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PACTO SOCIAL JURISDICIONAL ENTRE FORNECEDORES 

E CONSUMIDORES 

  

Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos - TJ-RJ 

 

Em recente artigo publicado em “O Globo”, intitulado, “A Sociedade 
vai à Justiça”, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Desembargadora Leila Mariano, discorre sobre a necessidade de fornecedores e 
consumidores se portarem adequadamente, exigindo seus direitos e cumprindo 
suas obrigações, com vistas a aliviar o Judiciário fluminense das demandas de 
massa, as quais, atualmente, constituem o fenômeno mais aflitivo, enfrentado pelas 
sucessivas administrações. 

O núcleo de sua exposição é a seguir transcrito: 

“Uma das principais soluções para reduzir a demanda 
ajuizada está na disseminação na sociedade de uma política 
de pacificação (...). Só se os indivíduos voltarem a se 
empenhar em buscar eles próprios a solução para seus 
pequenos conflitos; só se os empresários, ao tomarem 
conhecimento de práticas administrativas conflituosas em 
suas empresas, as modificarem, respeitando os direitos de 
seus empregados e consumidores (...), as taxas de 
ajuizamentos e o congestionamento do Poder Judiciário 
serão reduzidos”. 

Trata-se, em princípio, de uma exortação a fornecedores e 
consumidores ao estabelecimento de um pacto social. 

Contudo, a exortação não passa de incitamento, cujo campo de 
eficácia é sempre limitado, porquanto depende da vontade de cada contendor. 

Por outro lado, não se pode supor- sem desrespeitar sua inteligência- 
que uma administradora sagaz e experiente esteja a fazer ingênuo apelo social, para 
que todos abram mão de parte de seus propósitos, em prol de deliberações de 
interesse coletivo. 

Afinal, como advertiu Émile Durkheim, ao traçar as regras do método 
sociológico, interesses pessoais jamais se extinguem. 

Há, indubitavelmente, outra finalidade, aparentemente, não 
discernível no convite à avença, a saber, o chamamento à uma meditação, para 
tornar a proposição factível.  

Nessa linha, ousadamente, apresenta-se, a seguir, uma sugestão em 
resposta ao engenhoso desafio proposto pela ilustre gestora.  
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Para que haja um pacto, é necessário que ele seja precedido de diálogo 
entre aqueles que divergem, isto é, fornecedores e consumidores. Ademais, esta 
comunicação carece de um mediador, a fim de que possa chegar a pontos comuns, 
aceitos pelos que se opõem. 

Esta mediação (sem sentido técnico) pré-processual não significa uma 
tentativa de solução consensual de querelas individuais, senão a demarcação de 
pontos de vista genéricos que sejam observados por fornecedores e consumidores, 
inclusive com a edição de termos de ajustamento de condutas, quando for o caso. 

De outra parte, o mediador não pode ser outro, que não o Judiciário 
(juízes e desembargadores), cuja atuação deverá ocorrer como preconizou Tácito, 
nos Anais, sine ira et studio, ou seja, sem totalitarismo consumerista ou visão 
empresarial exacerbada. Em suma, contrapontos se impõem para garantir a 
harmonia. 

Não se objetiva ocupar o espaço da arbitragem, porquanto esta se 
destina à solução de conflitos individuais, ao passo que este intento tem um caráter 
mais amplo, de índole coletiva. 

Uma tentativa de diálogo se iniciou na gestão passada pelos dirigentes 
de empresas do mercado imobiliário (Associação de Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário – ADEMI). Todavia, faltou outro essencial interlocutor: o 
consumidor. 

De qualquer modo, em evento promovido pelo Centro de Estudos e 
Debates do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CEDES), foram 
discutidos e aprovados no seminário – SEGURANÇA JURÍDICA NO NEGÓCIO 
IMOBILIÁRIO – enunciados representativos de entendimentos de juízes com 
competência na matéria acerca de questões relativas a contratos imobiliários. 

Em consequência disso, os verbetes passaram a ser observados, 
espontaneamente, por tais empresários, que se comprometeram a inserir em 
cláusulas contratuais as deliberações obtidas no conclave, algumas delas de 
iniciativa da própria ADEMI, aprovadas por pelo menos 70% dos juízes presentes 
no evento. 

O objetivo, evidentemente, foi o de prevenir demandas judiciais e 
proporcionar garantia jurídica, porquanto a não submissão a tais deliberações, 
importaria em julgamentos conforme aquelas.  

Ceterum censeo, este é um dos caminhos hic et nunc para o pacto 
social jurisdicional, sutilmente sugerido pela Desembargadora Leila Mariano, com 
tratativas paritárias e representativas, nas quais tenham voz fornecedores e 
consumidores, bem delas participem a OAB, a Defensoria Pública e o Ministério 
Público, estabelecendo-se, enfim, um grande debate público que resulte em 
cláusulas homologadas pelos cooperantes. 
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Naquilo que não for objeto de consenso, o Judiciário abandona o 
papel de mediador e indica, através de enunciados, a sua inclinação sobre as 
hipóteses discutidas. 

Disso decorre a necessidade de uma escolha criteriosa dos 
participantes, de forma a assegurar efetiva paridade e representatividade que 
confiram legitimidade às resoluções e permitam exigir ulterior efetivação. 

Neste aspecto, o Judiciário estabelecerá quais serão os cooperadores e 
as questões tratadas. Um creator spiritus, que raciocine microscopicamente e 
disponha de uma mente analítica e meticulosa, saberá definir os critérios objetivos 
e os participantes, de modo a garantir aquela paridade e uma abrangência extensa 
de temas, a exigir uma prévia discussão acerca da concepção do concílio e do que 
este poderá decidir. 

