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A 
resolução formal dos litígios pelo Poder Judiciário, 
mesmo sem a taxa judiciária (espécie do gênero 
custas), continua muito dispendiosa no Brasil e na 
maior parte das sociedades modernas. 

Como observa Mauro Capelletti, se é certo que o Estado paga os salários dos juízes 
e do pessoal auxiliar e proporciona os prédios e outros recursos necessários aos 
julgamentos, os litigantes precisam suportar a grande proporção dos demais custos 
necessários à solução de uma lide. O alto custo para as partes é particularmente 
óbvio, sob o "Sistema Americano", que não obriga o vencido a reembolsar ao 
vencedor os honorários despendidos com seu advogado. Mas os altos custos também 
agem como uma barreira poderosa, sob o sistema, mais amplamente difundido, que 
impõe ao vencido os ônus da sucumbência, tais como ocorre na Austrália, na Áustria, 
na Bélgica, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda, na Suécia 
e Brasil, dentre outros. Nesse caso, a menos que o litigante em potencial esteja certo 
de vencer - o que é de fato extremamente raro, dadas as normais incertezas do 
processo, ele deve enfrentar um risco ainda maior do que o verificado nos Estados 
Unidos. A penalidade para o vencido em países que adotam o princípio da 
sucumbência é aproximadamente duas vezes maior- ele pagará os custos de ambas 
as partes. (I) 

Pondera, de outro lado, Eduardo Couture, no sentido de que o direito de petição 
(ação) não pergunta, antecipadamente, ao autor, se tem razão ou não para 
movimentar a jurisdição. O autor tem um direito, que ninguém pode discutir, que é o 
de dirigir-se à autoridade, esta, que não pode, por força do ordenamento vigente, 
recusar a demanda aparentemente infundada, "in limine li tis", não tem mais que 
prolongar o estado de incerteza conatural ao litígio, durante o tempo necessário para 
chegar até a coisa julgada. Porém, quem suportará as consequências desse estado de 
incerteza? Quem fará frente aos gastos que o litígio envolve e aos danos e prejuízos 
que são sua consequência? 

Para que a ação possa funcionar na ampla medida de liberdade que lhe assegura a 
Constituição, é preciso que a lei estabeleça, com certa severidade, a cargo do autor 
carente de razão, as consequências patrimoniais de sua liberdade. É preciso repetir, 
uma vez mais, que liberdade sem responsabilidade é anarquia e responsabilidade sem 
liberdade é opressão. 

Também, no processo, se faz necessária, a liberdade. Se o direito tivesse 
encontrado uma forma que permitisse rechaçar a demanda infundada, desde o dia de 
sua propositura, a responsabilidade de acionar seria mínima. Porém, essa fórmula 
não foi ainda encontrada. Faz-se mister, em consequência, que a responsabilidade 
seja tão efetiva que ninguém tenha a tentação de pôr em jogo, maliciosamente, este 
precioso instrumento de liberdade civil. A Constituição o dá em salvaguarda do 
próprio direito e não em prejuízo do direito do próximo. Tudo quanto se faça para 
usá-lo em defesa de um direito efetivo, será mover-se dentro das suposições naturais 
da ordem constitucional, tudo quanto se faça para exercê-lo em prejuízo alheio, será, 
também, usá-lo contra as suposições naturais da ordem constitucional. 

Vistos deste ângulo, todo o tema da responsabilidade processual adquire um novo 
sentido. Não somente o tema de condenação em custas se apresenta como um 
fenômeno de responsabilidade de direito político, se não, também, que as teorias da 
responsabilidade por culpa assumem uma especial coloração institucional. A fórmula 
de que "aquele que perde, paga" não seria se não a paráfrase de sentido político
processual do princípio geral da responsabilidade que põe a cargo de cada um as 
consequências de sua própria conduta. Aquele que tem assegurada sua liberdade de 
requerer a proteção da autoridade assume naturalmente os riscos que esse fato 
comporta. A liberdade que supõe poder conduzir a demanda infundada até o fim do 
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debate, paga-la-á o que goza dessa liberdade. Quando se põe em jogo essa máquina 
tão delicada que é a justiça civil, enfrenta-se o risco de que os resultados sejam 
contrários ao interesse daquele que a move. (2) 

Não se deve olvidar, aqui, portanto, dos deveres das partes e de seus procuradores, 
na realização do processo judicial, sendo obrigados, por lei, a expor os fatos em juízo 
conforme a verdade; a proceder com lealdade a boa-fé; a não formular pretensões, 
nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; e a não produzir 
provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à 
declaração ou defesa do direito (CPC, art. 14, incisos I a IV), 
pois responde por perdas e danos aquele que pleitear de má
fé como amor, réu ou interveniente, deduzindo pretensão ou 

"A 
responsabilidade 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; pelo pagamento 
alterando a verdade dos fatos; usando do processo para 
conseguir objetivo ilegal; opondo resistência injustificada ao 
andamento do processo; procedendo de modo temerário em 
qualquer incidente ou ato do processo e provocando 
incidentes manifestamente infundados (CPC, arts. 16e 17, 
incisos I e VI). 

A responsabi lidade pelo pagamento das custas 
decorrentes de sanções impostas a quem age de má-fé, na 
condução do processo, há de ser pessoal, pois é princípio e 
garantia fundamental que "nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidos aos sucessores e contra eles executados, até o 
limite do valor do patrimônio transferido" (CF, art. 52, inciso 
XIV). 

Nesse sentido, dispõe, corretamente, a nossa lei 
processual civil, ao determinar que "as despesas dos atos, 
que forem adiados ou tiverem de repetir-se, ficarão a cargo 
da parte, do serventuário, do órgão do Ministério Público ou 
do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao 
adiamento ou à repetição (CPC, art. 29) e que "as sanções 
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aquemagede 
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condução do 
processo, há de 

pois 

impostas às partes em conseqüência de má-fé serão contadas como custas e 
reverterão em benefício da parte contrária; as impostas aos serventuários pertencerão 
ao Estado" (CPC, art. 35). 
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Um brasileiro 
na Corte de 
Direitos Humanos 

A 
XXIV Assembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), recentemente concluída em Be
lém do Pará, elegeu, pela primeira vez em toda sua 
história, um brasileiro como juiz titular da Corte In
teramericana de Direitos Humanos. O novo juiz é o 

professor Amônia Augusto Cançado Trindade, eleito por uma maioria expressiva de 
85% dos votos dos estados-membros. Pouco após sua eleição na Assembléia Geral 
da OEA, em Belém, Cançado Trindade fez questão de atribuir o resultado sem prece
dentes à eficiente ação diplomática do ltamarati, na gestão do ministro Celso Amo
rim, acrescida do respaldo das emidades de direitos humanos de todo o cominente. 
Cançado Trindade, 46 anos, professor titular da Universidade de Brasília e o Institu
to Rio-Branco (ltamarati), obteve em 1977 o grau de PhD em Direito Internacional 
pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde sua tese foi agraciada com o 
"Prêmio Yorke". Por meia década foi consultor jurídico do Ministério das Relações 
Exteriores (1985-1990), e desde elltão, a par de suas atividades docemes e acadêmi
cas, vinha atuando como consultor da ONU e da OEA para importantes questões de 
Direito /mernacional. 


