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RESUMO

Ao abordar os usos do processo pela Corte Constitucional brasileira o texto “O Supre-

mo Tribunal Federal e o processo como estratégia de poder: uma pauta de análise” 

pretende apresentar reflexões acerca da legitimidade do STF em um pequeno recorte 

do jogo do poder no campo jurídico.
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1 O presente artigo se apresenta como um ponto de inserção entre duas experiências de pesquisa concretizadas no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Gama Filho. De um lado, evidenciam-se as principais reflexões travadas no 

projeto de pesquisa “Jurisdição Constitucional e Democracia”, vinculado, em 2005, ao Laboratório de Análise Jurisprudencial – LAJ – que 

se materializaram na obra coletiva Os direitos à honra e à imagem pelo Supremo Tribunal Federal – Laboratório de Análise Juris-

prudencial (DUARTE, Fernanda et al. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). De outro, inspira-se na dinâmica e na carga crítico-reflexiva 

desenvolvida pelos projetos que trabalham com as Relações entre tribunais e sociedade: Acesso à justiça e ao direito e ao devido 

processo legal, sob a coordenação dos professores Maria Stella de Amorim e Roberto Kant de Lima. Aproveitamos a oportunidade 

para registrar nossos agradecimentos aos alunos e professores que participaram em 2005 do LAJ. Em especial, agradecemos também 

aos professores Maria Stella de Amorim e Roberto Kant de Lima por suas lúcidas reflexões e valiosas críticas inspiradas nas Ciências 

Sociais. Agradecemos também aos então mestrandos Bárbara Lupetti e Rubens Takashi Tsubone que nos ajudaram a melhor compre-

ender nossa problemática.
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2 PERÉZ LUÑO, Antonio E. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1999.
3 Em uma abordagem recorrente na doutrina jurídica pátria, jurisdição significa o poder-dever, traduzido em monopólio, do Estado de 

solucionar os conflitos que permeiam as relações sociais e que naturalmente não atingem a autocomposição, sendo, pois, necessária a 

intervenção de uma “terceira vontade” em substituição à vontade das partes. Esse terceiro é o Estado-juiz, que de forma definitiva decide 

e pacifica no plano jurídico a controvérsia que lhe é submetida. Entretanto, a compreensão da jurisdição nos termos acima expostos, como 

advertem Amorim, Kant de Lima e Mendes, não se presta “a administrar e solucionar conflitos, pois estes não são vistos como um aconteci-

mento comum e próprio da divergência de interesses que ocorre em qualquer sociedade. Pelo contrário, aqui os conflitos são visualizados 

como ameaçadores da paz social, e a jurisdição, longe de administrá-los, tem a função de pacificar a sociedade, o que pode ter efeito 

de escamoteá-los e devolvê-los, sem solução para a mesma sociedade de onde se originaram” (AMORIM, Maria Stella de; KANT DE LIMA, 

Roberto; MENDES, Regina Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. xxvi)
4 Neste trabalho, eficiência e eficácia são termos que se equivalem. A propósito, sobre essa equivalência, cf. BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. A Efetividade do Processo de Conhecimento. Revista de Processo, n. 74, p. 126-137, abr.-jun. 1994.
5 Para uma definição de jurisdição constitucional, cf. Grupo de Estudos “A jurisdição constitucional e a democracia”. Da vontade do 

legislador ao ativismo judicial: os impasses da jurisdição constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 40, n. 160, 

out.-dez. 2003, p. 223-243. 

2.2. Caracterização do processo como estratégia de poder 3. O jogo pelo poder: um 
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1. Introdução - Algumas reflexões necessárias: contextualizando a pertinência da 

abordagem processual

A relevância que a temática dos direitos humanos tem assumido nas diversas 

agendas do mundo contemporâneo é um fato inquestionável. Não há de se despender um 

grande esforço de energia para comprová-lo.

Ao refletir sobre o tema, Perez Luño2 reconhece que a questão dos direitos 

humanos se tornou uma referência obrigatória em quase todos os textos constitucionais, 

já que quase a totalidade dos sistemas políticos da atualidade admite virtualmente e 

de forma oficial uma certa doutrina sobre os direitos humanos, alerta que não se deve 

entender tal situação como uma prova irrefutável de sua efetiva realização. 

Com essa advertência em mente, o cerne da questão desloca-se para um 

problema de aplicabilidade e eficácia desses direitos, traduzidos na idéia de sua proteção 

pelo Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional3. Nesta cadeia de desdobra-

mentos, chega-se ao próprio instrumento do exercício dessa função: o processo. 

Adequação do sistema recursal, tensão entre excesso de demandas e cele-

ridade, modelo do judiciário adotado, técnica processual própria à tutela pretendida são 

alguns dos temas recorrentes que interferem diretamente na efetividade4 do processo 

civil, que se agrava quando se trata da jurisdição constitucional5, de seus tribunais e da 

proteção aos direitos fundamentais.  
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Em outras palavras, a problemática da efetividade do processo repercute 

na qualidade da concretização da garantia do acesso à justiça e na própria instituciona-

lização do Estado Democrático de Direito. 

A doutrina debruça-se sobre esta crise6, no mais das vezes buscando prescre-

ver remédios, baseados em diagnósticos exclusivamente de cunho dogmático-processual. 

E o legislador tenta, através de sua produção normativa, contorná-la na crença de que 

pela imputação7 disciplinaria e resolveria o fato social. 

Ainda assim, o processo não funciona, e a conseqüência é a falência do 

sistema processual, com a consagração de um des(acesso) à justiça, que reproduz es-

truturas de desigualdade jurídica e exclusão social. Onde está o erro? Na percepção do 

problema. Na insuficiência do diagnóstico que desconhece que uma anamnese adequada 

deve levar em conta outras variáveis que não sejam só a norma, mas em especial a cultura 

jurídica do país, suas tradições, expectativas e os reais sujeitos de “carne e osso” que a 

ordem jurídica diz serem seus destinatários. E na forma de compreender o Direito e suas 

relações com a realidade social, negando seus paradoxos, contradições e fragmentações 

inerentes às sociedades modernas.  

Essas foram as inquietações iniciais que motivaram nossa investigação, 

cujo esforço consubstancia-se na tentativa de estabelecer parâmetros, de base socio-

lógico-jurídica8, que tragam referências taxionômicas e dinâmicas para a compreensão 

das decisões da Suprema Corte brasileira, que concorrem para a atualização do modelo 

ocidental de Estado de Direito no Brasil, desdobrado na consolidação de uma esfera de 

direitos fundamentais. Desta forma, pretendemos fornecer outros elementos que ajudem 

a melhor esclarecer o papel da referida corte na adjudicação de direitos enquanto último 

patamar a quem compete assegurar a garantia do acesso à justiça, dando, segundo nosso 

modelo jurídico, a palavra final aos conflitos sociais submetidos ao Estado-juiz – o que, ao 

final, fornece elementos de percepção dos paradoxos do Direito brasileiro e das relações 

entre os tribunais e a sociedade9.  

Nesse sentido, duas observações preliminares devem ser declinadas a fim 

de dar consistência à nossa empreitada: são as premissas teóricas que permeiam nossas 

6 Sobre a crise da efetividade do processo, cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Efetividade do Processo e Tutela de Urgência. Porto Alegre: 

Fabris, 1994; MOREIRA, José Carlos Barbosa. op. cit.; MORELLO, Augusto Mário. Avances procesales. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2003; 

SIMONASSI, Mauro. Os desafios legislativos da efetividade na tutela executiva cível: uma análise do Código de Processo de Civil, 2005 

(Dissertação de Mestrado em Direito, Universidade Gama Filho).
7 Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980.
8 Sobre a necessidade de o estudo jurídico estar aberto a contribuições de outras disciplinas e principalmente da Sociologia, cf. 

OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência o Comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica. Letra Legal: Rio de Janeiro, 2004.
9 Cf. AMORIM, Maria Stella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005; e AMORIM, Maria Stella de; BURGOS, Marcelo Baumann; KANT DE LIMA, Roberto. (Org.). Juizados 

Especiais Criminais, sistema judicial e sociedade no Brasil. Niterói: Intertexto, 2003.
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reflexões e os fenômenos que constatamos nessa virada de milênio tensionadores dos 

limites de atuação do Judiciário.

Quanto às premissas teóricas, em primeiro lugar, trata-se de explicitar 

nossa adesão a uma visão relativista do mundo, na qual os valores são apreendidos origi-

nariamente de forma subjetivista e, portanto, demarcamos inicialmente um movimento 

arbitrário de escolha, fruto da imponderabilidade das situações “novas e imprevistas”10. 

No entanto, isso não significa dizer que esse arbítrio não possa vir a ser racionalmente 

justificado, mas, sim, que o primeiro movimento é “injustificável”. Escolhe-se para 

depois racionalizar, ou seja, fazer crer que a escolha realizada é a correta. Portanto, a 

adesão que a fundamentação gera não se deve à qualidade moral da escolha (juízo de 

verdade), mas, sim, a seu potencial de convencimento, que passa a ser  percebido, por 

aquele a quem se dirige, como não-arbitrário ou natural11 – o que nada mais é do que um 

instrumento de poder/dominação pela linguagem.

Em segundo lugar, temos que a compreensão do Direito, resistente e encas-

telado em si mesmo, fornece uma percepção precária e reducionista da realidade social12. 

Daí a necessidade de uma abordagem interdisciplinar a fim de inserir aqueles elementos 

descartados pelo jurista, mas que integram e conformam essa realidade13. 

10 Cf. BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Lisboa: Fim de Século, 2004.
11 Tal afirmação se relaciona com o conceito de habitus (raciocinar específico de legitimação) desenvolvido por Bourdieu e que será 

retomado mais adiante.
12 Esse reducionismo é decorrência do habitus judicial, como se infere das reflexões de Rocha. “Esta noção é de extrema utilidade 

para se compreender a mecânica da resistência dos juristas, especialmente os magistrados, às mudanças no campo, cuja existência e 

manutenção a formação do seu habitus induz, quer dizer, o treinamento dos juristas, em especial os juízes, para sua ação no campo 

jurídico deve fazê-los acreditar na possibilidade de existência de um espaço social e mental onde se efetive a imparcialidade, onde 

não cheguem as pressões sociais externas. O conjunto de disposições pessoais criadas já na graduação em Direito, muitas vezes já 

preparada por uma trajetória de vida ligada às carreiras jurídicas de familiares, e completada nos primeiros anos da carreira, leva 

os juristas a desenvolver profundamente um habitus judicial que envolve toda uma visão do mundo através de categorias jurídicas, 

criando um universo autônomo fechado às pressões externas, e imune a tais questionamentos que têm como ilegítimos, por virem de 

fora do campo jurídico, originando-se nos interesses e lógicas próprios aos demais campos” (ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. Judiciário 

e política: uma abordagem em sociologia do direito. Estudos Jurídicos. Rio Grande do Sul, v. 36, n. 97, 2003, p. 104-105).
13 Sobre esta mesma visão acerca do Direito, mais especificamente em sua perspectiva criminal, ensinam Amorim, Kant e Burgos: “A natura-

lização dessas diferenças, operada de maneira institucional pelo sistema, embora as verdades por elas produzidas se desqualifiquem umas 

às outras, redunda em ‘dissonância cognitiva’, tanto para os operadores do sistema como para a população em geral. Quer dizer, ao mesmo 

tempo em que se apresenta como ‘sistema harmônico e coerente’, a admiração institucional de conflitos na área criminal se constitui de 

partes complementares e desiguais, as quais possui relativa autonomia, conseqüentemente, exigindo dos mesmos operadores condutas 

distintas para seu desempenho competente, dependendo do lugar aonde se encontram desempenhando suas funções. Isto termina por 

enganá-los em ‘preferências’ por esta ou aquela forma institucional presente no dito sistema, sem perceberem que estão optando por formas 

institucionais díspares de administrar conflitos e de construir verdades judiciárias. Estas diferentes disposições podem coexistir porque, por 

um artifício da chamada ‘dogmática jurídica’, as normas jurídicas encontram-se hierarquizadas e se anula automática e reciprocamente 

quando entram em contradição observando-se para resolver os conflitos entre elas, a rígida hierarquia em que, teoricamente, se encontram 

disposta. Esta doutrina, portanto, como todo conhecimento dogmático não deixa espaço para que se explicitem as diferentes tradições e 

a sua história, que imprimem significados distintos a procedimentos semelhantes.” AMORIM, Maria Stella de; BURGOS, Marcelo Baumann; 

KANT DE LIMA, Roberto. (Org.). Juizados Especiais Criminais, sistema judicial e sociedade no Brasil. Niterói: Intertexto, 2003. p. 19-20.
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Por outro lado, a crise do Estado moderno14 e a judicialização da política15 

são “fenômenos” que chamam nossa atenção para o fato de que a Jurisdição Consti-

tucional, especialmente a partir do Pós-45, tem assumido um papel de alta relevância 

no cenário político-jurídico, tencionando o frágil equilíbrio do modelo de separação de 

poderes, com o deslocamento de seu eixo principal para o juiz16.

Assim, a fim de melhor compreender as relações travadas na sociedade, tendo 

como pano de fundo a problemática acima descrita e buscando desvelar aspectos alijados 

pela teoria jurídica, optamos por adotar como modelo teórico um instrumental de conceitos 

“que enfatiza a indeterminação e a incerteza também em questões de conhecimento. O 

significado não é preexistente: ele é cultural e socialmente produzido. O importante então 

é examinar as relações de poder envolvidas na sua produção. A questão não é saber se algo 

é verdadeiro, mas, sim, saber por que esse algo se tornou verdadeiro”17.

Sob esta inspiração, trabalhamos as relações entre poder e direito, recor-

tando-as para o momento da aplicação do direito pelo STF (que ocupa “as posições mais 

altas na hierarquia do campo”18 jurídico). Por conseqüência, nosso objeto de reflexão migra 

para o processo, buscando explicitar uma de suas funcionalidades que não é usualmente 

reconhecida pelos juristas, tal seja, o processo como estratégia de poder, com pretensão 

de legitimar a atuação da Corte, a partir dos discursos atuais, aspirantes à legitimidade, 

dentro do campo jurídico, considerados na perspectiva dos seus autores. 

2. O modelo teórico do processo como estratégia de poder

  

Para uma compreensão adequada19 da temática do processo como estraté-

gia de poder, há a necessidade de definirmos as seguintes noções: “sistema simbólico”, 

14 Cf. NOVAES, Adauto (Org.) A crise do Estado Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
15 Cf. CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck 

(Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. CARVALHO, Ernani 

Rodrigues de. “A Judicialização da política no Brasil: apontamentos para uma nova abordagem.” Trabalho apresentado no 4º Encontro 

Nacional da ABCP – painel 1 - Direito, Justiça e Controle – PUC/RJ – 21-24 jul. 2004. Disponível em <http://www.cienciapolitica.org.

br/Ernani_Carvalho.pdf>. Acesso em 6. jan. 2005; SHAPIRO, M.; SWEET, Alec Stone. On law, politics and judicialization. London/New 

York: Oxford University, 2002.
16 Tanto que alguns autores falam em “judiciário imperial”, buscando redimensionar a importância do Judiciário no jogo democrático 

das instituições. Cf. BORK, Robert H. Coercing Virtue: The worldwide rule of judges. AEI Press: Washington, D.C., 2003; ________. 

