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ApresentAção

5 anos do CPC: motivos para  
comemorar e para explorar

Fernando Rubin1

No âmbito social é tradicionalmente delicado tratar de 
questões de ordem processual. Em uma seara tão sensível ao ca-
ráter alimentar das prestações e da necessidade de bem dominar 
o direito material para fins de concessão do benefício mais van-
tajoso ao segurado não raro é deixado de lado as preocupações 
de ordem processual. Mas aos poucos as coisas vão mudando, já 
que a realidade impõe esse turning point, esse acréscimo de pers-
pectiva, ao passo em que cada vez mais é exigido conhecimen-
to da seara processual – não só no âmbito estritamente judicial, 
diga-se de passagem, mas também no âmbito do processo admi-
nistrativo previdenciário.

Assim, para a diretoria científica do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário - IBDP, que saúdo ao lado do Prof. Fábio 

1 Mestre em processo pela UFRGS. Doutor em processo pela PUCRS. Diretor 
Científico do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP. Sócio 
Fundador do G4 Atualização Previdenciária. Professor Coordenador 
de Cursos de Processo Civil. Autor de diversas obras de Processo e 
Previdência. Advogado do Escritório de Direito Social – Porto Alegre e 
São Paulo.



dos Passos e da Profa. Jane Berwanger, a temática processual 
previdenciária é motivo sim de muita preocupação e muito in-
teresse, daí a ideia de lançarmos uma obra coletiva de comemo-
ração aos 5 anos do CPC, explorando questões importantes no 
âmbito do direito social.

Não obstante a ampla estruturação e divulgação dos insti-
tutos pátrios de processo civil, certo que há espaços importantes 
e necessários para o desenvolvimento do processo previdenciá-
rio, mormente no cenário judicial.

Entendemos, neste diapasão, que o sistema do Novo CPC 
traz concepções que muito se colocam à disposição do processo 
previdenciário, como o ajuste do pedido (art. 322, par. 2°), a redu-
ção de questões de forma em nome da substância (art. 932, par. 
único), a exigência do contraditório e da fundamentação das de-
cisões judiciais (art. 489, par. 1°), a necessidade da boa-fé objetiva 
e da cooperação processual (arts. 5º e 6º), a concretização das tu-
telas de urgência e evidência (art. 311, II), dentre outros grandes 
dispositivos infraconstitucionais.

Ao passo que comemoramos diversos destes dispositivos 
que se colocam a favor da segurança jurídica, não só como ele-
mento de previsibilidade, mas principalmente como elemento 
que traga qualidade na prestação jurisdicional2, muito há de ser 
explorado e cobrado, na prática, do Poder Judiciário pátrio, inclu-
sive uma mais detida aplicação do Novo CPC no âmbito dos jui-
zados especiais federais previdenciários, cujo rito sumaríssimo 
vem sendo objeto de inúmeras críticas ao não propiciar ambiente 
processual sadio para a investigação dos fatos e concretização 
do direito material previdenciário. É um desafio, mas também é 
necessário enxergarmos aqui uma oportunidade, que o sistema 
defasado de 1973 (o antigo Código Buzaid) não nos permitia.

2 Exploramos com profundidade as dimensões da segurança jurídica, 
como macroprincípio do sistema processual, na nossa recente tese de 
doutorado – RUBIN, Fernando. A construção do processo eletrônico 
justo. A transição do processo físico para o processo eletrônico e os impactos em 
relação à divisão de tarefas entre as partes e o Estado-Juiz no âmbito do Direito 
Processual Civil. Porto Alegre: Paixão Editores, 2021.



Que possamos seguir pesquisando e alcançando maiores 
frutos com o novel sistema de 2015, cientes da oportunidade de 
implementarmos um verdadeiro processo justo no âmbito social, 
em que garantias, rectius, os direitos fundamentais processuais, 
como o contraditório, a fundamentação das decisões e o amplo 
acesso ao duplo grau de jurisdição, com revisitação eficaz das 
matérias de fato e de direito, sejam largamente concretizadas, in-
dependentemente do rito procedimental – procedimento comum 
previdenciário e rito sumaríssimo previdenciário.
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ACESSO À JUSTIÇA OU  
ACESSO À JURISDIÇÃO?

