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RESUMO 

 

A Equidade originou-se do latim aequitate, que se relaciona com igualdade e justiça. No direito 
brasileiro, a equidade é utilizada em várias matérias do direito. O objetivo deste trabalho foi destacar 
a Equidade no ordenamento jurídico brasileiro e o movimento contemporâneo das decisões judiciais, 
visando atingir sua finalidade e as exigências do bem comum. A metodologia baseia-se em pesquisas 
bibliográficas, análise de artigos científicos, doutrinas, texto, legislação e jurisprudências. Visando à 
simplicidade e à celeridade de uma justiça acessível a todos, de forma simples e objetiva, a aplicação 
da Equidade, independentemente da forma adotada, é algo bastante positivo, já que os atos 
processuais são considerados válidos sempre que atingem sua finalidade. O Princípio da Equidade, 
se desempenhar este amplo alcance social, e se melhor assimilado e aplicado nas decisões judiciais, 
conforme vem sendo, poderá garantir maior efetividade ao particular de seus direitos, para a efetiva 
realização da justiça na seara do Direito. 
 
Palavras-Chave: Exigências do bem comum. Finalidade. Igualdade. Justiça. Ordenamento Jurídico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The term Equitable comes from latinaequitate, which is related to equality and justice.InBrazilian law 
Equitable is used in several subjects. The goal of this paper was highlight the Equitable in the 
Brazilian legal planning and the contemporary movement of judicial decisions, aiming at achieving its 
purpose and the demands of the common good. It is adopted as methodology the bibliographical 
research and analysis of scientific articles, books of authority, texts, laws and regulations and case 
laws.Aymingat the simplicity and celerity of an available justice for all on a simple and objective way, 
the appliance of Equitable apart of the adopted way is something very positive, since the procedural 
act worth always they reach their goals. If the Equitable principle act to this large social paper, and if it 
were assimilated and applied in a better way in the decisions, as they have been, it can insure more 
effectiveness to your individual rights, contributing to the effective achievement of the justice in the 
harvest of Law. 
 
Keywords: Demands of commom good. Goal.Equality.Justice.Procedural law.  
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1INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto verificar a Equidade no ordenamento 

jurídico. Entender sua função é muito importante para poder compreender que, ao 

decidir, o juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime. 

É uma ferramenta usada no dia a dia, que vai muito além de ter um juízo de 

Equidade, podendo ser um meio de o juiz encontrar a solução mais justa, capaz de 

complementar as regras e interpretá-las, pois age diretamente na formação da 

justiça. 

Partindo dessa explanação, este trabalho levanta o seguinte problema: Em 

que casos, no ordenamento, são possíveis as decisões por equidade? 

Com base neste questionamento, o trabalho busca verificar a Equidade, à luz 

da análise dos sistemas jurídicos Civil Law e Common Law, e conferir o movimento 

contemporâneo de acesso à Justiça no ordenamento jurídico, com base nas 

decisões que utilizam tal Princípio. 

Tem-se, como objetivo geral, o estudo da Equidade e sua aplicação no 

ordenamento jurídico, mostrando a importância do julgamento por Equidade pelos 

tribunais brasileiros e sua aplicação nas decisões judiciais. O objetivo específico é 

verificar a Equidade, à luz da análise de uma perspectiva de efetividade, em que aos 

julgadores é proporcionado maior poder para encontrar a solução mais justa ou 

equitativa, sem arbitrariedade, em decisões bem fundamentadas. 

Para tanto, no primeiro capítulo, trata-se da Equidade na história do Direito, 

seu conceito e, especialmente, as aproximações entre as famílias jurídicas da Civil 

Law e da Commom Law. Nesse aspecto, as regras se aproximam da tradição dos 

dois sistemas com destaque ao retorno e uso da Equidade no Direito 

contemporâneo. 

O segundo capítulo cuida da Equidade no ordenamento jurídico, evidenciando 

a finalidade de aplicá-la nas decisões judiciais, visando atingir sua finalidade e as 

exigências do bem comum. 

No mesmo capítulo, abordam-se também a Equidade na Lei 9.099/95, com 

uma análise dos princípios, dos fins sociais da lei, das exigências do bem comum, 

analisando todas as relações que são reguladas entre o judiciário e cidadão em uma 
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ordem jurídica justa, em que todo o entendimento deve compreender que interpretar,  

é, também, integrar a aplicação da lei e do Direito. 

O terceiro capítulo apresenta a Equidade na jurisprudência brasileira, na qual 

é analisada a importância do julgamento por Equidade e sua aplicação nas decisões 

judiciais em uma perspectiva de efetividade ao acesso à ordem jurídica justa.  

Esta pesquisa justifica-se pela importância de conferir a aplicação da 

Equidade, dentro de uma perspectiva de efetividade, no avanço das decisões 

judiciais contemporâneas, visando à simplicidade e à celeridade de uma justiça 

acessível a todos, de forma simples e objetiva. Com base nisso, percebe-se a 

grande influência da Equidade na resolução com justiça de casos postos à 

apreciação judicial, de modo a garantir maior efetividade, ao particular, de seus 

direitos. 

Quanto à metodologia empregada, optou-se pelo método indutivo e, nas 

diversas fases da pesquisa, foi realizada a análise de artigos científicos, doutrinas, 

texto, legislação e jurisprudências, como técnica de pesquisa. 
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2 EQUIDADE NA HISTÓRIA DO DIREITO 
 

2.1 Conceitos de equidade 

 

Neste capítulo, a temática será abordada destacando, em um primeiro 

momento, a equidade, cujo estudo se deterá no estudo dos institutos do Civil Law e 

Common Law. A importância da aplicação da Equidade nas decisões judiciais passa 

a unir um conjunto de regras equitativas presentes nas decisões, bem como ao 

senso de justiça. 

