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CASO #1 

Havendo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação dos 

causídicos quando não houver defensor público para a causa, os honorários 

advocatícios podem ser executados nos próprios autos, mesmo se o Estado não tiver 

participado da ação de conhecimento. EREsp 1.698.526-SP, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Rel. Acd. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, por 

maioria, julgado em 05/02/2020, DJe 22/05/2020. 

 

Na espécie, ao sentenciar, o magistrado arbitrou a verba honorária conforme disposto 

na tabela do convênio. Porém, o Estado pagou só uma parte e não se permitiu a 

execução do montante restante nos autos da ação de alimentos, obrigando o advogado 

a ajuizar ação ordinária para tanto. Se o advogado atuou como defensor dativo, 

fazendo as vezes da Defensoria Pública, tem o direito de receber e executar o valor que 

lhe foi fixado pelo juiz na sentença proferida na causa.  

Caso contrário, se houver a necessidade de ajuizamento de ação ordinária para 

recebimento dos honorários, não vai ter advogado para assumir esse papel da 

defensoria. 

Com efeito, se tiver de promover uma ação específica contra a Fazenda Pública, os 

advogados serão muito resistentes em aceitar a função de advogado dativo, porque 

terão de trabalhar não só na ação para a qual foram designados, mas também numa 

outra ação que terão de propor contra a Fazenda Pública. 

Assim, o fato de o Estado não ter participado da lide na ação de conhecimento não 

impede que ele seja intimado a pagar os honorários, que são de sua responsabilidade 

em razão de convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados 

do Brasil, em cumprimento de sentença. 

 

E o art. 513? 
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§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do 

coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 

 

VOTO VENCIDO 

Contudo, não se pode atender ao direito do advogado ao recebimento de sua 

remuneração (art. 22 do EOAB) nem se pode impor ao Estado estímulo ao cumprimento 

de seu dever constitucional de aparelhar a Defensoria Pública (art. 134, art. 21, XIII da 

Constituição) à custa da supressão do direito à participação em contraditório, à ampla 

defesa, ao devido processo legal e aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do 

CPC/2015, correspondente ao art. 472 do CPC/73). 

 

VOTO VENCEDOR 

Assim, a meu ver, o fato de o Estado não ter participado da lide na ação de 

conhecimento, na espécie, até porque em discussão o direito privado, não impede que 

ele seja intimado a pagar os honorários, que são de sua responsabilidade em razão de 

convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, 

em cumprimento de sentença 

 

CASO #2 

Compete ao juízo da execução realizar a alienação judicial eletrônica, ainda que o 

bem esteja situado em comarca diversa. CC 147.746-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 27/05/2020, DJe 

04/06/2020. 

 

Art. 882. § 1º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando -se as 

garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

Tal modelo de leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no 

ambiente virtual, permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de  

participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação,  

baratear o processo licitatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão 

presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem 

objeto de execução. 

Aliás, destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 236/2016, 

regulamentando os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, 

dispondo, em seu art. 16, que os bens penhorados serão oferecidos em site designado 

pelo juízo da execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e preferencialmente 

por meio de recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu 

estado de conservação. 

Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar 

do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua 

presença no local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da carta 

precatória pelo Juízo deprecado, visto que não há motivos para que a realização do 



 
ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em comarca diversa daquela do 

Juízo da Execução. 

 

CASO #3 

O juiz deve adotar todas as medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, como 

autoriza o art. 139, IV, do CPC, com vistas a refrear a renitência de quem deve 

fornecer o material para exame de DNA, especialmente quando a presunção contida 

na Súmula 301/STJ se revelar insuficiente para resolver a controvérsia. Rcl 37.521-SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 13/05/2020, 

DJe 05/06/2020. 

 

STJ 301: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de 

DNA induz presunção juris tantum de paternidade. 

 

O propósito da presente reclamação é definir se a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sob fundamento de que deveria ser respeitada a coisa 

julgada formada em anterior ação investigatória de paternidade, afrontou a 

autoridade de decisão proferida por esta Corte na ocasião do julgamento do REsp 

1.632.750/SP. Na referida decisão, determinou-se a apuração de eventual fraude no 

exame de DNA realizado na primeira ação investigatória e a realização de novo exame 

para a apuração de eventual existência de vínculo biológico entre as partes.  

