grau de jurisdição; mas deve 

ocorrer uma maior racionalização da utilização do mecanismo recursal, com a redução de 

seu número e a concentração de seu manuseio e uso. 
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Em tal sentido, podemos vislumbrar que as decisões interlocutórias proferidas no 

curso do processo devem ser, como um modo ideal de trâmite processua l, impugnadas em 

geral de forma retida nos autos, permanecendo consignadas a eles até a prolação da 

respectiva sentença que porá termo à fase inaugural do feito, quando um recurso único e 

abrangente poderá reunir toda a matéria de impugnação constante do processo. Essa é uma 

realidade perfeitamente possível de ser alcançada, já formulada em grande parte na Justiça 

do Trabalho, na sistemática encampada pela Consolidação das Leis do Trabalho e, em 

certo sentido, apenas em parte pelo Código de Processo Civil, na forma mencionada pelo 

artigo 522 do Código de Processo Civil63, mas é preciso implantar tal noção e concepção 

de forma total em todas as espécies de processo previstas em nossa realidade processual.  

É evidente que situações urgentes, que podem acarretar eventual prejuízo imediato 

para uma pessoa, como, por exemplo, no âmbito de uma decisão denegatória de um pleito 

liminar, pertinente à realização de um ato cirúrgico imprescindível à manutenção da vida, 

devem ser objeto de um recurso imediato (recurso de agravo de instrumento na órbita do 

Direito Processual Civil), como medida de exceção, plenamente justificada pelas 

circunstâncias de sua interposição. Nas instâncias superiores, o recurso deve ser usado 

como medida altamente excepcional, apenas nas hipóteses de possibilidade do advento de 

gravíssimo dano e diante de discussões de alta indagação constitucional e social. 

Essa finalidade premente de racionalização dos meios recursais e de possibilidade 

do efetivo desenvolvimento do processo mais consentâneo com a noção de justiça real 

pode ser alcançada com medidas legislativas evidentemente práticas em tal direção. Um 

exemplo de tal verificação pode ser encontrado com a implementação em nosso sistema 

jurídico processual civil da chamada repercussão geral do recurso extraordinário. O recurso 

extraordinário, para ser admitido e analisado em seu mérito, deve apresentar manifesta 

repercussão social, política, jurídica ou econômica, com interesse objetivo para toda a 

coletividade64. 

                                                 
63 Consoante o expresso no atual artigo 522 do Código de Processo Civil, das decisões interlocutórias (que 
resolvem questões processuais incidentais nos autos), proferidas no processo civil brasileiro, cabe a 
interposição do recurso de agravo no prazo de dez dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão 
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da 
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, hipóteses em que será admitida a sua 
interposição por instrumento, com a respectiva interposição formulada diretamente no Tribunal. 
64 De conformidade com o estabelecido no atual artigo 543-A e em seu respectivo § 1º do Código de 
Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário 
interposto quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. Para efeito da 
aferição de tal 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 da causas. Portanto, a 
repercussão geral no recurso extraordinário, que deve estar evidenciada, para que este seja admitido e 
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Conforme matéria veiculada65, a principal consequência da implementação prática 

de tal repercussão geral, introduzida no Direito pátrio pela Emenda Constitucional nº 45 de 

2004, conhecida como emenda da reforma do Poder Judiciário, consiste no fato de que a 

decisão de cada recurso extraordinário admitido (conhecido) passa a valer para todo 

processo similar, o que dispensa o Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdicional 

encarregado da apreciação do recurso extraordinário, para dirimir questões relativas à 

interpretação e aplicação das normas constitucionais, neste caso relevantes para a 

sociedade, de analisar várias vezes a mesma causa.  

Assim, o número de novos processos recebidos mensalmente por ministro do 

Supremo Tribunal Federal caiu para menos de 400 e o de ações à espera de julgamento 

teve uma redução de 29%. Antes da introdução de tal medida, cada ministro do Supremo 

Tribunal Federal recebia mais de 800 novos processos mensalmente, e o número de ações 

acumuladas à espera de julgamento chegava a 151 mil. Portanto, tal meio processual de 

repercussão geral inserto no âmbito da admissibilidade do recurso extraordinário 

representou um filtro de conhecimento de tal recurso, permitindo-se que apenas as 

questões que realmente necessitem de um julgamento pela Suprema Corte de Justiça do 

país sejam julgadas com reflexos nos demais processos pertinentes ao caso.  

Ademais, com isto, o Supremo Tribunal Federal passou a dispor de mais tempo 

para analisar os seus feitos, o que representa um ganho na qualidade da prolação das 

decisões judiciais, o que  se constitui em fato que aprimora o teor das decisões judiciais e a 

própria qualidade do serviço judiciário. Com tal medida e outras semelhantes, que podem 

ser adotadas no âmbito de uma real e objetiva reforma processual, pode-se obter um 

processo mais real e vinculado aos reclamos de melhoria da atividade processual do 

Estado, em um sentido de ética. 