The Tempting of America: The Political Seduction of the Law. Free Press. New York, 1990. Como crítica a esta idéia Cf. KOZLOWSKI, 

Mark. The Myth of the Imperial Judiciary: Why the Right is Wrong about the Courts. New York: New York University Press, 2003. 
17 FERREIRA, Eliza Bartolozzi. Resenha da obra: Silva, Tomaz Tadeu da. (1999). Documentos de identidade: uma introdução às teorias 

do currículo. Educational Review. Disponível em: <http://edrev.asu.edu/reviews/revp11.htm>. Acesso em: 22 set. 2004.
18 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 108.
19 Entendemos ser pertinente a descrição proposta, visto a dificuldade da auto-referencialidade que tais categorias apresentam para 

um leitor não familiarizado com seus modelos teóricos de origem. Sendo assim, ainda que sob risco de adoção de uma postura manu-

alesca, meramente repetitiva, optamos por descrever, ainda que minimamente, aquelas categorias que entendemos necessárias para 

o estabelecimento de sentidos mínimos, com o intuito de viabilizar uma melhor compreensão para o “leitor de primeira viagem”. 
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“violência simbólica”, “habitus”, “campo de poder jurídico” e “estratégia de poder”20, 

que permitem a compreensão da estrutura de análise que propomos. 

Para tanto, estruturaremos este tópico com a seguinte disposição: 

2.1. delimitação das categorias adotadas; 2.2. caracterização do processo como 

estratégia de poder.

2.1 Delimitação das categorias adotadas

2.1.1 Sistemas Simbólicos

Os sistemas simbólicos (ideológicos) são o resultado do monopólio dos 

agentes sociais21 em criar estruturas de comportamento e pensamento de dominação 

(poder simbólico), encaradas como arcabouço legítimo, na luta contra outros agentes na 

manutenção e distinção de seu campo social.

Esta definição faz com que se constate que a “produção – dos discursos, 

ideologias e fundamentos – é apropriada com exclusividade por um grupo ou corpo de 

especialistas, o qual estabelece os limites da produção e circulação dos discursos relativos 

aos valores de seu campo”22.

Constrói-se na realidade social uma divisão23 de funções entre aqueles 

que serão os produtores e monopolizadores legítimos das ideologias e aqueles que dessa 

não participaram. 

20 Todas essas categorias são tributadas ao francês Pierre Bourdieu, à exceção da noção de estratégia atribuída ao também francês 

Michel Foucault, conforme bibliografia citada nesta pesquisa.
21 Entendemos que agentes sociais são os atores sociais com funções próprias, em razão de suas práticas, na autonomia do seu 

campo social.
22 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 101.
23 Ilustrativa para um trabalho jurídico, uma vez que o campo estatal ocupa hoje o que foi ocupado por séculos pelo campo religioso, 

é a passagem e a terminologia adotadas por Bourdieu em A economia das trocas simbólicas (p. 40) quanto à divisão estabelecida, 

na compreensão dos sistemas simbólicos, a partir do sistema religioso entre o sagrado e o profano. “A estes dois tipos extremos 

de estrutura da distribuição do capital religioso vão corresponder: a) tipos opostos de relações de relações objetivas (e vividas) 

com os bens religiosos e, em particular, tipos opostos de competência religiosa, a saber, de um lado, o domínio prático de um 

conjunto de esquemas de pensamento e de ação objetivamente sistemáticos, adquiridos em estado implícito por simples fami-

liarização, e, portanto, comuns a todos os membros do grupo e praticados segundo a modalidade pré-reflexiva e, de outro lado, o 

domínio erudito de um corpus de normas e conhecimentos explícitos, explícita e deliberadamente sistematizados por especialistas 

pertencentes a uma instituição socialmente incumbida de reproduzir o capital religioso por uma ação pedagógica expressa; b) tipos 

nitidamente distintos de sistemas simbólicos, como por exemplo os mitos (ou sistemas mítico-rituais) e as ideologias religiosas 

(teogonias, cosmogonias, teologias) que constituem o produto de uma reinterpretação letrada, levada a cabo em resposta a novas 

funções, de um lado, funções internas correlatas à existência do campo dos agentes religiosos e, de outro lado, funções externas, 

como, por exemplo, as que resultam da constituição dos Estados e do desenvolvimento dos antagonismos de classe e que propiciam 

as razões de existência às grandes religiões com pretensão universal.”
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Existe, na análise dos sistemas simbólicos, uma dupla perspectiva de abor-

dagem. A primeira diz respeito aos papéis e às funções dos especialistas na construção 

de suas categorias pretensamente capazes de explicar a realidade no aspecto interno 

do campo social. Deles para eles mesmos. Já a segunda refere-se à necessária aceitação 

das construções internas do campo por aqueles que não pertencem ao campo, a fim de 

que possamos ter aí uma verdadeira constituição de poder (poder simbólico) ou, em ou-

tras palavras, a imposição não arbitrária da vontade de um campo social por estruturas 

discursivas de dominação.

2.1.2 Violência Simbólica

Fruto da relação estabelecida entre os agentes internos de um campo (espe-

cialistas) e os externos (profanos), este conceito, advindo da violência física – imposição de 

vontade por força material –, nada mais é do que a articulação de um instrumental de poder 

para convencer os agentes sociais, naturalizando os discursos pelo domínio da linguagem, 

de que determinada realidade é verdadeira e legítima porque não é arbitrária.

Quanto a esta violência e sua relação com o discurso jurídico, vejamos as 

palavras de Álvaro Filipe Rocha:

É esse o poder de fazer crer, fazer ver de um modo ou de outro o 
mundo social e seus agentes, no qual o discurso jurídico é o mais 
significativo, uma vez que a serviço do poder constituidor da ordem 
das realidades, o Estado24.

A violência simbólica dispensa a violência física por conseguir os mesmos 

efeitos de maneira mais eficaz. A naturalização das crenças realizada pelo domínio da 

linguagem, ao impor uma estrutura de pensamento específico (habitus), faz com que os 

dominados, diferentemente da arbitrariedade física, não percebam as imposições que lhes 

estão sendo apresentadas, criando desta forma uma estabilidade maior na manutenção 

do poder do campo.

2.1.3 Habitus

 

Categoria criada por Pierre Bourdieu para definir a estruturação de um 

raciocínio próprio da relação e práticas dos agentes sociais e seus campos, de forma a 

legitimar e criar o campo sobre o qual agem.

24 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 103
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Habitus pode ser definido como um sistema de aquisição durável 
de esquemas de percepção, pensamento e ação engendrados por 
condições objetivas, mas tendendo a persistir mesmo após uma al-
teração dessas condições. Ele (Bourdieu) vê o habitus como a chave 
para reprodução, porque é o que realmente generaliza as práticas 
regulares do fazer da vida social. O habitus é o produto das condições 
sociais e também as conexões do comportamento atual da estrutura 
de classes. (tradução livre)25 

Quanto a esta noção, interessante é a observação de Rocha sobre o habitus 

dos juristas:

Esta noção é de extrema utilidade para se compreender a mecânica 
da resistência dos juristas, especialmente os magistrados, às mu-
danças no campo, cuja existência e manutenção a formação do seu 
habitus induz, quer dizer, o treinamento dos juristas, em especial 
os juízes, para sua ação no campo jurídico deve fazê-los acreditar 
na possibilidade de existência de um espaço social e mental onde 
se efetive a imparcialidade, onde não cheguem as pressões sociais 
externas. O conjunto de disposições pessoais criadas já na graduação 
em Direito, muitas vezes já preparada por uma trajetória de vida 
ligada às carreiras jurídicas de familiares, e completada nos primei-
ros anos da carreira, leva os juristas a desenvolver profundamente 
um habitus judicial que envolve toda uma visão do mundo através 
de categorias jurídicas, criando um universo autônomo fechado às 
pressões externas, imune a tais questionamentos que têm como 
ilegítimos, por virem de fora do campo jurídico, originando-se nos 
interesses e lógicas próprios aos demais campos.26   

 Esse modo de pensar específico dos agentes de um campo de poder é 
historicamente construído, evoluindo em novas formas de adaptação e reforço de suas 
convicções, sem contudo serem atingidos seus princípios essenciais. Ele procura ser ma-
leável aos anseios dos agentes impedidos de adentrar ao campo, a fim de que possam se 
manter as relações de poder como legítimas. 