 Mas, segundo o dicionário Aurélio (2016), o verbete nos apresenta o seguinte 

conceito de equidade: ―1 Igualdade. 2 Retidão na maneira de agir. 3 

Reconhecimento dos direitos de cada um. 4 Justiça reta e natural. 5 vender com 

equidade: contentar-se com um ganho razoável, sem se valer da necessidade que o 

comprador tem do gênero‖. 

Por sua vez, o Michaelis (2016) assim define o termo: ―1 Consideração em 

relação ao direito de cada um independentemente da lei positiva, levando em conta 

o que se considera justo. 2 Integridade quanto ao proceder, opinar, julgar; 

equanimidade, igualdade, imparcialidade, justiça, retidão. 3 Disposição para 

reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Etimologia “lat aequitas”. 

Entretanto, mister ressaltar o significado de equidade:  

 

O verbete equidade pode ser encontrado em dicionários comuns ou 
vocabulários jurídicos. Mas, apesar de pontos convergentes — como, v. g., 
o de que originou-se do latim aequitate e de que corresponde à Justiça 
Natural, traduzindo igualdade —, divergem até mesmo os lexicógrafos ao 
tentar estabelecer o real significado da eqüidade (OLIVA, p. 3, 2011). 

 

Deste modo, segundo os dicionários citados, a Equidade se relaciona com a 

igualdade e a justiça, devendo sempre o resultado ser equitativo, mas respeitando a 

aplicação justa da lei. No direito brasileiro, a Equidade é utilizada em várias 

matérias, sempre que a lei autorizar sua aplicação. 

 

2.1.1 O que é equidade? 

 

A Equidade exerce influência na aplicação das normas jurídicas, pois as leis 

não devem ser tão rígidas a ponto de influenciar os juízes nas suas decisões. A 
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Equidade pode estar na aplicação da lei, que, no dizer de Reale (2002), pode 

complementar as lacunas do direito graças às suas normas. É com o auxílio da 

Equidade que se abrandam as conclusões da regra genérica, cabendo ao 

magistrado identificar e aplicar a regra jurídica ao caso concreto. 

Paralelamente, é importante observar que: 

 

Em conclusão, valendo-se das técnicas apuradas da interpretação 
extensiva e da analogia, e dos recursos mais sutis que são os princípios 
gerais e a equidade, o operador do Direito, quando forrado de conhecimento 
adequado e animado de consciência ética, surge como um dos mentores da 
convivência social, pois, temos dito e repetido, o Direito não é mero reflexo 
das relações sociais. O Direito como experiência, deve ser pleno, e muitos 
são os processos através dos quais o juiz ou o administrador realizam a 
integração da lei para atingir a plenitude da vida (REALE, p. 299, 2002). 

 

Para Reale (2002, p. 299), ―há casos em que é necessário abrandar o texto, 

operando-se tal abrandamento através da equidade, que é, portanto, a justiça 

amoldada à especificidade de uma situação real‖. 

A ser utilizada deve atender aos critérios de igualdade e de justiça, 

suplementando a lei para que a justiça seja alcançada em casos que a lei não 

alcança, conferindo-lhe maior autonomia para realização da justiça no caso 

concreto, mas impondo o dever de se justificar e motivar suas decisões a fim de 

evitar a arbitragem em suas decisões. 

Para Diniz (2000, p. 242) ―a ‗equidade‘ tem sido, de certa forma, entendida 

como um direito natural em suas várias concepções‖, portanto a moderna 

interpretação auxilia a chegar às disposições legais conforme o interesse da 

sociedade e as exigências do bem comum. 

 Maximiliano destaca que: 

 

Até os mais ferrenhos tradicionalistas admitem o recurso à Eqüidade ao 
preencher as lacunas do Direito, positivo ou consuetudinário. Para os 
contemporâneos, deve a mesma ser invocada não só em casos de silêncio 
da lei: pois também constitui precioso auxiliar da hermenêutica: suaviza a 
dureza das disposições, insinua uma solução mais tolerante, benigna e 
humana. Às vezes até nem se alude explicitamente a ela no aresto; porém o 
raciocínio expendido, embora revestido de roupagens lógicas, baseia-se, 
com a maior evidência, no grande princípio universal - jus est ars bom et 
aequit (1995. p. 172). 

 

A importância da Equidade e sua aplicação visam à simplicidade e à 

celeridade de uma justiça acessível a todos de forma simples e objetiva. Por isso, 
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independentemente da forma como são adotados, os atos processuais são 

considerados válidos sempre que atingem sua finalidade e as exigências do bem 

comum, de modo que se garanta a diversidade nas decisões, porém, sempre 

assegurando a isonomia das decisões judiciais, que se utilizam de um sistema 

híbrido de controle de constitucionalidade, sendo possível confirmar a mistura de 

dois sistemas — o Americano e o Europeu: 

 

Assim, desde o início da República, adota-se entre nós a fórmula americana 
de controle incidental e difuso, pelo qual qualquer juiz ou tribunal pode 
deixar de aplicar uma lei, em um caso concreto que lhe tenha sido 
submetido, caso a considere inconstitucional. Por outro lado, trouxemos do 
modelo europeu o controle por ação direta, que permite que determinadas 
matérias sejam levadas em tese e imediatamente ao Supremo Tribunal 
Federal (BARROSO, 2008, p. 2). 

 

 O Código de Processo Civil não foge à tradição, estabelecendo que ―o juiz 

não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 

jurídico e só decidirá por Equidade nos casos previstos em lei‖ (Artigo 140, parágrafo 

único).  

O magistrado está autorizado a utilizar o recurso da Equidade quando a lei se 

abstiver de um caso concreto (DINIZ, 2000, p.92). Portanto, o juiz está habilitado a 

produzir a decisão que reputar mais justa e equânime ou a mais adequada.  

Diniz (2000, p. 267) bem destaca: 

 

A equidade é, portanto, um ato judiciário. É poder conferido ao magistrado 
para revelar o direito latente apesar de interferir, como vimos na elaboração 
de normas jurídicas gerais ou de leis, traçando diretivas ao comportamento 
do órgão judicante ao aplicá-las.  