 

 
 

INTEIRO TEOR 

Ação: investigatória de paternidade ajuizada pelo reclamante em face de R M, em que 

pretende ser reconhecido como filho de F T M, pré-morto. 

Acórdão do TJ/SP: extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de 

que não se trataria de hipótese excepcional em que se poderia admitir a relativização 

da coisa julgada formada em anterior ação investigatória de paternidade.  

Recurso especial: a 3ª Turma do STJ, no REsp 1.632.750/SP, por maioria, deu 

provimento ao recurso especial, afastando o óbice da coisa julgada na hipótese, a  fim 

de que fossem apurados os indícios de fraude no primeiro exame de DNAe de que 

fosse investigada novamente a paternidade mediante a realização de novo exame de 

DNA. 

 

PAUSA NO INTEIRO TEOR PARA IRMOS AO REsp 1632750/SP, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017. 

 



 
INTEIRO TEOR DO REsp 1632750 (não é o do Informativo, e sim o referido por ele): 

F D G (F) ajuizou ação de investigação de paternidade “post mortem” contra R M 

(R), filho e único herdeiro de F T M (investigado e pré-morto), na qual alegou que 

ocorreu fraude na realização do exame de DNA ocorrido no idêntico processo anterior 

(nº 82/93) que tramitou na 4ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Capital 

de São Paulo, cujo pedido foi julgado improcedente e transitou em julgado. 

Com suporte nos princípios da dignidade humana e da busca da verdade real, F 

requereu a flexibilização da coisa julgada, a realização de novo exame de DNA e o 

reconhecimento da procedência do pedido, ou seja, que é filho de F T M (e-STJ, fls. 

21/41). 

 

TRECHOS DA EMENTA DO ACÓRDÃO DO REsp 1632750 

5 - A existência de dúvida razoável sobre possível fraude em teste de DNA  

anteriormente  realizado  é suficiente para reabrir a discussão acerca  da filiação 

biológica,...  

8 - Em  situações  excepcionais,  é  possível o afastamento da coisa julgada  material 

formada nas ações investigatórias ou negatórias de paternidade,  a  fim de que seja 

exaustivamente apurada a existência da   relação  paterno-filial  e,  ainda, elucidadas  

as  causas  de eventuais  vícios porventura existentes no exame de DNA inicialmente 

realizado. 

 

RESUMO 

1ª ação de investigação de paternidade (1993) = improcedente com coisa julgada.  

2ª ação de investigação de paternidade (2012) = extinta sem resolução de mérito por 

força da coisa julgada na 1ª. 

3ª ação de investigação de paternidade (2014) = o juízo afastou a preliminar de coisa 

julgada e mandou (re)fazer o exame de DNA. 

 

Nessa 3ª demanda houve agravo de instrumento ao TJSP que acolheu a coisa julgada.  

Foi interposto então o REsp 1632750, ao qual foi dado provimento. 

O STJ mandou (re)fazer o DNA e afastou a coisa julgada. 

Os autos baixaram ao juízo de origem, que determinou a intimação dos familiares do 

falecido para realizar o exame de DNA. 

 

INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DO INFORMATIVO AGORA 

... diante do não comparecimento dos familiares do suposto genitor pré-morto à 

perícia técnica designada e tendo como base apenas a declaração indiciária da fraude 

existente no exame anterior, entendeu não ser aplicável a presunção de paternidade 

decorrente da Súmula 301/STJ e, novamente, extinguiu o processo sem resolução de 

mérito em virtude da coisa julgada formada na ação investigatória de paternidade 

anterior (fls. 547/551, e-STJ). 

 

VOLTANDO AO INFORMATIVO... 



 
O juiz deve adotar todas as medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, como 

autoriza o art. 139, IV, do CPC, com vistas a refrear a renitência de quem deve 

fornecer o material para exame de DNA, especialmente quando a presunção contida 

na Súmula 301/STJ se revelar insuficiente para resolver a controvérsia. Rcl 37.521-SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 13/05/2020, 

DJe 05/06/2020. 