2.1.4 Campo de poder jurídico

Outra noção importante, por complementar a de habitus, é a de campo de 

poder. Para as Ciências Sociais, este termo é impreciso, porém detém um consenso de 

ser o espaço do exercício das dinâmicas sociais de domínio ou sistema.

25 No texto original:  “Habitus can be defined as a system of durably acquired schemes of perception, thought and action, engendered 

by objective conditions but tending to persist even after an alteration of those conditions. He sees Habitus as the key to reproduction 

because it is what actually generates the regular practices that make up social life. It is the product of social conditioning and so links 

actual behavior to class structure”. Disponível em:<http://en.wikipedia.org/wiki/Habitu>.Acesso em: 21 set. 2005.
26 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 104-105.
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Campo é um espaço social de relações de força, traduzidas na disputa de 

poder entre os agentes sociais, dotado de regras e conhecimentos específicos (habitus) 

para a estruturação das relações de poder. Nas palavras de Bourdieu:

Um campo, e também o campo científico, se define entre outras 

coisas através da definição dos objetos de disputas e dos interesses 

específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e dos inte-

resses próprios de outros campos (não se poderia motivar um filósofo 

com as questões próprias dos geógrafos) e que não são percebidos 

por quem não foi formado para entrar nesse campo (cada categoria 

de interesses, a outros investimentos, destinados assim a serem 

percebidos como absurdos, insensatos, ou nobres, desinteressados). 

Para que um campo funcione, é preciso que haja objetos de dispu-

tas, e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que 

impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes 

da jogo, dos objetos de disputas, etc.27 

Um campo em sua estruturação interna estabelece valores e objetivos 

próprios, reconhecidos como metas a serem alcançadas pela disputa entre os agentes 

sociais. Sua organização dá-se por padrões de pensamento e matrizes de educação rece-

bidos por investimentos possibilitadores de situar os agentes dentro do campo munidos 

do reconhecimento de sua hierarquização e lógica de mobilidade interna.

Estes investimentos ou capitais para a inserção nos campos são de três 

ordens: econômica, cultural e social.

A primeira caracteriza-se por ser a fonte econômica que detém um agente 

ou classe econômica em que se localiza.

A segunda, pelas formas de conhecimento, educação, muitas vezes provi-

das desde crianças pelas famílias, que estrategicamente preparam as mentes, as lógicas 

específicas de cada campo.

Finalmente, o capital social, que pressupõe os anteriores, é recurso do 

reconhecimento como membro do grupo, tendo-se acesso às oportunidades, eventos, a 

uma rede de relações institucionalizada de mútuo reconhecimento.

Da soma desses capitais chega-se ao habitus, ao sistema de estruturas in-

ternas do campo que possibilitará aos agentes auferirem lucro, retorno dos investimentos 

27 BOURDIEU, Pierre. op. cit. p. 89.



p. 118 R. SJRJ, Rio de Janeiro, n. 19, p. 109-135, 2007.

aplicados, que em poucas palavras traduz a razoável possibilidade de avaliação das forças 

envolvidas no campo para se obter vitória nas disputas.

O autor aponta a situação específica de cada campo abordado, iden-
tificando-a com a orientação dos agentes que ocupam as posições 
mais altas na hierarquia do campo, e que surge claramente ao se 
indicar as instituições envolvidas. Mas há que se destacar também 
as estratégias adotadas por esses agentes para a realização de seus 
objetivos, ligados aos objetivos oficiais do campo. A adoção de estra-
tégias mais ou menos rígidas, mais ou menos flexíveis em relação às 
demais instituições e seus agentes, relacionada à identidade entre 
os mesmos, em geral forjada em lutas anteriores, possibilita o es-
tabelecimento ou não de novas estratégias, visando a manutenção 
do campo com o equilíbrio dos interesses dos agentes, o que pode 
determinar ações e lutas abertas ou silenciosas entre os grupos de 
agentes. Desse modo é que a estrutura do campo está sempre em 
disputa, pois o êxito das ações empreendidas determina a nova distri-
buição do capital específico associado ao campo, e assim estabelece 
as possibilidades de ascensão ou decadência de carreiras, projetos, 
pretensões, etc., sustentados por agentes ou grupos específicos. O 
monopólio da violência legítima associada a cada campo, e em espe-
cial ao campo jurídico dentro do campo estatal, não é questionado 
pelos agentes, pois é tido como definitivo.28 

Definido o que vem a ser campo de poder social, passemos neste momento 

a compreender o campo jurídico. Ele é o espaço social, decalcado do Estado, da disputa 

dos juristas ou agentes detentores do habitus adquirido pela educação jurídica, que apre-

senta na realidade social brasileira o Supremo Tribunal Federal como órgão especialista 

hierarquicamente superior. Nas palavras de Bourdieu:

O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio de dizer 
o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, 
no qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo 
tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade 
reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou au-
torizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, 
do mundo social. É com esta condição que se podem dar as razões 
quer da autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente 
simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão da sua auto-
nomia absoluta em relação às pressões externas.

28 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 108.
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O monopólio da jurisdição é a força do campo jurídico. Por esta razão, apesar 

das disputas internas, os juristas mantém um acerto de sobrevivência das posições por um 

acerto de reconhecimento referentes a todos, traduzido pelas visões naturalizadas (poder 

simbólico) impostas pelos dominadores, o conhecimento jurídico. Ele, desse modo, passa 

a fixar os limites do campo jurídico e a “criar a sua autonomia, baseada essencialmente 

na crença da ‘neutralidade’ dos magistrados”29.

2.1.5 Estratégia de Poder

Vejamos a definição que Foucault nos dá sobre estratégia:

A palavra estratégia é corretamente empregada em três sentidos. 
Primeiramente, para designar a escolha dos meios empregados para 
se chegar a um fim; trata-se da racionalidade empregada para atin-
girmos um objetivo. Para designar a maneira pela qual um parceiro, 
num jogo dado, age em função daquilo que ele pensa dever ser ação 
dos outros, e daquilo que ele acredita que os outros pensarão ser 
dele; em suma, a maneira pela qual tentamos ter uma vantagem 
sobre o outro. Enfim, para designar o conjunto dos procedimentos 
utilizados num confronto para privar o adversário dos seus meios de 
combate e reduzi-lo a renunciar à luta; trata-se, então, dos meios 
destinados a obter a vitória. Estas três significações se reúnem nas 
situações de confronto – guerra ou jogo – onde o objetivo é agir sobre 
um adversário de tal modo que a luta lhe seja impossível. A estratégia 
se define então pela escolha das soluções “vencedoras”.30

Como podemos depreender de tudo o que foi dito acima, há uma relação 

de lutas e jogos na apropriação, reprodução e manipulação dos discursos e práticas de 

dominação (poder) pelos agentes sociais dos campos, tanto em seu aspecto interno 

quanto externo. Mas como um agente que não é um simples autômato das estruturas 

sociais pode exercer sua vontade? Pelo habitus. E, mais especificamente, pelo exercício 

do livro arbítrio permitido por esse habitus na dinâmica social dos embates nos campos 

da escolha da melhor estratégia de poder para manter ou alcançar a legitimidade do 

monopólio de produção ideológica (dominar) outros agentes e campos. Daí a importância 

deste conceito para analisarmos o movimento das pedras no tabuleiro. 