 

O magistrado, como intérprete e aplicador da lei e de normas que garantam o 

julgamento por Equidade, está autorizado a aplicar esse critério para atender aos 

fins sociais e às exigências do bem comum. 

Segundo Carlin (2004, p. 124), ―a Equidade, então, aparece apenas como 

preenchimento de lacunas da lei, autorizando o juiz a apenas interpretá-la de forma 

ampla e equitativa, mas de forma alguma corrigi-la‖. 

 Diante de casos em que a lei é omissa e da complexidade do ordenamento 

jurídico, pode-se aplicar a analogia, costumes e princípios gerais. Desta forma, o juiz 

está autorizado a fazer uso da Equidade adequando as leis a casos complicados, 
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todavia com resultado justo. Deve atentar-se à legislação, verificando as normas 

favoráveis para uma maior efetividade nas decisões e nos processos judiciais.  

Assim, o Direito contemporâneo é marcado pelo uso da Equidade nas 

decisões judiciais, a fim de que se tenha um conjunto de regras céleres e efetivas 

para garantir o Direito, de forma ampla e equitativa. 

 Desta forma, a analogia, costumes e princípios gerais são instrumentos que 

estão à disposição do juiz para a solução de casos com lacunas, de modo que 

garantam um efetivo acesso à ordem jurídica justa. 

 

2.1.1.1 Posições doutrinárias 

 

Nesse aspecto, é mister analisar o uso da Equidade como instrumento de 

adequação da norma ao caso concreto, haja vista que todos os princípios 

processuais estão elencados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Na decisão mais justa e equânime para o caso concreto, com a aplicação da 

Equidade, busca-se que o objetivo seja atingido, ou seja, que o juiz adote em cada 

caso a decisão que reputar mais justa para solução do conflito. 

Com a utilização da Equidade, o resultado deve observar resultados práticos, 

que sejam, sobretudo, válidos, efetivos, de modo a atingir os valores de uma 

pretendida decisão justa. Nesse sentido, ajuizando, portanto, o emprego da 

Equidade, Carlin afirma: 

 

 A doutrina está dividida entre os que defendem a instituição de uma 
jurisdição de Equidade e os que sustentam a adoção da Equidade como 
meio de atingir uma decisão justa com base na interpretação e na 
integração da lei (CARLIN, 2004. p. 147). 

 

A primeira corrente defende a decisão por Equidade, com ampla liberdade 

para os juízes julgarem os casos com o máximo de seu desempenho, não só na 

adaptação do caso, mas devendo ir além e, assim, cada um ―poderia decidir 

adotando valores pessoais de Justiça para a criação da norma ao caso concreto‖ 

(CARLIN, 2004. p. 147). 

 Coelho (2003, p. 123), defende-se a possibilidade dos julgamentos serem por 

Equidade e também a possibilidade de complementação dos critérios legais: 
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Nos casos de autorização legal, o julgamento por Equidade significa o 
afastamento e complementação da aplicação da lei específica para a 
disciplina do conflito de interesses, objeto da demanda judicial, para 
alcançar solução tanto ou mais justa que a veiculada por aquela. Imagine 
que, numa causa compreendida na competência do Juizado Especial Cível, 
tenha ocorrido a prescrição da ação no dia exatamente anterior ao da sua 
propositura. Nessa demanda, se aplicar o dispositivo legal específico sobre 
a prescrição das ações, o juiz considerará que o autor perdera o direito de 
acionar o réu. Se, porém, empregar a Eqüidade em seu julgamento, o juiz 
poderá deixar de aplicar aquele dispositivo e aceitar a demanda, mesmo 
tendo sido esta proposta um dia após prescrita. Note, porém, que, no 
exemplo acima, o juiz deixou de aplicar a norma específica para o caso, 
mas aplicou o art. 6º da Lei n. 9.099/95. Quer dizer, exceto se estiver 
colmatando lacuna, o juiz, quando julga por Eqüidade, também aplica uma 
norma jurídica; não a norma jurídica para o fato em questão, porque a tem 
por circunstancialmente injusta, mas a norma genérica que o autoriza a 
assim proceder.  

 

Nesse sentido, deve o magistrado ajustar, em seu desempenho, a adaptação 

do caso concreto, para resolver de maneira que a prestação jurisdicional constitua-

se justa, resolvendo a lide com o uso da Equidade. Característica de que o juiz pode 

se utilizar, de forma legal, no processo contemporâneo, a Equidade é recorrente nas 

decisões judiciais, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional diante do tema da 

complexidade das lacunas no Direito. 

Para Palermo, entre todas as inovações que os juizados especiais 

comportam, a possibilidade do juízo de Equidade uma inovação no sistema 

judiciário. Ainda para a autora, ―se tal possibilidade redundará em arbitrariedade e 

iniquidade é uma questão mais voltada para a qualidade dos juízes que compõem o 

judiciário‖ (PALERMO, ano, p.152 apud CARLIN, 2004, p. 148). 

Já, para a segunda corrente, mais conservadora, é possível o julgamento com 

a utilização da Equidade como meio supletivo de interpretação e integração das 

normas, utilizando-se dela com observância de princípios e critérios que estiverem 

previstos no próprio ordenamento jurídico (CARLIN, 149-150). 

Segundo Silva (2001), é permitido ao juiz atenuar o rigor da lei podendo, em 

cada caso, decidir com a finalidade das exigências do bem comum. Para isto, 

deverá valer-se, em sua opinião, da interpretação com liberdade para que se chegue 

à solução mais justa para o caso.  

 Portanto, deve-se observar a discricionariedade da lei, para que contra ela 

não haja julgamento e para que não se contrarie o princípio da legalidade, pois a lei 

deve ser observada, em um primeiro momento, para a solução da causa, devendo o 
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juiz procurar decidir de acordo com os mesmos objetivos dos fins sociais da lei e das 

exigências do bem comum. 