O propósito da presente reclamação é definir se a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sob fundamento de que deveria ser respeitada a coisa 

julgada formada em anterior ação investigatória de paternidade,  afrontou a 

autoridade de decisão proferida por esta Corte na ocasião do julgamento do REsp 

1.632.750/SP. Na referida decisão, determinou-se a apuração de eventual fraude no 

exame de DNA realizado na primeira ação investigatória e a realização de novo exame 

para a apuração de eventual existência de vínculo biológico entre as partes.  

A impossibilidade de condução do investigado "debaixo de vara" para a coleta de 

material genético necessário ao exame de DNA não implica a impossibilidade de 

adoção das medidas indutivas, coercitivas e mandamentais autorizadas pelo art. 139, 

IV, do CPC/2015, com o propósito de dobrar a sua renitência, que deverão ser 

adotadas, sobretudo, nas hipóteses em que não se possa desde logo aplicar a presunção 

contida na Súmula 301/STJ, ou quando se observar postura anticooperativa de que 

resulte o non liquet instrutório em desfavor de quem adota postura cooperativa. 

Por fim, aplicam-se aos terceiros que possam fornecer material genético para a 

realização do novo exame de DNA as mesmas diretrizes anteriormente formuladas, 

pois, a despeito de não serem legitimados passivos para responder à ação 

investigatória (legitimação ad processum), são eles legitimados para a prática de 

determinados e específicos atos processuais (legitimação ad actum), observando -se, 

por analogia, o procedimento em contraditório delineado nos arts. 401 a 404, do 

CPC/2015, que, inclusive, preveem a possibilidade de adoção de medidas indutivas, 

coercitivas, sub-rogatórias ou mandamentais ao terceiro que se encontra na posse de 

documento ou coisa que deva ser exibida. 

 

CASO #4 

O Secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar, como autoridade 

coatora, em mandados de segurança que visam evitar a prática de lançamento fiscal. 

RMS 54.823-PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, 

julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020. 

 

Em se tratando de obrigação acessória (aposição de selos de controle), a autoridade 

coatora para figurar no mandado de segurança é aquela que tem competência para 

exigir a observância da norma ou autuar o contribuinte pelo descumprimento.  

 

CASO #5 

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), admite-se, 

excepcionalmente, a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em 



 
regime fechado. HC 574.495-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, por unanimidade, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020. 

 

... não é plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social, o que, aliás, já 

é a realidade da maioria da população, isolada em prol do bem-estar de toda a 

coletividade. 

Nesse sentido, diferentemente do que assentado em recentes precedentes desta Corte 

(HC 566.897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/3/2020, e HC 568.021/CE, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/03/2020), que aplicaram a Recomendação n. 

62 do CNJ, afasta-se a possibilidade de prisão domiciliar dos devedores de dívidas 

alimentares para apenas suspender a execução da medida enquanto pendente o 

contexto pandêmico mundial. 

Portanto, a excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública permite o 

diferimento provisório da execução da obrigação cível enquanto pendente a 

pandemia.  

A prisão civil suspensa terá seu cumprimento no momento processual oportuno, já 

que a dívida alimentar remanesce íntegra, pois não se olvida que, afinal, também está 

em jogo a dignidade do alimentando, em regra, vulnerável. 

 

CASO #6 

É cabível ação de exigir de contas ajuizada pelo alimentante, em nome próprio, contra 

a genitora guardiã do alimentado para obtenção de informações sobre a destinação da 

pensão paga mensalmente, desde que proposta sem a finalidade de apurar a existência 

de eventual crédito. REsp 1.814.639-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. 

Acd. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por maioria, julgado em 26/05/2020, DJe 

09/06/2020. 

 

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do 

réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.  

Art. 1.583. § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão,qualquer dos 

genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, 

objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a 

saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. 

 

Assim, a função supervisora, por quaisquer dos detentores do poder familiar, em 

relação ao modo pelo qual a verba alimentar fornecida é empregada, além de ser um 

dever imposto pelo legislador, é um mecanismo que dá concretude ao princípio do 

melhor interesse e da proteção integral da criança ou do adolescente.  

Dessa forma, não há apenas interesse jurídico, mas também o dever legal do genitor 

alimentante de acompanhar os gastos com o filho alimentado que não se encontra sob 

a sua guarda, fiscalizando o atendimento integral de suas necessidades, materiais e 

imateriais, essenciais ao seu desenvolvimento físico e psicológico, aferindo o real 



 
destino do emprego da verba alimentar que paga mensalmente, pois ela é voltada para 

esse fim. 