29 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. op. cit. p. 115.
30 O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, Hubert, RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma Trajetória Filosófica: para além do estruturalismo 

e da hermenêutica. Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. p. 247.
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2.2 Caracterização do processo como estratégia de poder

 

A cada modo de organização estatal corresponde um modelo judiciário, 

razão pela qual somos levados a concordar com Mirjan Damaska31 no sentido de que é 

inútil realizarmos uma análise dos diferentes modelos processuais sem que prestemos 

atenção e estudemos os modelos políticos.

Em outras palavras, a admissão de que o político integra o mundo jurídico 

remete ao desenvolvimento de uma consciência metodológica alargada que reconhece o 

direito como um fenômeno também construído no nível do discurso, cujo enraizamento 

social e função política mostraremos.

O significado das normas jurídicas, mais especificamente para o presente 

trabalho, das decisões judiciais32, só é compreendido “quando as integramos no conjunto 

de complexos normativos que organizam a vida social”33. O espaço de enraizamento do 

Direito não é arbitrário, com um único centro definidor de sentido, mas tem sentidos 

definidos pelos campos de poder ou práticas discursivas dos juristas. E essas práticas ou 

saberes só poderão ser analisadas pelo enfrentamento das questões de poder.

Adotando tal postura teórica, concordamos que o termo “poder” é indis-

sociável do fenômeno político e jurídico (e, portanto do processo civil), e elegemos uma 

classificação relacional ou pluralista de poder.

O poder não é a propriedade de alguém34 impor sua vontade a outrem, que 

não o detém, por ameaça de uma sanção, mas sim um símbolo35, uma representação, uma 

prática discursiva de estratégias de força que desloca seu espaço na dispersão social.

Como já foi dito acima, essa concepção se distingue pelo caráter relacional, 

não sendo o poder encarado como um objeto/propriedade, mas uma relação entre indi-

víduos. Dessa constatação nasce a necessidade de sabermos como um indivíduo consegue 

exercê-lo perante outro. A solução para este problema é dada por Foucault pelo conceito 

de estratégia já explicado acima.

31 DAMASKA, Mirjan R. The Faces of Justice and State Authority: A comparative approach to the Legal Process. New Haven: Yale 

University Press, 1984.
32 Aqui decisões judiciais devem ser entendidas como normas jurídicas em concreto, cf. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito. 

São Paulo: Martins Fontes, 2002.
33 HESPANHA, António Manuel. Poder e Instituições no Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 2000. p. 16.
34 Visão discursiva comum desde a Idade Moderna em relação a uma propriedade sobre o poder por parte do Estado absoluto. 

Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. trad. Roberto Machado. 16. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.
35 “É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, reconhecido: o 

poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo o exercem” (BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. op. cit. p. 7-8).
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3. O jogo pelo poder: um projeto de continuidade via legitimidade da Juris-

dição Constitucional

Com as categorias de análise acima definidas, temos que as relações 

travadas nos diversos campos que compõem o tecido social representam uma per-

manente luta pelo poder traduzida em um jogo. Nesse jogo, ser vencedor implica 

compartilhar um projeto voltado para a continuidade/permanência/manutenção do 

poder, que se realiza através da adoção de estratégias voltadas para a legitimação, 

que transformam a dominação (violência simbólica) em reconhecimento de manejo 

de poder não arbitrário36. 

No campo jurídico, esse jogo é percebido em uma dupla perspectiva: a 

primeira refere-se às disputas entre seus agentes sociais e a afirmação de legitimidade 

aos profanos; a segunda manifesta-se no embate entre o campo jurídico e os demais 

campos/subcampos do Estado37. 

Pontuado na jurisdição constitucional, visto que esta no plano do habitus 

ocupa a posição mais alta da hierarquia desse campo, essas estratégias se traduzem em 

teses de legitimação38 da própria jurisdição constitucional e de agentes – que disputam 

entre si primazia39.

36 “A adoção de estratégias mais ou menos rígidas, mais ou menos flexíveis em relação às demais instituições e seus agentes, rela-

cionada à identidade entre os mesmos, em geral forjada em lutas anteriores, possibilita o estabelecimento ou não de novas estraté-

gias, visando à manutenção do campo com o equilíbrio dos interesses dos agentes, o que pode determinar ações e lutas abertas ou 

silenciosas entre os grupos de agentes. Desse modo é que a estrutura do campo está sempre em disputa...” (ROCHA, Álvaro Filipe 

Oxley da. op. cit. p. 108).
37 Essa disputa entre os subcampos do Estado, no plano constitucional traduz-se no princípio da separação de poderes. Como exemplo 

dessa disputa, interessante é a obra de Carlos Augusto Silva que levanta a hipótese de que o Executivo brasileiro estaria “vencendo” o 

Judiciário, através da edição de diversas medidas provisórias, com conteúdo processual e que viabilizam a imposição de sua vontade.
38 Entre nós, Sampaio apresenta um inventário dos diferentes discursos pretendentes da legitimidade da jurisdição constitucional, 

que nada mais são do que uma pequena parcela do capital simbólico do qual a Corte Constitucional se apropria para reforçar sua 

posição de dominação no campo jurídico. São elas: a) a necessidade de reequilibrar os poderes constitucionais no Welfare State; 

b) o déficit de legitimidade recorrente da práxis política; c) o reexame das razões do legislador: “a doutrina da metodologia ótima da 

legislação enquanto dever constitucional”; d) o entrelaçamento entre a maioria legislativa e a composição ou tendências do tribunal 

da jurisdição constitucional e a possibilidade de controle pelo Legislativo; e) o respeito às regras do jogo: garantia de um processo 

político adequado com proteção de minorias; f) as declarações de direito e a necessidade de salvaguarda dos direitos fundamentais; 

g) a posição privilegiada do juiz: da imparcialidade à sabedoria; h) a argumentação como legitimidade; i) a legitimidade extraída do 

status quo e dos efeitos produzidos: do pragmatismo ao paternalismo judicial; j) a justificativa (de)ontológica: constituição como 

norma; l) a justificativa dogmática: a previsão constitucional expressa (SAMPAIO, José Adércio Leite. A constituição reinventada pela 

jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 60-102).
39 Como contraponto a essa legitimidade, em postura de crítica à jurisdição constitucional, ver a sistematização do debate sobre 

a supremacia da jurisdição constitucional, cf. DUARTE, Fernanda; VIEIRA, José Ribas. Teoria da mudança constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005. Cap.  2.



p. 122 R. SJRJ, Rio de Janeiro, n. 19, p. 109-135, 2007.

Para tanto, entendemos que, entre os diversos discursos que pleiteiam 

legitimidade, “a salvaguarda dos direitos fundamentais” é o que melhor se ajusta a uma 

reflexão sobre o processo como veículo de solução dos conflitos apresentados perante o 

STF, e assim de concretização do acesso à justiça e ao direito.

A conexão entre a proteção de direitos e a jurisdição constitucional tem sido 

freqüentemente trazida para o debate teórico brasileiro e é apresentada em discursos, 

ora mais constitucionalistas, ora mais jusfilosóficos. 