 Segundo Silva (2001, p. 36):  

 

A decisão por Equidade é uma solução de igualdade, que não se 
fundamenta em conteúdo normativo, mas sim em juízo de valor e em uma 
percepção intuitiva do justo. A decisão equânime, por sua vez, é a solução 
justa, ponderada e prudente, que se alicerça em uma norma legal, a qual 
não pode ser contrariada. 

 

No caminho dos Juizados Especiais e das decisões judiciais no Ordenamento 

Jurídico, a Equidade no julgamento por ou com equidade, os princípios 

constitucionais e a garantias individuais devem atuar como regras para a correta 

aplicação das normas, não podendo apenas, utilizar critérios objetivos, em sede 

deste microssistema, ―uma aplicação robotizada das normas, esquecendo-se de 

valorar o justo ou o injusto‖ (CARLIN, 2004, p. 152). 

 Há a necessidade, quando do seu bom emprego ao caso concreto, da 

conscientização no sentido de que a Equidade é um instituto que vem aperfeiçoar os 

mecanismos legislativos com o escopo de garantir direitos. A igualdade será, pois, 

nessa linha de pensamento, a adequação da norma geral ao caso concreto.  

 

2.2 APROXIMAÇÕES ENTRE AS FAMÍLIAS JURÍDICAS DA CIVIL LAW 

E DA COMMON LAW 

 

Estas aproximações entre as famílias jurídicas almejam alcançar a 

interpretação do artigo 6° da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, à luz do estudo 

dos sistemas jurídicos Civil Law e Common Law e do movimento contemporâneo de 

acesso à Justiça no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Na comparação entre os sistemas, sabe-se que o Brasil adota o sistema 

jurídico romano-germânico Civil Law, que é fonte primária do Direito e tem o juiz 

como aplicador e intérprete da lei.  

Acrescenta-se, ainda, que, nos países de tradição anglo-saxônica, usa-se a 

expressão Civil Law, tirada do título da grande codificação romana (Corpus Juris 

Civilis), para designar o direito dos países continentais, chamado de continental law, 

em oposição ao direito comum, o Common Law (CASTRO JUNIOR. 2001, p. 82). 
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Portanto, a Equidade passa a ser recepcionada de forma diversa dos textos e 

códigos, passando a ser um conjunto de regras que não estavam escritas e que 

buscavam reduzir os conflitos entre precedentes judiciais e legislações. 

 

2.1.2 Sistema Romano Germânico: Civil Law 

 

No sistema Civil Law, que também é conhecido como sistema romano 

germânico, que influência o sistema jurídico brasileiro, que também é adotado por 

outros países da Europa continental, a fonte do direito é a norma, as leis e os 

regulamentos emanados pela constituição, ou seja, o juiz julga conforme a lei. 

 Segundo David (2002), a tradição jurídica do sistema Civil Law tem suas 

origens nos séculos XII e XIII, no período do Renascimento na Europa Ocidental. 

Neste momento, as cidades e o comércio ganhavam uma nova organização, em que 

se intensificaria o ideal de que ―somente o direito pode assegurar a ordem e a 

segurança necessárias ao progresso‖. 

O Civil Law, também conhecido como Direito continental ou romano 

germânico, indica o sistema próprio da Europa. Neste sistema, a fonte principal de 

direito é a norma, emanada pela Constituição, as leis e os regulamentos, de modo 

que o juiz, ao julgar um litígio, atenderá aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum (CASTRO JUNIOR, 2000, p. 81). 

Discorrendo sobre o tema, segundo Dantas, os sistemas que compõem a Civil 

Law: 

 

Possuem como características básicas: a supra legalidade do texto 
constitucional e o consequente sistema hierarquizado de normas, com 
controle de constitucionalidade; divisão entre Direito Publico e Privado; 
predomínio da lei escrita; e atuação do poder judiciário restrita à 
interpretação e aplicação da Constituição e das leis (DANTAS, 2004, p.157). 

 

Portanto, não há dúvida na solução de conflitos; o parâmetro é encontrado na 

lei, fonte primária ou na ausência busca entre o conjunto de normas a mais que se 

aproxima buscando a solução mais justa.  

 Na lição de David (1996), as fontes do Civil Law são cinco, quais sejam: a lei, 

o costume, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais. 

Nas palavras de Galio, ―o conceito de Civil Law deriva da influência que o 

Direito Romano exerceu sobre os países da Europa Continental e suas colônias, 
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pois o direito local cedeu passagem quase que integralmente aos princípios do 

Direito Romano‖ (PUBLICA DIREITO, 2016, p. 2). Ou seja, para o Civil Law basta 

que a decisão esteja em conformidade com a lei como fonte do Direito. 

 

2.1.1.2 Sistema Anglo-Saxão: Common Law 

 

Já, o sistema anglo-saxão Common Law é originário do sistema inquisitório, 

no qual as regras não eram escritas. Desenvolveu-se na Grã-Bretanha, chamando-

se de direito inglês, sendo contraposto ao romano, de modo que a norma não 

observa os precedentes ou qualquer tipo de interpretação, ou seja, as regras não 

estão descritas.  

É o contrário do Civil Law, pois o juiz usa o método indutivo, em que sua 

atividade jurisdicional está voltada à norma específica, ou seja, é do próprio 

Judiciário que são extraídas estas normas para serem aplicadas no caso sob litígio.   

A aplicação das normas estava sancionada pelo costume e jurisprudência, 

tomando as sentenças judiciais anteriores como base deste sistema normativo. Nas 

palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier:  

 

O Common Law não foi sempre como é hoje, mas a sua principal 
característica sempre esteve presente: casos concretos são considerados 
fonte do direito. O direito inglês, berço de todos os sistemas de Common 
Law, nasceu e se desenvolveu de um modo que pode ser qualificado como 
―natural‖: os casos iam surgindo, iam sendo decididos. Quando surgiam 
casos iguais ou semelhantes, a decisão tomada antes era repetida para o 
novo caso. Mais ou menos como se dava no direito romano (WAMBIER, 
2009, p. 54). 