Assim, após os debates, através de enunciados “avençados” entre 
fornecedores e consumidores ou “dirimidos” pelo Judiciário, para o caso de não 
haver consenso, nesta atividade preventiva, pré-processual e indutiva, poderão ser 
evitados processos judiciais.  

Se refletirmos, sinceramente, sobre a origem da justiça, 
concordaremos com Nietzsche que é “quando um conflito só leva a perdas 
recíprocas e sem resultado que nasce a ideia do entendimento e da negociação 
sobre as pretensões de cada lado: o caráter de troca é o caráter inicial da justiça” 
(Escritos Sobre Direito, Edição Loyola, 2011, p. 78). É ilusório, portanto, supor 
que toda ação justa seja desinteressada no sentido moral kantiano do imperativo 
categórico. A titulo de ilustração, basta lembrar as demandas “filantropicamente” 
patrocinadas sob o pálio da gratuidade de justiça, por mesmo causídico e, da 
mesma forma, a resistência injustificada a um resultado pertinente, as quais se 
tornaram um novo meio de ganhar a vida, do que resultam demandas 
multitudinárias discutidas até o máximo limite. 

Em caso de dedução de pretensões em juízo contra tais deliberações, 
há que se distinguir entre os verbetes “avençados” e os “dirimidos”. 

Em relação aos primeiros, deve o Judiciário atuar com rigor. Imagine-
se que “filiados” de determinada entidade representativa venham a aderir a certas 
conclusões e adotem conduta diversa. Haverá, no mínimo, comportamento 
contraditório apresentar ou impugnar pretensões relativas a tais verbetes, que 
sintetizarão o pensamento da avença. 

Tal oposição de espírito implicará em afronta à boa-fé objetiva, o que 
permitirá ao magistrado exigir seu cumprimento, atuando com mais rigor, 
aplicando de ofício a pena de litigância de má-fé, por não se proceder com lealdade 
(art. 14, inciso II, do CPC). 

Para os enunciados “dirimidos”, impõe-se o compromisso 
institucional inarredável de juízes e desembargadores de observância uniforme 
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daqueles, de modo a desestimular as demandas, nunca sendo olvidada a 
importância da impessoalidade da jurisdição, em consonância com um dos ideais 
do Direito, a segurança jurídica. 

A referência a juízes açambarca tanto os da justiça comum, quanto os 
integrantes de juizados especiais cíveis e turmas recursais. Afinal, são todos 
magistrados. E estes, assim nos juizados, como na justiça comum, decidem 
demandas análogas. E para ser justo, segundo concepção perelmaniana, para fatos 
essencialmente semelhantes, a solução deve ser a mesma. 

Julgamentos díspares diante de circunstâncias afins, v.g., a fixação de 
verbas indenizatórias muito diversificadas por dano moral (o que é recorrente), não 
devem ser proferidos, uma vez que provocam migração desenfreada e indesejável 
de litigantes de uma justiça para outra, o que rompe com o equilíbrio da rotina de 
trabalho e desejável previsibilidade da prestação jurisdicional.  

É imperioso que os demandantes percebam que há uma só justiça, a 
qual atua com os mesmos critérios, sem aqui se pretender estabelecer um direito 
gregário. Contudo, não há mais espaço para aquela “independência” romântica do 
passado, porquanto tudo se interliga na impessoalidade da jurisdição. 

O que a tentativa da efetivação deste pacto poderá ensejar no futuro, 
ninguém pode assegurar, mas tão-somente imaginar ou especular. 

De acordo com Edgar Morin, “existe um princípio de incerteza que 
não conseguimos impedir e que nos deve tornar conscientes de que sempre 
fazemos apostas. Não conseguimos prever o sentido da nossa ação a prazo muito 
longo, porque existe lei do imprevisível total” (Debates do Século XXI, Para Onde 
Vão os Valores?, Epistemologia e Sociedade, Direção de Jérome Bindé, A Ética da 
Complexidade e o Problema dos Valores no Século XXI, Instituto Piaget, 2004, p. 
93). 

Contudo, é uma oportunidade para um possível desmentido de um 
aforismo desconstrutor de Nietzsche, em sua consideração intempestiva, de que 
“muito frequentemente, nos contentamos em conhecer a justiça, sem praticá-la, 
porque também conhecemos o melhor, sem que possamos fazê-lo” (Escritos Sobre 
História, Edições Loyola, 2ª ed., 2011, p. 98). 

Ademais, não se está a tatear no escuro, uma vez que a especulação é 
menos improvável do que a confiança depositada na esperança. E tal excogitação é 
precedida de um crédito, que enseja uma ideia de segurança proporcionada por 
resultados reais e palpáveis, obtidos no conclave proposto pela ADEMI e realizado 
pelo CEDES. 

De toda forma, é melhor lidar com o imprevisível do que com o 
improvável. Afinal, o primeiro é mais possível de ocorrer do que o segundo.  

O sucesso desse empreendimento, a ser articulado no âmbito do Poder 
Judiciário, em parceria, pelo Centro de Estudos e Debates (CEDES) e pela 
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Coordenação de Juizados Especiais (COJES) deverá contar, fundamentalmente, 
com o estilo, o apoio e a participação efetiva da Administração Superior do 
Tribunal de Justiça, no sentido da motivação e do debate agregados, com vistas a 
uma solução coletiva e preventiva de evitamento de demandas judiciais. 

Nietzsche afirma que a ciência indica o curso, mas não o fim. Este é 
escolhido pelo homem que, em última análise, decide o que quer. Cabe ao Tribunal 
de Justiça, pela sua direção superior, tomar a decisão de tentar ou não seguir o 
caminho proposto. 