A propósito, respectivamente:

A equação parece ser simples. Com o desenvolvimento da teoria dos 
Direitos Fundamentais atribui-se à constituição a característica tele-
ológica de base de proteção aos direitos fundamentais, em especial 
a certos direitos civis e políticos, e o Poder Judiciário, em razão da 
própria natureza de sua atividade, acaba por resultar na instituição 
estatal garantidora dos direitos constitucionais do cidadão, sejam 
estes direitos opostos contra o Estado, seja contra outros cidadãos 
– o que dá outro colorido à sua posição de guardião da constituição 
e justifica-se assim a jurisdição constitucional.40 

É nesse contexto que se assenta a legitimidade da justiça constitu-
cional no quadro do Estado Democrático de Direito, não somente na 
especificidade própria dos tribunais ad hoc, mas na existencialidade 
(no sentido hermenêutico heideggeriano-gadameriano) dos pilares 
que fundamentam essa mesma noção. Disto se pode concluir que, 
enquanto existencial, o Estado Democrático de Direito fundamenta, 
antecipadamente (círculo hermenêutico), a legitimidade de um ór-
gão estatal que tem função de resguardar os fundamentos (direitos 
sociais-fundamentais e democracia) desse modelo de Estado Demo-
crático de Direito passa a ser, nessa espiral hermenêutica, a condição 
de possibilidade do agir legítimo de uma instância encarregada até 
mesmo – no limite – de viabilizar políticas públicas decorrentes de 
inconstitucionalidades por omissão, constituindo-se em remédio (por 
vezes amargo, mas necessário) contra a atuação de maiorias. Por 
isso, quando perguntamos pela legitimidade desse agir da justiça 
constitucional, a resposta já encontrou guarida – desde há muito 
tempo – no caráter existencial do Estado Democrático de Direito, 
fulcrado no modo-de-ser próprio das democracias engendradas pela 
tradição do segundo pós-guerra.41  

40 DUARTE, Fernanda; VIEIRA, José Ribas. op. cit. p. 71-72.
41 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Uma Nova Crítica do Direito. 2. ed. revista e ampliada. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2004. p. 113.
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Nesse sentido, entendida como estratégia de legitimação da corte, a tese 

da salvaguarda acompanha a demanda de proteção que deriva da adoção, pelo mundo oci-

dental, de declarações de direitos que caracterizam o movimento constitucionalista42.

Por essa lógica, na dogmática (doutrina) processual, a salvaguarda de direitos 

fundamentais traduz-se no fim legítimo da jurisdição constitucional. E, por conseqüência, 

determina a construção de discursos processuais estratégicos que façam do processo um 

símbolo de proteção de direitos, no Estado que se pretende Democrático e de Direito43.

4. Salvaguarda de direitos fundamentais: um discurso de legitimação no Estado De-

mocrático de Direito

Tendo como parâmetro as categorias acima trabalhadas de habitus e seu 

movimento histórico, como também de capital simbólico dos juristas, deduzimos que do 

discurso da salvaguarda de direitos, como fim da jurisdição constitucional, derivam outros 

discursos de legitimação, entendidos também como estratégias de poder. 

Esses, por sua vez, têm por foco o processo em si e se encontram aparen-

temente dispersos no campo jurídico, sendo, na maior parte das vezes, reconhecidos 

como obra de autor. Contudo, não são isolados entre si, pois são construídos a partir de 

categorias referenciadas no imaginário coletivo dos juristas Pós-1988 44, sob a rubrica do 

princípio do devido processo legal45.  

42 Sobre o movimento constitucionalista, é interessante ver COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 

3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003. Já em relação ao nascimento deste movimento no Brasil, cf. WEHLING, Arno. WEHLING, Maria 

José. Pensamento Político e Elaboração Constitucional no Brasil: Estudos de História das Idéias Políticas. Rio de Janeiro: IHGB, 1994.
43 Sobre a definição de Estado Democrático de Direito ensinam Amorim, Kant e Mendes: “Ambos os princípios mencionados acima 

(isonomia e devido processo legal) são fundamentos do instituto jurídico da cidadania e pressupostos do Estado Democrático de 

Direito, o qual, por definição, deve garantir a todos o acesso universal à justiça e ao direito, uma vez que os tribunais têm a função 

de tornar efetivos os direitos civis, entendidos aqui como todos os direitos disponíveis derivados do direito à liberdade e à igualdade, 

primeiro patamar da cidadania. Daí que o acesso universal isonômico e eficiente aos tribunais e ao direito é a garantia do primeiro 

conjunto de direitos de cidadania – os direitos civis – historicamente conquistados. Do mesmo modo, o acesso isonômico, universal 

às urnas, para votar, ser votado e para participar da esfera política do país, encerra o segundo conjunto de direitos de cidadania, 

enquanto garantias conquistadas.” AMORIM, Maria Stella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina Lúcia Teixeira (Org.). Ensaios 

sobre a igualdade jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
44 Essas categorias circulam nos meios acadêmicos e profissionais e são aceitas pelos agentes sociais internos (especialistas) como 

discursos legítimos, a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. Ilustrando a ampla aceitação 

desse princípio como legítimo, vejamos: “Em nosso parecer, bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do due process 

of the law para que daí decorressem todas as conseqüências processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e uma 

sentença justa. É, por assim dizer, o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo são espécies” (NERY JÚNIOR, 

Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 28); “A importância do 

princípio do devido processo legal: assegura que as relações estabelecidas pelo Estado sejam participativas e igualitárias; que o processo 

de tomada de decisão do Poder Público [em qualquer uma de suas funções, ou seja, executiva, legislativa e judiciária] não seja um 

procedimento kafkiano, mas um meio de afirmação da própria legitimidade e de afirmação perante o indivíduo pela participação do 

interessado” (SLAIBI FILHO, Nagib. Anotações à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 181).
45 Sobre a imbricação do Estado Democrático de Direito e o devido processo legal, bem como a diferenciação desta garantia entre as 

culturas jurídicas brasileira e norte-americana, cf. AMORIM, Maria Stella de; KANT DE LIMA, Roberto; MENDES, Regina Lúcia Teixeira. 

(Org.). Ensaios sobre a igualdade jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.  
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Assim, no cenário brasileiro, como resultado de um esforço de classificação 

desta pesquisa, percebemos duas grandes vertentes significativas dos argumentos sobre 

processo que remetem à noção de salvaguarda de direitos, no contexto do devido processo 

legal: uma concepção finalista e outra procedimentalista 46/47.

4.1 A concepção finalista

Nesta concepção, englobamos todos os discursos processuais que têm sua 

preocupação principal no resultado do processo. E, portanto, o processo é um instrumento 

de realização do direito material. E como tal, deve ser entendido e conduzido nos lití-

gios judiciais, cabendo à técnica processual oferecer tão-só as ferramentas processuais 

necessárias à realização do direito em jogo.

Ilustrativa é a passagem de Tucci que demonstra este habitus atual:

Relegando a um plano secundário as construções de cunho teórico, 
que tanta relevância ostentaram até há bem pouco tempo, os proces-
sualistas passaram a preocupar-se com um valor fundamental, ínsito 
à tutela dos direitos, qual seja, a imprescindibilidade da efetividade 
do processo, enquanto instrumento de realização da justiça.48

Nesse sentido, três podem ser os grandes vetores que informam essa concep-

ção, que tem por palavra de ordem o Estado Democrático de Direito49. São eles: uma forma 

de interpretação adequada; a preocupação com o resultado; e a duração razoável.

46 Devemos esclarecer que a sistematização oferecida não tem uma abordagem personalista e, portanto, não pretende arrolar, de forma 

exauriente, todos os processualistas pátrios que se identificariam com uma ou outra concepção, classificando-os, individualmente, 

desta ou daquela maneira. A proposta se constrói a partir das idéias centrais (escopo processual) que perpassam os vários discursos. 