 

Nesse sentido, Marinoni destaca que: 

 

Esta breve introdução é fundamental para demonstrar porque o civil Law 
criou o dogma de que o juiz se limita a atuar, enquanto o common Law 
jamais precisou negar o poder criativo dos juízes. Lembre-se que, logo após 
a revolução francesa, lei revolucionária proibiu os juízes de interpretar a lei, 
obrigando-lhes, em caso de dúvida interpretativa, a recorrer a uma 
comissão formada por legisladores. A célebre corte de cassação, instituída 
no mesmo ano de 1790, teve igual propósito, pois objetivou cassar as 
decisões destoantes da lei, compreendidas como as que pudessem 
comprometer os avanços desejados pelo Parlamento, isto é, pelo novo 
poder (MARINONI, 2010, p. 1). 

 

Sendo assim, os países vinculados a este sistema aplicam o princípio 

do stare decisis, por força do qual todos os órgãos judiciários inferiores ficam 
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vinculados às decisões da Suprema Corte. Sistema este de precedentes 

obrigatórios, sendo uma de suas características marcantes.  

Discorrendo sobre o tema, Miranda define a teoria do stare decisis: 

 

O stare decisis (ou a doutrina do Precedente) é o alicerce do 
sistema Common Law, nele inserindo a idéia de que "uma decisão proferida 
pela corte de maior hierarquia de uma jurisdição será vinculante para todas 
as cortes de hierarquia inferior pertencentes à mesma jurisdição" 
(CAPPELLETTI, 1984, p. 80 apud MIRANDA, 2007, p. 1). 

 

Segundo Polastri; Possas, (2015, p. 97) ―posteriormente, essa função de 

analisar os recursos foi incumbida ao Lorde Chanceler, que se valia mais de normas 

morais do que jurídicas para o julgamento dos casos. Por isso, essa foi a jurisdição 

denominada equity‖.  

Ademais, no que concernem às decisões do Lorde Chanceler, extraíam-se 

as regras dos seus próprios precedentes ou decidia-se de acordo com os 

imperativos de sua consciência, ao passo que os tribunais deveriam respeitar o 

direito e as decisões já existentes para os julgamentos segundo a equity. 

A nação norte-americana foi fundada a partir de três documentos básicos, que 

compõem o sistema constitucional: a Declaração da Independência, a Constituição 

Federal de 1787 e o Bill of Rights (Lista de Direitos). 

 Nas palavras de Castro Junior, o sucesso da Constituição norte-americana 

repousa na sua flexibilidade e possui quatro fontes de direito: ―o precedente judicial 

(case law); a lei; o costume e a doutrina e a razão‖ (CASTRO JUNIOR,  2001, p. 33). 

No tocante à Equity, verifica Castro Junior que: 

 

[...] o Direito da Equidade desenvolveu-se na Inglaterra como método 
jurídico para aliviar os frequentes conflitos entre precedentes judiciais ou 
legislações, a fim de estabelecer procedimentos diferentes, que pudessem 
ser requeridos para um tema particular, objetivando a Justiça, quando os 
remédios do Common Law não estivessem disponíveis ou não pudessem 
assegurar resultado justo no caso particular. Desse modo, não há instituto 
semelhante no sistema romano-germânico, pois o método de orientação por 
intermédio dos códigos e legislação não permitiu desenvolvimento de outro 
ramo do Direito fora do ambiente do sistema, prejudicando a certeza 
requerida pelos interesses da ciência jurídica. Nesse sentido, a Equidade foi 
recepcionada de forma diversa, por meio da sua disposição nos textos dos 
códigos e legislação. Por fim, deve-se mencionar um paradoxo, porque o 
conceito de Equidade teve origem em Roma, num período em o jus civile 
não podia ser usado para resolver todos os conflitos envolvendo as pessoas 
que não eram de Roma, e que vinham para a cidade em função do Império. 
Mesmo assim, o Direito, de alguma forma, foi desenvolvido para esse grupo 
social (CASTRO JUNIOR, 2001, p. 30). 
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Precedente é ―a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo  

núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos 

análogos‖ (DIDIER JÚNIOR, 2009, p. 381). 

Portanto, é possível afirmar que o precedente acabou por reduzir a 

importância da criação de juristas norte-americanos e, quando existem, possuem um 

papel ínfimo no processo decisional do juiz, ―exercendo mínima influência nos juízes 

e legisladores nos países anglo-saxões‖ (CASTRO JUNIOR, 2001, p. 35). 

Já, o Civil Law usa os precedentes, ainda mais fortes com o Código de 

Processo Civil. O magistrado não se vale apenas da interpretação e aplicação da lei, 

mas também passará a utilizar a jurisprudência, bem como a usar conceitos abertos 

a fim de garantir segurança jurídica nas decisões judiciais. 

Carlin (2004, p. 157) bem destaca: 

 

Para ser bem compreendida, a aproximação entre as famílias deve ser 
observada com a atenção voltada para a ampliação do papel da 
jurisprudência na Civil Law, acompanhada, por outro lado, de um forte 
movimento de ampliação do papel da lei na Common Law, ou seja, uma 
busca de equilíbrio no papel das fontes como forma de aperfeiçoamento do 
sistema. 

 

A Equidade, para ser compreendida nas suas aproximações entre as famílias 

jurídicas da Civil Law e Common Law, somente será possível, sob o aspecto da 

aplicação da Equidade, à Justiça do caso concreto. O corre que no Civil Law, os 

poderes do magistrado podem ser ampliados, valorizando-se a jurisprudência. 

Para Fais e Silva, acrescentam, sobre as famílias jurídicas: 

 

Portanto, podemos definir de forma geral o Common Law como direito 
costumeiro, cuja principal fonte é a jurisprudência, que possui caráter 
interpretativo e através da qual os juízes produzem o chamado ―Direito 
Comum‖. Ao passo que os princípios e os costumes desse sistema são 
reconhecidos, ainda que de forma tácita, pelo poder legislativo (2006, Vol. 
08, n.01, p.10). 