Deste modo, denota-se que a redução e a racionalização da utilização dos 

instrumentos recursais são meios de fundamental importância para a busca de um processo 

pautado pelo ideal de justiça, em virtude de haver a solução mais ágil das demandas, sem 

maiores delongas, o que concretiza o ideal de justiça na dimensão aristotélica de seu termo, 

na medida em que haverá o real meio-termo da duração do processo, entre o excesso de 

duração processual e a correta duração processual, sem maior e desnecessária dilação 

processual do feito, alcançando-se a igualdade de tratamento entre as partes de modo 

                                                                                                                                                    
efetivamente processado até seu julgamento final, concerne a questões de interesse geral da coletividade, que 
não estão adstritas apenas ao interesse das partes processuais. 
65 Apud Revista Veja, São Paulo, n. 29, edição 2122, ano 42, 22 jul. 2009, p. 72. 
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proporcional. Por consequência, também, o ideal ético será alcançado, com a obtenção da 

solução eficaz de uma lide, o que diz respeito ao bom comportamento funcional esperado 

pelo processo e pelo seu aparato estatal respectivo. 

Segundo a basilar lição de Goffredo Telles Junior66, a ordenação ética ou moral é 

composta por juízos de dever, significando tal fato que essa ordenação é realizada por 

mandamentos para o comportamento humano, em consideração a um conjunto da 

formulação anterior de juízos de valor. Destarte, a ordenação ética é o resultado do 

encontro de faculdades da inteligência com os fatos reais da vida. Estes fatos reais da vida 

não são capazes de gerar, por si sós, imperativos para o comportamento humano, pois o 

que é não constitui motivo suficiente do que deve ser.  

Ainda segundo o nosso ilustre e saudoso professor67, a ordenação ética surge de 

uma complexa operação pela qual a razão ou a inteligência confronta os fatos reais da vida 

com uma denominada “tábua” ideal do que deve ser realizado. Isto resulta do julgamento 

dos fatos, à luz de um certo sistema axiológico de referência, isto é, nos termos do que se 

convencionou chamar de tábua de valores, constitutiva de uma constelação de bens. Estas 

tábuas de valores, portanto, são imposições da inteligência e da consciência em uma 

determinada conjuntura histórica. 

De acordo com o entendimento consignado, o nosso sistema axiológico de 

referência, consubstanciado por uma tábua de valores, para a busca do ideal verdadeiro de 

justiça e de ética no processo, é aquele expresso pelas sugestões, explanações e premissas 

voltadas para a efetivação do verdadeiro escopo do processo e da correta atuação estatal a 

respeito. É evidente que a nossa tábua de valores, ora sugerida neste estudo, com 

parâmetro em tal vertente defendida pelo professor Goffredo Telles Junior, não esgota o 

tema pertinente à elucidação dos problemas pragmáticos que tangenciam o processo e a 

sua realidade estatal respectiva, mas indica um vetor de solução para tais problemas. 

A preocupação de todo operador do Direito e, especialmente, do juiz, condutor do 

processo, deve se concentrar em uma ética voltada para a busca da virtude essencial e 

completa, que é a jus tiça, sempre, independentemente da origem das pessoas envolvidas na 

demanda submetida ao julgamento do Estado-Juiz, e também com a concepção de 

igualdade proporcional nos termos da célebre lição aristotélica, que se constitui no grande 

fundamento de ordem filosófica desta tese. 

                                                 
66 Ética. Do mundo da célula ao mundo dos valores, p. 244-245. 
67 Goffredo Telles Junior,  Ética. Do mundo da célula ao mundo dos valores, p. 245. 
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Deve-se destacar que tal busca de justiça e de igualdade entre os contendores do 

processo na respectiva realidade processual é algo inerente à natureza e anseios do homem 

desde os seus primórdios. 

Ilustrando tal preocupação, no bojo da Bíblia, podemos citar o seguinte trecho do 

Levítico: “Não fareis injustiça no juízo; não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande; 

com justiça julgarás o teu próximo.”68 

Esse é sem dúvida um dogma que deve sempre nortear o papel do julgador e de sua 

ética correlata, bem como o papel de meio essencial de solução de litígios a ser alcançado 

pelo processo, com aferição da real justiça, extraída não só em sua concepção aristotélica 

de justiça universal, vinculada à lei, mas, sobretudo, em sua manifestação sob a égide da 

busca proporcional do meio-termo na pacificação dos litígios processuais, vertente esta que 

foi por nós acolhida neste estudo para procurar demons trar uma concepção de processo 

justo e ético, alcançando-se a tão almejada igualdade substancial ou real entre os litigantes 

e, por consequência, garantindo um padrão de solução dos demais litígios ou conflitos que 

venham a ocorrer no meio social, devendo, pois, atuar o decisório judicial, na medida do 

possível, como forma paradigmática de solução prévia de litígios no âmbito social.  