Muitas vezes, um autor pode expressar concepções de processo finalistas e em outras, procedimentalistas, pois são as premissas da 

argumentação (1. direito material como escopo; 2. forma como garantia) que determinarão seus posicionamentos. Por outro lado, 

em determinadas situações essas concepções podem ser complementares e em outras não, dependendo para tanto, da compreensão 

que se dá à tensão “conteúdo” versus “forma”, isto é, “bem da vida” versus “forma”.
47 Sobre a compatibilidade dessas duas concepções, embora ressalvando a necessidade de ponderação, diz Oliveira: “[...] pode-se 

concluir que garantismo e eficiência devem ser postos em relação de adequada proporcionalidade, por meio de uma delicada escolha 

dos fins a atingir e de uma atenta valoração dos interesses a tutelar. E o que interessa realmente é que nessa difícil obra de ponderação 

sejam os problemas da justiça solucionados num plano diverso e mais alto do que o puramente formal dos procedimentos e transferidos 

ao plano concernente ao interesse humano objeto dos procedimentos: um processo assim na medida do homem, posto realmente ao 

serviço daqueles que pedem justiça. Em suma, com a ponderação desses dois valores fundamentais – efetividade e segurança jurídica 

– visa-se idealmente a alcançar um processo tendencialmente justo” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O processo civil na perspectiva 

dos direitos fundamentais. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo22.htm>. Acesso em: 29 nov. 2005).
48 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A garantia do processo sem dilações indevidas. In _____. (Coord.) Garantias constitucionais do processo 

civil: Homenagem aos 10 anos da Constituição Federal de 1988. São Paulo: RT, 1999. p. 235.
49 “Além disso, como o processo jurisdicional é instrumento para a concretização dos fins do Estado traduzidos na lei a ser efetivamente 

aplicada, não é legitimo o procedimento que realiza um direito discriminador ou desatento aos valores do ‘Estado Democrático de 

Direito” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento. 2. ed.  rev. atual. e  ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2003. p. 78).
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A forma de interpretação adequada50 orienta que a norma processual seja 

compreendida a partir de uma perspectiva finalista, voltada para a entrega tempestiva 

do bem da vida em jogo, repudiando uma visão formalista excessiva51/52 das regras e 

estruturas processuais.

A idéia do resultado traduz-se em uma numa maior sensibilidade para com 

a problemática da efetividade. Logo, o processo deve cumprir seu fim, isto é, a proteção 

do bem da vida sob litígio judicial 53/54.

Para tanto, o elemento da temporalidade55 desempenha papel central, pois a 

prestação jurisdicional deve ser realizada em tempo razoável56, não se admitindo soluções 

50 A propósito, “os grandes princípios constitucionais do processo são em si mesmos perenes, mas nem por isso devem ser cultuados 

como fetiches, nem sua leitura há de ser estanque no tempo. As garantias constitucionais do contraditório, do devido processo legal, 

da ampla defesa, etc., são parâmetros a serem observados na construção e prática da lei processual, mas devem ser interpretadas 

segundo as necessidades do tempo e os legítimos valores da sociedade a que servem” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos 

do Processo Civil Moderno, v. II, 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 905).
51 Sobre os diferentes sentidos da palavra “formalismo”, cf. OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. op. cit.
52 Inclusive para Dinamarco: “todo formalismo é, no processo, prejudicial à boa qualidade e à tempestividade da tutela jurisdicional, muito 

embora o processo seja em si mesmo formal e não possa dispensar os requisitos de forma racionalmente enunciados na lei e impostos pelo 

juiz” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno, vol. II, 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 902). “A técnica 

do processo não pode ser pensada de modo ‘formalista’, já que as formas são apenas meios preordenados aos objetivos específicos em cada 

momento processual [...]  A forma somente deve prevalecer, em face de um determinado ato processual, quando absolutamente necessária 

para a consecução dos fins colimados pelo próprio ato.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. 2. ed., rev. e ampl. São 

Paulo: Malheiros, 2006. p. 64-65).
53 Vejamos o que a doutrina diz a esse respeito: “A ciência processual no Brasil encontra-se na fase de sua evolução que autorizada doutrina 

identifica como instrumentalista. É a conscientização de que a importância do processo está em seus resultados”. “[...] Depois de longo 

período caracterizado por preocupações endoprocessuais, volta-se a ciência para os resultados pretendidos pelo direito processual. Trata-se, 

sem dúvida, de nova visão do fenômeno processual, instrumento cuja utilidade é medida em função dos benefícios que possa trazer para 

o titular de um interesse protegido pelo ordenamento jurídico material” (BEDAQUE, José Roberto Santos. Direito e Processo: Influência do 

Direito material sobre o processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 14-15). “[...] toma-se consciência cada vez mais clara da função 

instrumental do processo e da necessidade de fazê-lo desempenhar de maneira efetiva o papel que lhe toca” (BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Tendências contemporâneas do direito processual civil. In Temas de direito processual. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 3).
54 A satisfação da pretensão do autor é um problema a ser equacionado. “O principal problema da Justiça Civil, entretanto, era e ainda é 

o da morosidade dos processos. Não há dúvida, porém, de que o procedimento-base de tutela dos direitos, o tão mimado procedimento 

ordinário, somente após muito custo reconhece a existência de um direito. E, mais do que isso, o procedimento ordinário, em grande 

número de casos, reconhece, mas não dá ao autor o seu direito (sentença condenatória). A sentença condenatória, como se sabe, somente 

tem efetividade em caso de cumprimento espontâneo, já que, em caso contrário, o direito somente será conferido ao seu titular através 

do processo de execução” (MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação de Tutela. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 22).
55 Na verdade, toda a preocupação com o resultado e seus vetores tangenciam a questão temporal, pois o tempo é o elemento 

responsável pela criação de nossas expectativas, que nada mais são que os objetivos que almejamos alcançar. Quando temos por 

expectativa gerar um debate mais seguro e minucioso sobre as questões em pauta, realizamos nosso tempo na forma responsável 

pela segurança. O objetivo é a forma, e por isso nosso resultado é tempestivo. Entretanto, quando os fundamentos suficientes para 

a legitimidade, nas palavras de Perelman e Tyteca, o habitus, nas palavras de Bourdieu, focalizam uma nova expectativa, que não é 

formal, e sim de efetivação material, o tempo torna-se agora instrumento para introduzir esta expectativa, relegando a um aspecto 

secundário desperdiçar esforços no tempo com outras questões, entre elas a forma. 
56 Sobre o problema da duração do processo: “Acima de todos eles paira a garantia do acesso à justiça, também oferecida em sede 

constitucional e complementada pela outra garantia consistente no direito à realização do processo em tempo razoável” (DINAMARCO, 

Cândido Rangel, op. cit.,  p. 905) . “Assim, ao lado da efetividade do resultado que deve conotá-la, imperioso é também que a 

decisão seja tempestiva” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A garantia do processo sem dilações indevidas. In: ______ (Coord.) Garantias 

constitucionais do processo civil: Homenagem aos 10 anos da Constituição Federal de 1988. São Paulo: RT, 1999. p. 235).
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processuais que levem a uma dilação temporal desnecessária. Por trás disso, entende-se 

que o tempo, para o processo, é sempre algoz e, portanto, lesivo. Logo, admite-se que 

o processo dure apenas o tempo que seja realmente necessário57.

Em outras palavras, o processo desempenha um papel secundário58, pois 

o objetivo da intervenção do Judiciário é assegurar a efetividade do direito material, 

no caso, direito fundamental, sub judice. Esta concepção é a que autoriza a aplicação 

da norma processual de forma relativamente flexibilizada em prol da “entrega de uma 

prestação jurisdicional” que viabilize o mais rápido possível o respeito ao direito ques-

tionado. Assim, o processo só deve ser usado, em tempo adequado, a serviço do Estado 

Democrático de Direito.

4.2 A concepção procedimentalista

Nesta concepção, alojamos aqueles discursos processuais que objetivam 

estabelecer um modelo ideal de processo, voltado para a construção de procedimentos 

que assegurem o respeito às regras do jogo. E derivam-se daí diversas garantias processuais 

são vistas como direitos fundamentais em si59. Propõe-se a idéia de um processo justo que 

decorre da aplicação do devido processo legal – que é seu referencial emblemático.