 

Portanto, o Direito, do Common Law, sob esse aspecto, aproxima-se das 

regras do ordenamento jurídico brasileiro, de forma complexa que concilia a tradição 

dos dois sistemas, sendo um direito criado pelo juiz também, teve que procurar 

resposta na Equidade, para diminuir conflitos entre legislação e precedentes. 
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2.1.1.1.2 Conceito de lei no Direito brasileiro 

 

No Direito brasileiro, como analisado nos tópicos anteriores relativos aos 

sistemas jurídicos Civil Law e Commom Law, sofreram forte influencia para seu 

processo histórico de formação e adota a jurisprudência como fonte básica. 

Enquanto o Civil Law adota a lei como fonte do Direito, e tem por fundamento a 

norma constituída de leis escritas. 

A forma pela qual as normas jurídicas se consolidam é pela lei e códigos, 

ficando como fonte secundária o costume e, também, como forma de 

complementação quando não há leis tratando sobre determinado assunto ao direito 

a ser amparado. ―Por sua vez, o Direito brasileiro também adotou a supremacia do 

processo legislativo‖ (FAIS; SILVA. 2006. p. 5).   

Portanto, o conceito de lei no sentido estrito do professor Paulo Nader: ―Lei é 

o preceito comum e obrigatório, emanado do Poder Legislativo, no âmbito de sua 

competência‖ (NADER, 2001, p.141).  

A discussão está centrada nos casos para evitar o arbítrio do juiz na solução 

do caso concreto. Para que não gere insegurança e instabilidade do Direito, o juiz 

não pode se afastar das leis, modificando a norma a tal modo de alterá-la em injusta. 

 ―A Equidade é adotada em vários ordenamentos jurídicos do mundo todo, ora 

restringindo-se, ora ampliando-se as suas funções‖ (CARLIN, 2004, p.124). 

O artigo 4º do Código Civil suíço dispõe que: 

 

O juiz aplica as regras de Direito e de Equidade quando a lei lhe reserva 
seu poder de apreciação ou o encarrega de decidir levando em conta as 
circunstâncias ou os justos motivos (CARVALHO FILHO, 2003, p. 31). 

 

Como se observa, o Código Suíço autoriza especialmente o juiz a decidir 

aplicando as regras de Equidade, o que se fará de acordo com as circunstâncias ou 

os justos motivos.  

Consta do Código Civil português, artigo 4º, que os: 

 

Tribunais podem resolver segundo a Equidade, desde que haja disposição 
legal que os autorize, quando as partes, tratando-se de relação jurídica 
disponível, esteja de acordo em que eles assim decidam, e ainda quando 
elas tenham previamente convencionado o recurso à Equidade, nos termos 
aplicáveis à cláusula compromissória (CARVALHO FILHO, 2003, p. 31). 
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 Portanto, no Código Civil português, a Equidade está disciplinada no capítulo 

destinado às fontes do Direito. 

No Código Civil espanhol, a Equidade é tratada no capítulo da aplicação das 

normas, conforme o artigo, 3º, nº. 2, que diz que: 

 

A Equidade deverá ater-se à aplicação das normas, já as decisões dos 
tribunais somente poderão fundamentar-se de maneira exclusiva nela 
quando a lei expressamente o permita (CARVALHO FILHO, 2003, p. 31). 

 

A Equidade é colocada como método para a aplicação das normas jurídicas; 

já, as decisões dos Tribunais somente serão possíveis quando a lei expressamente 

autorizar. 

No Código de Processo Civil Italiano, há previsão de casos em que o juiz 

pode julgar por Equidade. Seu artigo 113 diz que: 

 

Ao se pronunciar sobre a causa, o juiz deve seguir as normas do Direito, a 
menos que a lei lhe atribua o poder de decidir por Equidade. O conciliador 
decide por Equidade as causas cujo valor não exceda duas mil liras 
(CARVALHO FILHO, 2003, p. 32). 

 

Há também casos em que as partes podem autorizar o juiz a julgar por 

Equidade em relação a direitos disponíveis, segundo o artigo 114, que diz:  

 

O juiz, seja em primeiro grau ou em apelação, decide o mérito da causa por 
Equidade, quando este se refere a direitos disponíveis pelas partes e estas 
unanimemente lhe façam o pedido (CARVALHO FILHO, 2003, p. 32). 

 

Desta forma, a parte tem que autorizar o legislador a julgar por Equidade; 

assim, o magistrado poderá dela se valer quando julgar casos referentes a direitos 

disponíveis. 

―A doutrina contemporânea sobre a equidade está marcada por uma busca de 

um equilíbrio entre formalismo e pragmatismo, entre legislador e juiz. Dito de outra 

forma, a lei é adaptada pelo dinamismo da solução do caso concreto‖ (CARLIN, 

2004, p. 127).  

Neste aspecto, o Direito contemporâneo é marcado pelo uso da Equidade nas 

decisões judiciais. A ideia, portanto, é de que a Equidade pode superar as lacunas 

do direito, ou seja, o juiz está autorizado a ser prático para suprir lacunas, corrigindo 

as generalidades do texto da lei. Mas sempre deve observar a Equidade como 
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integração, suplementação, correção da lei inadequada que está diante de lacunas, 

proporcionando um poder discricionário ao magistrado quando aplicar este princípio 

jurídico, sempre quando autorizado pela lei e não decorrendo de uma arbitrariedade. 
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3 EQUIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

Neste capítulo, a temática será abordada destacando a Equidade no 

ordenamento jurídico, e também a Equidade nos juizados especiais e a plena 

utilização deste recurso como instrumento para a solução de litígios por Equidade. 