 

                                                 
68 Bíblia Sagrada , Levítico 19:15.  
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CONCLUSÃO 

  

 

A nossa precípua preocupação no âmbito da presente tese foi estabelecer os 

problemas incidentes sobre a realidade processual brasileira e sua correlata forma de 

manifestação ou de exteriorização na esfera da subjacente atividade do Estado, aqui, no 

caso, o chamado Estado-Juiz. 

Partindo da constatação objetiva da problemática existente no Poder Judiciário e, 

por consequência, na esfera do processo, procuramos vislumbrar, com o apoio na clássica e 

basilar lição de Aristóteles, o verdadeiro processo ético e justo, de maneira ideal, 

evidentemente na esfera do denominado dever-ser. 

A ideia central deste trabalho lançou-se da realidade fenomênica do processo, de 

sua visualização nos termos de sua Teoria Geral, com a menção a seus principais 

princípios, inclusive aqueles de ordem informativa, em um sentido lógico, jurídico, 

econômico e político, com forte conteúdo axiológico, norteador dos exatos fins a serem 

alcançados pela relação jurídico-processual, passando pela citada demonstração da atual 

ineficiência do Estado e do processo, como principal instrumento oficial de solução de 

litígios, para se concluir que tal sistema processual estatal de solução de litígios é injusto e 

antiético.  

O sistema processual estatal é injusto porque, na visão propugnada por Aristóteles, 

a concepção ou noção de justiça é aquela de proporcionalidade na busca de um meio-termo 

entre dois extremos (do pouco e do excesso), para se efetivar uma igualdade processual de 

tratamento não só das partes processuais, como também para se atingir uma concepção 

justa de distribuição de direitos àqueles envolvidos na lide transportada para os contornos 

do processo. Além disso, o sistema não atende, de forma pronta e ágil, as demandas sociais 

postas à sua apreciação, havendo a existência de uma enormidade de processos aguardando 

solução que tarda em excesso a surgir.  

Neste diapasão, a maior injustiça que se afere em nossa atual realidade jurídico-

social é aquela decorrente da demora na prestação jurisdicional, pois de fato a justiça tardia 

e extremamente tardia, tal como é a nossa, é a maior forma de materialização da injustiça. 

O Estado, entidade que mantém o Judiciário em tal nível, acaba praticando uma injustiça, 

acarretando um mal imenso a todos aqueles que esperam por uma decisão judicial pronta e 

eficaz para a solução de suas demandas.  
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Tal sistema processual estatal de solução de litígios é também antiético, pois a 

ética, em nosso presente estudo, foi visualizada como uma forma de comportamento 

humano virtuoso, direcionado para a busca do bem geral. Evidentemente que, com a atual 

situação de nítido engessamento da atividade jurisdicional do Estado, este e o processo, 

visto como principal meio de composição social atualmente, são extremamente antiéticos, 

em uma visão aristotélica de seu termo. Essa é a realidade constatada em face da atual 

atuação do Estado-Juiz e do processo.  

O processo, informado por seus princípios de forte conteúdo valorativo, não 

consegue pragmaticamente colocar em movimento o conteúdo real de tais princípios, 

constituindo-se na prática como meio apenas formal de solução de lides, sem efetivar as 

suas finalidades lógicas, jurídicas, políticas e econômicas expressas e consagradas na 

Teoria Geral do Processo.  

A partir de tal realidade notória de inoperância prática do fenômeno processual 

estatal de pacificação social com presteza e justiça, procuramos lançar uma “tábua de 

valores éticos” do processo ideal, apropriando-se da mencionada expressão utilizada pelo 

mestre Goffredo Telles Junior.  

A nossa “tábua de valores éticos” do processo justo foi engendrada por ideais 

comportamentais éticos, na busca de uma projeção acerca do que deveria ser, na verdade, o 

embrião de um processo ideal em uma atuação estatal correlata também voltada para algo 

próximo do ideal. Tal rol de sugestões, direcionado para a idealização de um processo justo 

e ético, pautou-se por critérios racionais, extraídos da nossa realidade atual, guardando, 

pois, uma ligação estrita com a nossa conjuntura social atual. 