 
[...] como relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o 
processo em si mesmo deve formar-se e desenvolver-se com absoluto 
respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente 
das partes, de tal modo que a justiça do seu resultado esteja de 
antemão assegurada pela adoção das regras mais propícias à ampla 
e equilibrada participação dos interessados, à isenta e adequada 
cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo 
para um fim justo.60 

57 Cf. A idéia de dano marginal desenvolvida por BEDAQUE, José Roberto Santos. op. cit.
58 Dessa forma, o processo reveste de certa acessoriedade, como se infere: “O processo, como instrumento, tem por fim realizar 

os direitos e eliminar os conflitos. O processo que não chega a produzir os seus efeitos normais não só não permite à jurisdição 

realizar os seus objetivos como, também, gera angústia e decepção àqueles que buscam a tutela jurisdicional. O processo, em ou-

tras palavras, é instrumento que apenas tem valor quando serve ao direito material e aos aspectos da jurisdição” (MARINONI,  Luiz 

Guilherme. op. cit.  p. 64-65).
59 Como tal, os direitos processuais ostentam uma dimensão objetivo-institucional, pois garantem posições jurídicas subjetivas que 

se apresentam como direitos de defesa perante o Poder Público e funcionam, nos dizeres de Canotilho, “como princípios jurídicos 

objetivos para a conformação da organização dos tribunais e do processo judicial” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Tópicos de um Curso 

de Mestrado sobre Direitos Fundamentais, Procedimento, Processo e Organização. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra, v. LXVI, 1990. p. 192 ).
60 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. 

Acesso em 21 maio 2005.
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Nesse sentido, os vetores que informam essa concepção estão diretamente 

relacionados à idéia de segurança jurídica61, com regramento previamente ajustado, de 

conhecimento das partes, e concretizada na noção de garantias constitucionais proces-

suais62. Essas garantias se polarizam com dois grandes núcleos de proteção interligados: 

a igualdade processual e o respeito ao contraditório. 

A igualdade processual repercute no processo em diversos desdobramen-

tos. Dela deriva a igualdade de acesso aos tribunais e de tratamento, o que pressupõe, 

respectivamente, a inafastabilidade da prestação jurisdicional e o recebimento, pelas 

partes, de uma mesma valoração pelo julgador – o que implica a imparcialidade do órgão. 

De igual sorte, dela decorre a chamada paridade de armas, bem como todas aquelas 

regras processuais que asseguram a figura do juiz natural e o exercício do próprio direito 

de defesa e contraditório. 

O respeito ao contraditório traduz-se no direito de colaboração63 das partes 

com o órgão judicial e na prévia discussão pelas partes da matéria objeto do litígio, re-

sultando daí o direito do jurisdicionado a ver seus argumentos enfrentados e o correlato 

dever do juiz de fundamentar suas decisões.

Por outro lado, a concepção procedimentalista também sugere uma maior 

valorização da forma, percebida com um elemento com contornos de garantia. Apre-

senta-se o formalismo como elemento de limitação da vontade das partes, e, portanto, 

redutor do arbítrio.

O formalismo processual controla, por outro lado, os eventuais ex-
cessos de uma parte em face da outra, atuando, por conseguinte, 
como poderoso fator de igualação (pelo menos formal) dos conten-
dores entre si.
O fenômeno oferece duas facetas: no plano normativo, impõe uma 
equilibrada distribuição de poderes entre as partes, sob pena de 

61 Sobre a estabilidade e a previsibilidade como elementos estruturantes da segurança jurídica, cf. Canotilho (CANOTILHO, J. J. 

Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 380 e ss).
62 “Na Constituição brasileira, esse processo humanizado e garantístico encontra suporte principalmente nos incisos XXXV, LIV e LV do 

artigo 5º, que consagram as garantias da inafastabilidade da tutela jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, sem falar nos já citados princípios genéricos da administração pública de quaisquer dos Poderes, e ainda nos da isonomia, da 

fundamentação das decisões e outros hoje expressamente reconhecidos em nossa Carta Magna” (GRECO, Leonardo. op. cit.). 
63 Sobre o direito de colaboração: “Faceta importante a ressaltar é que a participação no processo para a formação da decisão cons-

titui, de forma imediata, uma posição subjetiva inerente aos direitos fundamentais, portanto é ela mesma o exercício de um direito 

fundamental. Tal participação, além de constituir exercício de um direito fundamental, não se reveste apenas de caráter formal, mas 

deve ser qualificada substancialmente. Isso me leva a extrair do próprio direito fundamental de participação a base constitucional 

para o princípio da colaboração, na medida em que tanto as partes quanto o órgão judicial, como igualmente todos aqueles que 

participam do processo (serventuários, peritos, assistentes técnicos, testemunhas, etc.), devem nele intervir desde a sua instauração 

até o último ato, agindo e interagindo entre si com boa-fé e lealdade”. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. op. cit.).
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tornar-se o contraditório uma sombra vã; no plano do fato, ou seja, 
do desenvolvimento concreto do procedimento, reclama o exercício 
de poderes pelo sujeito, de modo que sempre fique garantido o 
exercício dos poderes do outro.64 

Portanto, a pretensão de legitimidade da prestação jurisdicional fica vin-

culada ao modo pelo qual ocorre a aplicação das regras processuais e o manejo de suas 

formas que dê conta do escopo constitucional acima declinado e que, por conseqüência, 

se traduzirá em “justiça”. 

5. Conclusão – O processo como estratégia de poder: uma proposta de pauta de análise 

das decisões do Supremo Tribunal Federal

Partindo das vertentes finalista e procedimentalista, propomos um esboço de 

pauta para a análise de casos em concreto, a fim de verificar se, ao proferir sua decisão, 

o Supremo Tribunal Federal aproxima-se das concepções abordadas.

Essa pauta é proposta a partir dos vetores acima apontados: forma de 

interpretação adequada; preocupação com o resultado; duração razoável; igualdade de 

tratamento das partes e respeito ao contraditório. Se verificados nos casos sob análise, 

sugerem a utilização do processo, enquanto instrumento de legitimação da atuação da 

Corte, quer em uma vertente finalista quer em uma procedimentalista. E, como tal, o 

processo é estratégia de poder voltada para um projeto de permanência.

Assim, sugere-se a identificação, nas decisões, de alguns elementos que de-

vem ser observados no processo, para habilitá-lo como instrumento legítimo da prestação 

jurisdicional, e em especial, em sede de jurisdição constitucional. Logo, é a aplicação 

dessa possível pauta que, no fim, poderá demonstrar se o exercício da jurisdição pelo STF, 

nas decisões que versam sobre os direitos fundamentais, é aceito como não arbitrário. 

Por fim, entendemos que uma melhor compreensão do processo, necessa-

riamente, deve enfrentar e desvelar os mecanismos de poder estruturados nas formas 

processuais65. O processo passa a ser considerado também elemento integrante do jogo 

de poder que permeia as relações travadas em sociedades definidas a partir da jurisdi-

ção. E, portanto, é ele próprio uma estratégia de poder a ser descoberta a serviço da 

legitimação do juiz constitucional.

64 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do formalismo no processo civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
65 “Si entendemos la crítica como enjuiciamento apoyado em um desvelamiento de relaciones no expressas, podemos deducir que 

la crítica del derecho consisterá em um enjuiciamiento del mismo basado em el desvelamiento de las relaciones existentes entre él 

y la realidad histórico-social de la que forma parte, la realidad histórico-solical en la que aquél tiene su origen y en la que produce 

determinados efectos.” (SAAVEDRA, Modesto. op. cit. p. 193).
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