Por fim, o que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é 

exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos 

alimentos, diante da sua possível malversação, e não o eventual acertamento de 

contas, perseguições ou picuinhas com a(o) guardiã(ao), devendo ela ser dosada, 

ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional, 

pois os alimentos são irrepetíveis. 

 

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. 

 

CASO #7 

O acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, 

§ 1º, do CPC/2015, quando não ocorrer o pagamento voluntário no cumprimento de 

sentença, não admite relativização. REsp 1.701.824-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020. 

 

Art. 523, § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez po r 

cento. 

 

Assim, vencido o prazo sem pagamento do valor devido, haverá acréscimo, por força 

de lei, da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, mais 

honorários advocatícios que o julgador deverá fixar, nos termos da lei, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor devido. 

Com efeito, a lei não deixou dúvidas quanto ao percentual de honorários advocatícios 

a ser acrescido ao débito nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário. Diz-se: o  

percentual de 10% (dez por cento) foi expressamente tarifado em lei.  

 

CAARJ alegou... 

o percentual de 10% (dez por cento) previsto no art. 523, § 1º, do CPC/2015 não é 

absoluto e comporta flexibilização a critério do julgador, devendo-se aplicar ao 

cumprimento de sentença os critérios previstos nos arts. 85, § 2º e § 8º, do CPC/2015; 

Por que não quis pagar HONORÁRIOS? 

... valor de R$ 3.051.427,47 (três milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete 

reais e quarenta e sete centavos)... 

10%... 

 

CASO #8 

Ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por 

carta do réu revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença. 

REsp 1.760.914-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020. 

 



 
Em se tratando de revel que não tenha sido citado por edital e que não possua 

advogado constituído, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC/2015 foi claro ao 

reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta 

com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando 

não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". Pouco 

espaço a lei atual deixou para outra interpretação, pois ressalvou, apenas, a  hipótese 

em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, nova intimação para o 

cumprimento da sentença, em que pese exigi-la na via do edital. 

 

CASO #9 

Não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica. REsp 1.845.536-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 26/05/2020, DJe 

09/06/2020. 

 

Art. 85, § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não , e nos recursos 

interpostos, cumulativamente. 

 

No caso concreto, está-se diante de uma decisão que indeferiu o pedido incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, à qual o legislador atribuiu de forma 

expressa a natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC/2015. 

Assim, tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o 

descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão 

legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no 

julgamento final do incidente. 

 

CASO #10 

Em ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional de menor por período 

acima daquele fixado em lei, não é admissível o julgamento de improcedência liminar 

ou o julgamento antecipado do pedido, especialmente quando, a despeito da 

repetitividade da matéria, não há tese jurídica fixada em precedente vinculante.  REsp 

1.854.882-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado 

em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 

 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da 

citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: ... 

 

... é fato incontroverso que, no que tange ao tema, não há súmula ou tese firmadas em 

nenhuma das modalidades de precedentes anteriormente mencionadas.  

De igual modo, para que possa o juiz resolver o mérito liminarmente e em favor do 

réu, ou até mesmo para que haja o julgamento antecipado do mérito imediatamente 

após a citação do réu, é indispensável que a causa não demande ampla dilação 

probatória, o que não se coaduna com a ação civil pública em que se pretende discutir 



 
a ilegalidade de acolhimento institucional de menores por período acima do máximo 

legal e os eventuais danos morais que do acolhimento por longo período possam 

decorrer, pois são questões litigiosas de natureza estrutural. 

Os litígios de natureza estrutural, de que é exemplo a ação civil pública que versa 

sobre acolhimento institucional de menor por período acima do teto previsto em lei, 

ordinariamente revelam conflitos de natureza complexa, plurifatorial e policêntrica,  

insuscetíveis de solução adequada pelo processo civil clássico e tradicional, de índole 

essencialmente adversarial e individual. 

Conclui-se que também sob esse enfoque houve violação ao art. 332, caput e III, do 

novo CPC, na medida em que o julgamento de improcedência liminar do pedido (ou 

de julgamento antecipado do mérito) é, em regra, incompatível com os processos 

estruturais, ressalvada a possibilidade de já ter havido a prévia formação de 

precedente qualificado sobre o tema que inviabilize nova discussão da questão 

controvertida no âmbito do Poder Judiciário. 