Obviamente que a “tábua de valores” não teve a menor pretensão de esgotar o 

presente tema na busca do tão almejado processo ético e justo. Muito ao contrário, na 

verdade, o nosso grande escopo neste trabalho foi o de levantar tal discussão, em uma 

expressão filosófica de exposição do problema em tela, para permitir uma problematização 

da presente temática, na busca da indicação de soluções que eventualmente poderão servir 

para a plena efetivação de nosso objetivo, que é o alcance de um processo verdadeiramente 

justo e ético.  

Sabemos que a principal função da Filosofia e, por conseguinte, da Filosofia do 

Direito é problematizar as discussões, buscando suas origens e desdobramentos, para se 

indicar um norte na solução. Tentamos concretizar tal objetivo. 

Devemos sempre ressaltar que, para se concretizar a tese de um processo 

verdadeiramente justo e ético, é mister necessariamente que haja a valorização do papel do 
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juiz e do processo, como elementos centrais para a promoção efetiva e constante dos 

direitos fundamentais humanos. A independência jurídica do magistrado, no sentido de 

concretizar a justiça efetivamente, de forma autônoma, expressando, o juiz, a sua 

convicção jurídica respectiva de forma fundamentada, na esfera do processo, é requisito 

fundamental para o pleno alcance do processo ideal, bem como para a manutenção 

constante do princípio democrático, que deve sempre reger a nossa sociedade.  

Neste sentido, consoante o bem mencionado por Tercio Sampaio Ferraz Junior69, 

sem tal independência jurídica do juiz, o processo se tornaria arma ditatorial e o 

julgamento respectivo se transformaria em peça inquisitorial. Ao contrário, por ser uma 

forma compositiva de conflitos, em que se garante ao máximo o respeito aos direitos do 

homem, o processo é, em sua palavra, um direito fundamental. Esta concepção acerca do 

efetivo papel que deve desempenhar o juiz no processo, para que haja a sua consolidação 

como um meio efetivamente ideal, ético e justo na permanente busca da composição justa 

de litígios, fortalece a necessária independência jurídica do magistrado para se efetiva rem 

os direitos fundamentais no bojo de outro direito fundamental, que existe para efe tivar os 

primeiros, que é o processo. 

Ademais, no atual estágio de nossa sociedade e instituições (no ano de 2009), sem 

sombra de dúvidas que a noção de ética deve ser lembrada e ressaltada para se tentar 

redesenhar o exato e preciso papel de nossas instituições e das suas funções, na constante 

busca do verdadeiro bem-estar social.  O processo, por ser uma instituição que tem por 

finalidade última o estabelecimento ou restabelecimento do tecido social, com decisões de 

lavra da autoridade judicial nesta direção de atingimento do ideal de justiça, situa-se 

evidentemente em tal esfera filosófica de análise. 

Este trabalho, portanto, a nosso ver, constitui-se em uma tese jurídica pertinente à 

concretização da ética e da justiça na seara processual do Estado, objetiva e 

fundamentalmente, pelos dois aspectos a seguir transcritos: 

 

• Representa a junção de conceitos interdisciplinares, expressos nas visões da 

ética, da justiça e do processo, respectivamente, sob os argumentos filosóficos, 

sobretudo aristotélicos, e da Teoria Geral do Processo. Buscou-se, destarte, a 

demonstração do alcance da plena justiça no bojo do processo jurisdicional, em 

sua direta e estrita acepção aristotélica de meio-termo proporcional entre dois 

                                                 
69 Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o Direito, p. 271. 
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extremos (de pouco e de excesso, considerando-se o andamento processual e 

seus percalços constatados em nossa realidade forense e jurídica), meio-termo 

este que foi analisado em seus meandros para o fim precípuo de se alcançar o 

processo ideal, em seus diversos termos consignados, como, por exemplo, em 

relação ao seu prazo ou período de trâmite ideal, assim como no que concerne 

à melhor maneira de se alcançar a justiça efetiva e plena na distribuição dos 

bens, cuja discussão é travada no processo. 

• Após haver a notória constatação da injustiça, na ótica do atual processo 

brasileiro, visualizado em sua expressão extraída da Teoria Geral do Processo, 

com seus princípios próprios e com seus reflexos no plano prático-forense, 

propugnou-se pelo estabelecimento de premissas do processo ideal, 

exteriorizadas pela menção a uma tábua de valores éticos do processo justo, 

destacando-se a necessidade de mudança da mentalidade dos julgadores, no 

âmbito processual, e a racionalização da utilização dos meios recursais, 

também na esfera do processo judicial. Tais premissas têm o condão de suscitar 

a discussão concreta acerca da adoção de medidas voltadas para a obtenção 

prática do verdadeiro processo ético e justo, consubstanciado, por tais motivos, 

no que denominamos de ética do processo. 
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