 Com isto, o uso da Equidade na doutrina contemporânea, na jurisprudência e 

nos Juizados Especiais vem com a essência de aplicar a Equidade nas decisões 

judiciais visando atingir sua finalidade e as exigências do bem comum. 

Conforme Carlin (2004, p. 110) nos apresenta: 

 

O retorno contemporâneo à Equidade, em razão da constatação da crise da 
lei e do sistema de Justiça; do movimento contemporâneo pelo acesso à 
ordem jurídica justa; e a ampliação dos poderes do juiz foram importantes 
para compreender o contexto histórico em que está inserido o surgimento 
dos juizados especiais cíveis no sistema judicial brasileiro. 

 

A Equidade demonstrou-se a necessidade de entender como critério 

facilitador de dar proporcionalidade ao caso concreto, deixando o magistrado de 

aplicar meramente a norma positivada, de modo que está autorizado a interpretá-la 

de forma ampla e imparcial ou escolher uma norma mais adequada à controvérsia. 

Segundo o princípio da imparcialidade, que, no dizer de Hoffe, corresponde à 

equidade: 

 

Representa a vedação a qualquer espécie de vinculação entre aquele que 
julgará o caso – e, destarte, poderá aplicar a regra positiva ao caso concreto 
– com alguma das partes envolvidas no processo, permitindo que sua 
atividade intelectivo-racional não seja viciada por fisiologismos ou qualquer 
outra sorte de distorções decorrentes de um envolvimento subjetivo com o 
caso (HOFFE, 1991, p. 39 apud TEIXEIRA, 2012, p. 4). 

 

Todavia a Equidade pode ser compreendida como um instrumento a fim de 

solucionar normas conflitantes. Assim caberá ao juízo justificar a medida adotada na 

aplicação da norma como critério de decisão, buscando-se chegar a um ponto de 

vista simples na escolha de ações que se pode praticar. 
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3.1 Equidade na Constituição Federal  

 

 No direito brasileiro, o uso da Equidade está expressamente presente nos 

princípios constitucionais na interpretação e aplicação das normas, assegurando a 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da igualdade formal. 

Apesar do acesso à justiça estar previsto no rol de garantias previstas no 

artigo 5º da Constituição Federal, no Brasil, a sociedade, de um modo geral, 

permanecia afastada do Poder Judiciário. 

Contudo, o magistrado exerce a atividade probatória, devendo observar o 

texto constitucional, mas está autorizado a utilizar o princípio do livre convencimento 

motivado do juiz, o que significa dizer que o juiz não fica preso ao formalismo da lei, 

mas deve manter o equilíbrio na relação processual quando suprir a lacuna 

legislativa por meio da Equidade. 

Quando se mencionam os direitos e garantias expressos na Constituição 

Federal, não se faz com que outros direitos que já existem ou vierem a existir sejam 

excluídos, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.  

Segundo Carlin (2004, p. 65), o direito do acesso à justiça deverá ser 

garantido a todos os cidadãos: 

 

O acesso à Justiça, garantia constitucional do cidadão e dever de resposta 
adequada do Estado ao acionamento do jurisdicionado, pode e deve ser 
analisado sob dois enfoques: o de quem procura o serviço estatal e do 
Poder com o dever de oferecer a resposta. No presente trabalho, o enfoque 
será o da resposta, já que o tema, a Equidade, relaciona-se à decisão, ou 
seja, a resposta final do órgão solicitado. 

 

Desta maneira, o juiz não fica restrito somente à letra da lei para julgar os 

casos sob conflito, podendo utilizar-se do próprio senso para a realização da justiça, 

em respeito ao Direito natural.  

Igualdade será, nessa linha de pensamento, a adequação da norma ao caso 

concreto que melhor se adapte ao bem comum da sociedade, alternativa esta com 

aplicação da Equidade que esteja comprometida à luz da justiça de forma harmônica 

com a Constituição Federal. 
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3.2 Equidade na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

 

Com redação do projeto de lei, é no sentido de que a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, por seu Decreto-Lei nº 4.657/42, com modificações 

introduzidas pela Lei nº 12.376/2010, garante, em seu artigo 5º, que ―na aplicação 

da lei, o juiz acolherá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum‖ (BRASIL, Decreto-Lei nº 4.657/42 de 4 de Setembro de 1942). 

Assim, o magistrado, na procura da solução do caso que está sob 

apreciação judicial (sub judice), quando da relativização dos rigores e subjetividade 

do documento legal, então o magistrado pode lançar mão da finalidade da lei ―mens 

legis‖, retrocedendo para os fins sociais e reivindicações do bem comum a que a lei 

se dirige (SILVA, 2013). 

Nesse sentido, a Equidade reforça sua conceituação no ordenamento jurídico 

com destaque à expressa previsão legal de utilização deste princípio no sistema 

jurídico. Espaço também propício, considerando-se os princípios informadores da 

informalidade e da simplicidade processuais que regem o rito processual. A Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pode-se dizer, é uma norma de apoio, 

com a finalidade de regular e aplicar outras normas jurídicas.  

A adoção de decisão justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, também foi inserida nas diretrizes do artigo 5º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

 

3.3 Equidade no Código de Processo Civil 

 

 Quando se analisa o Código de Processo Civil, também não se pode deixar 

de verificar alguns artigos que tratam do Princípio da Equidade. Objetiva-se, assim, 

dar destaque para a importância da divisão da Equidade e seus aproveitamentos 

nas decisões judiciais, para que se aproximem o quanto possível de um mecanismo 

apropriado e justo posto à analise do Judiciário. 

Dispõe o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil que: 

 

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor: § 8

o
 Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará 
o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos 
incisos do § 2

o
 (BRASIL. Lei Nº 13.105, de 16 de Março de 2015).  
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Observa-se, assim, que, na sentença que fixar a verba de sucumbência, o juiz 

precisa nortear-se pela equidade, para regular a arbitragem dos honorários nos 

critérios previstos no parágrafo 2º e incisos do referido artigo. 