 

PROCESSOS ESTRUTURAIS NO DIREITO BRASILEIRO: REFLEXÕES A PARTIR 

DO CASO DA ACP DO CARVÃO 

SÉRGIO CRUZ ARENHART 

 

“Nesses processos, objetiva-se decisões que almejam a alteração substancial, para o 

futuro, de determinada prática ou instituição. As questões típicas de litígios estruturais 

envolvem valores amplos da sociedade, no sentido não apenas de que há vários interesses 

concorrentes em jogo, mas também de que a esfera jurídica de vários terceiros pode ser 

afetada pela decisão judicial.” 

 

EMENTA 

Para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito 

seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva 

compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e 

limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil adequadamente 

representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e pela Defensoria Pública 

na função de custos vulnerabilis, permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, 

que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, 

sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tenc ionem a 

resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo. 

Na hipótese, conquanto não haja, no Brasil, a cultura e o arcabouço jurídico adequado 

para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e 

concertadas, não se pode negar a tutela jurisdicional minimamente adequada ao litígio 

de natureza estrutural, sendo inviável, em regra, que conflitos dessa magnitude social, 

política, jurídica e cultural, sejam resolvidos de modo liminar ou antecipado,  sem 

exauriente instrução e sem participação coletiva, ao simples fundamento de que o 

Estado não reuniria as condições necessárias para a implementação de políticas 

públicas e ações destinadas a resolução, ou ao menos à minimização,  dos danos 

decorrentes do acolhimento institucional de menores por período superior àquele 



 
estipulado pelo ECA. (REsp 1854842/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020). 

 

POLICENTRISMO (pé de página do artigo do Prof Arenhart) 

DOBBS, Dan B. Law of remedies. 2ªed., St. Paul: West Group, 1993, p. 641. V. tb., 

FLETCHER, William A. Ob. cit., p. 638-639. Este último autor, aliás, refere-se aos 

litígios policêntricos para designar os conflitos típicos das medidas estruturais.  

Segundo ele, “polycentricity is the property of a complex problem with a number of 

subsidiary problem ‘centers’, each of which is related to the others, such that the solution 

to each depends on the solution to all the others”(ob. cit., p. 645). O termo vem da obra 

The Logic of Liberty, de Michael Polanyi (Oxon: Routledge, 1951) e é também 

empregado por Fuller, para designer os litígios aqui estudados (ob. cit., p. 394-395). 

 

 

PLURIFATORIAL 

... vence-se a visão dicotômica do processo tradicional, permitindo que a relação 

processual se desenvolva de maneira plúrima, multifacetária e não necessariamente na 

base do antagonismo entre polos. 

No ambiente das políticas públicas, porém, a visão deve ser diferente. De um lado, 

porque os processos envolverão, sem dúvidas, várias visões e vários interesses diferentes, 

que não poderão ser agrupados apenas em dois blocos distintos.  

Por outro lado, porque essas visões não necessariamente são opostas e inco mpatíveis, 

podendo em certas situações convergir a um denominador comum.  

 

MAIS: entrevista que eu fiz em 2017 com Marco Felix Jobim 

GN. O Sr. acredita que não só o STF, mas os juízes de primeiro grau possam adotar 

“medidas estruturantes”, principalmente em ações coletivas, ou isso seria um indevido 

desequilíbrio na separação de Poderes? 

MFJ. Acho que tanto o STF como os juízes que proferirão sentenças em ações coletivas 

devem estar amparados por uma teoria que deve ser ainda debatida para que os excessos 

não sejam cometidos. Há um amplo rol de legitimados para o ajuizamento das ações em 

controle abstrato e nas ações coletivas que necessitam ser ouvidos no curso dos 

processos. Aquelas instituições não alcançadas pela legitimidade, devem atuar em 

audiências públicas ou como amicus curiae para fechar o diálogo democrático no 

processo. Com uma teoria construída assim, acrescida de debates sobre uma teoria de 

decisão judicial adequada, começa a tomar forma algo que pode alicerçar medidas 

futuras. 

 

Para ler a entrevista completa, clique aqui: 

https://bit.ly/3eZz1jf 
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