Maria Fernanda Wirth1

A justiça está enraizada no fundo do coração de cada homem e 
de todo homem. – Hannah Arendt

Uma das mais insistentes ideias que circulam o universo 
social, desde os tempos das culturas mais remotas, é certamente 
a ideia de justiça, mas, como essa ideia é sujeita a certos arbítrios 
incontroláveis e surpreendentes, certos subjetivismos, instalou-
-se muito cedo a discussão a respeito de como seria possível 
identifica-la e, sobretudo, pô-la em prática, máxime na atividade 
dos julgadores, quando decidem, em ambiente contencioso ou 
processual, as questões jurídicas interindividuais e as disputas 
que são geradas, inevitavelmente, nas relações humanas, no 
complexo e intenso intercâmbio da permanente luta que todos 
travam pelos bens da vida, tornados interesses pessoais ou di-
reitos subjetivos.

Um dos maiores legados do positivismo jurídico é a propa-
gação da ideia de processo judicial, atribuindo-lhe a qualidade 
de instrumento para a realização da justiça. Essa corrente dou-
trinária assevera ter o Estado, com a criação do Poder Judiciário, 

1 Mestre em Constituição e Sociedade - Centro Universitário de Brasília. 
Especialista em Direitos Fundamentais e Acesso à Justiça- Universidade de 
Pisa na Itália. LL.M. em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário - 
Instituto Latino Americano de Direito Social - ICDS. Especialista em 
Gestão Pública - Universidade de Brasília Servidora do Superior Tribunal 
de Justiça.
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ter chamado a si a função de promover a justiça, de forma alega-
damente equânime e de modo generalizado, para o atendimento 
das demandas de todos os seus cidadãos. É, de fato, inspirador 
para os juristas, imaginar que o processo judicial é um instru-
mento de realização do Direito e de efetivação da Justiça.

Como expõe a Professora Grinover, nas fases primitivas da 
civilização dos povos, inexistia um Estado suficientemente forte para su-
perar os ímpetos individualistas dos homens e impor o direito acima da 
vontade dos particulares: por isso, não só inexistia um órgão estatal que, 
com soberania e autoridade, garantisse o cumprimento do direito, como 
ainda não havia sequer as leis (normas gerais e abstratas imposta pelo 
Estado aos particulares). Assim, quem pretendesse alguma coisa que ou-
trem o impedisse de obter haveria de, com sua própria força e na medida 
dela, tratar de conseguir, por si mesmo, a satisfação de sua pretensão2.

O processo judicial, superando o modelo de autotutela, vi-
sou a excluir e superar o estágio de vingança e força, predomi-
nantes naquele estágio anterior, ao se constatar que as disputas 
privadas, que naturalmente e invariavelmente dominavam os 
espíritos dos litigantes, implantavam, necessariamente, inafas-
táveis ressentimentos e motivavam projetos de novas vinganças 
e novas represálias, o que importava na semeadura interminável 
de constantes inseguranças e perigos.

É fácil perceber que, nesse período pré-processual ou pré-
-estatização da justiça e de criação do processo judicial, preva-
lecia o império da força e da prepotência dos indivíduos, com 
as ferocidades humanas exercendo o seu extenso e inesgotável 
repertório de violências. A estatização das respostas aos conflitos 
foi o mecanismo criado para pôr fim a essas disputas privadas, 
em favor de soluções assépticas, que superassem a tendência que 
os homens têm para o egoísmo, a prepotência, e para sacrificar 
aos seus interesse as pretensões dos outros.

Assim restou evidenciada a necessidade real de atuação 
eficiente, por parte das instituições estatais, na sociedade, para 
inibir ou controlar aquelas eclosões. Dessa forma, os poderes do 
Estado cuidaram de criar, instituir e fazer funcionar o corres-

2 GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 
1999, p. 21.
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pondente mecanismo interventivo. Essa é a origem política do 
processo, que foi deixado a cargo do ramo judicial dos poderes 
estatais, ao qual se atribui as notas de neutralidade, isenção e 
imparcialidade, coisa que o tempo e a prática vieram a mitificar3.

O surgimento do processo judicial coincide com a conso-
lidação do Estado Moderno, que intentava limitar os poderes 
ilimitados dos monarcas, utilizando-se do legalismo, isto é, da 
codificação das normas, partindo da concepção de que as leis es-
tatais criam uma sociedade segura e justa e, portanto, cumpri-las 
seria dever de todos, pois a vida social se sobrepõe a quaisquer 
pretensões privadas.

Nessa sistemática, as regras positivadas pelo Estado pas-
sam a ter a presunção de legitimidade e de validade imediata, 
o que lhe dava a primazia, quando em confronto com quais-
quer resistências que, eventualmente, lhe fossem opostas. Desse 
modo, no plano de atuação dos julgadores, implantou-se a ideia 
de que os dissídios deveriam ser resolvidos em favor da dicção 
das leis escritas, já que são elas editadas para a proteção da pró-
pria sociedade.

O processo judicial, nasce sob o signo do legalismo estatal, 
trazendo consigo a noção de que cumprir as leis escritas será, 
nessa visão formalista do processo, assegurar o acesso à justiça, 
embora a ideia de justiça esteja, na realizada muito distante des-
sa consideração limitada do texto legal.

A estrutura legalista marca definitivamente o surgimento 
do processo judicial, de modo que os julgadores, ao proferirem 
as suas decisões, atendem, automaticamente, como que por um 
comando de consciência, aos ditames das leis, como se essa con-
duta fosse natural e óbvia, ou a única possível.

1 - O acessO aO prOcessO nãO é acessO à Justiça

O sistema jurídico positivista tem uma história. Uma lon-
ga história, aliás, associada à história das instituições políticas, 
fornecendo as suas premissas e os seus fundamentos essenciais. 

3 BECKER, Laércio Alexandre. Introdução à mitologia do processo civil. 
Porto Alegre: Manas, 2009.
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De fato, é constante, nas lições dos juristas tradicionais, a ideia 
que todos os sistemas jurídicos são uma espécie de mecanismo 
superior de ordenação, disciplina, controle e domínio da socie-
dade. Pode-se dizer, a partir dessa perspectiva analítica, que a 
formação dos sistemas jurídicos – entre os quais, obviamente, o 
juspositivismo – somente será compreendida, se criticada dentro 
do processo social de formação das próprias estruturas políticas 
estatais, que lhe corresponderam, em todas as épocas de sua his-
tória, e ainda lhe correspondem.

Essas estruturas, na observação filosófica do Professor Mi-
chel Foucault, deslizam sobre três eixos igualmente monumen-
tais: (i) o do controle do conhecimento ou do saber, (ii) o do exer-
cício efetivo de poder pelas instâncias sociais e estatais e (iii) o do 
domínio da disciplina das formulações éticas4.

É uma constatação feita pelos historiadores jurídicos que 
os sistemas judiciais históricos, tanto os mais antigos, como os 
modernos e os contemporâneos – todos eles eivados de legalismo 
– nascem e crescem à sombra dos poderes estatais. Os sistemas 
judiciais, com as suas práticas, costumes, premissas, pendores 
intelectuais e linguagem, integram-se intimamente nas estrutu-
ras do Estado. E fazem parte essencial, fundamental e estratégica 
do governo. Essa integração é de tal sorte que, em muitos casos, 
há perfeita coincidência entre as tarefas judiciais e as que a política ad-
ministrativa executa.

Hans Kelsen, por exemplo, o mais importante doutrinador 
do juspositivismo contemporâneo, pensava desse modo e via 
uma perfeita identificação do Estado com a sua ordem jurídica. 
E expôs essa alegada coincidência dizendo que o Estado como co-
munidade jurídica não é algo separado de sua ordem jurídica, não mais 
do que a corporação é distinta de sua ordem constitutiva. (...). Como não 
temos nenhum motivo para supor que existam duas ordens normativas 
diferentes, a ordem do Estado e a sua ordem jurídica, devemos admitir 
que a comunidade a que chamamos de Estado é a sua ordem jurídica5.

4 FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. Tradução de Márcio 
Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 
2011.