Mais adiante, conforme artigo 140 do Código de Processo Civil assevera que: 

 

O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do 
ordenamento jurídico e parágrafo único: O juiz só decidirá por equidade nos 
casos previstos em lei (BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de Março de 2015). 

 

O juiz, desta forma, não poderá se eximir de julgar algum caso alegando falta 

de normas não contidas no ordenamento jurídico. A Equidade proporciona uma 

liberdade de atuação, sempre que a lei autorizar.   

Necessita-se mencionar, ainda, o artigo 723, parágrafo único do Código de 

processo Civil, o qual assevera que:  

 

O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias e parágrafo único: O juiz 
não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em 
cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna 
(BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de Março de 2015). 

 

O conceito geral, portanto, é o de que existirá maior efetividade no 

prestamento jurisdicional por parte do Estado desempenhando esse amplo alcance 

social, se melhor for compreendido e aplicado o Princípio da Equidade. 

Assevera Cândido Rangel Dinamarco (apud CATTONI DE OLIVEIRA, 2013, 

p. 217): 

 

Ser sujeito à lei não significa ser preso ao rigor das palavras que os textos 
contêm, mas ao espírito do direito do seu tempo. Se o texto aparenta 
apontar para uma solução que não satisfaça ao seu sentimento de justiça, 
isso significa que provavelmente as palavras do texto ou foram mal em-
pregadas pelo legislador, ou o próprio texto, segundo a mens legislatoris, 
discrepa dos valores aceitos pela nação no tempo presente. Na medida em 
que o próprio ordenamento jurídico lhe ofereça ao juiz meios para uma 
interpretação sistemática satisfatória perante o seu senso de justiça, ao 
afastar-se das aparências verbais do texto e atender aos valores subja-
centes à lei, ele o juiz estará fazendo cumprir o direito. 

 

Contudo, o Processo Civil adota e aplica o Princípio da Equidade como 

instrumento de amplo alcance na atuação julgadora, que necessita observar a 

resolução equitativa das causas postas à apreciação judicial, que induzem o juiz a 
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um discernimento de justiça que acate os fins sociais e as reivindicações do bem 

comum. 

 

3.4 Equidade no Código Civil Brasileiro 

 

No Código Civil brasileiro, há previsão manifesta do aproveitamento do 

Princípio da Equidade em múltiplos dispositivos e critérios adotados pela legislação 

civil em casos de responsabilidade civil e de fixação de indenização que devem ser 

observados pelo juiz. Assim, a Equidade é expressamente prevista, no artigo 413 do 

Código Civil, que dispõe: 

 

A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação 
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 
negócio (BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

 

No artigo supracitado, que trata de uma cláusula de penalidade dos contratos, 

o juiz deve reduzir a multa equitativamente, quando a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte. Fato em que se evita o enriquecimento ilícito e injustificado.  

A Equidade também se encontra no artigo 479 do Código Civil, apontando 

que ―a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 

equitativamente as condições do contrato‖ (BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002). Aqui, dá-se a oportunidade ao réu, em observância ao princípio da 

conversão do contrato, de modificar equitativamente suas condições (do contrato) 

em casos em que há onerosidade excessiva. 

Sob o mesmo ponto de vista, também verifica-se a equidade, no artigo 738 do 

Código Civil, que expressa sobre prestamento de serviços de transporte que:  

 

 A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo 
transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, 
abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos 
passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução 
normal do serviço.  
Parágrafo único: Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for 
atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz 
reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver 
concorrido para a ocorrência do dano (BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002). 

 

No artigo supracitado, há a figura da culpabilidade concorrente, isto é, quando  
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a própria vítima quebra o nexo causal e concorre na falta de cuidado para a 

ocorrência do dano. 

Nos casos em que o prejuízo for atribuído à vítima, ou seja, quando a mesma 

não atender o dever de cuidado e for prejudicada, ou que também tenha contribuído 

para a causa do prejuízo, o juiz reduzirá a indenização equitativamente. 

O próximo dispositivo a citar expressamente a utilização da Equidade é o 

artigo 928 do Código Civil, que dispõe:  

 

O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 
suficientes.  
Parágrafo único: A indenização prevista neste artigo, que deverá ser 
eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas 
que dele dependem (BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

 

Como regra geral, o dano se mede pela extensão dos prejuízos causados. 

Ou seja, o incapaz, neste ponto, é civilmente responsável pelos prejuízos que vier a 

causar a outrem.   

A fixação da indenização equitativa tem, porém, como exceção, a 

preocupação de que a indenização não poderá comprometer o incapaz ou as 

pessoas que dele dependam.  Deve-se garantir do necessário para a proteção à 

dignidade da pessoa humana à manutenção para uma sobrevivência digna. Bem 

como estabelece o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-

se pela extensão do dano. 

 
Parágrafo único:  Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da     
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização 
(BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

 

No parâmetro da fixação da indenização, o dano se mede pela extensão do 

prejuízo causado, mas, na deliberação do ressarcimento, o juiz está autorizado a 

reduzir equitativamente a indenização em parâmetros inferiores aos danos 

causados. 

Enfim, o artigo 953 do Código Civil aborda sobre a indenização, 

respectivamente, por calúnia, difamação e injúria: 

 

A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do 
dano que delas resulte ao ofendido.  
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Parágrafo único: Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá 
ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das 
circunstâncias do caso (BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

 

Na compensação pelos crimes contra a honra, se o ofendido não puder 

provar o prejuízo que vier a sofrer, caberá ao juiz fixar equitativamente a 

indenização, fundamentado na Equidade. 

 

3.5 Equidade na Lei nº 9.099/95 

 

Com relação à sua história e criação o Juizado Especial Cível, não foi o 

primeiro método a ser empregado na busca pela justiça, e sim implantaram os 

Conselhos de Conciliação e Arbitragem para solução de pequenos conflitos, o que 

representou um importante passo para construção de uma justiça mais simples e 

objetiva. 

Assevera Souza, ao discorrer, que: 

 

De fato, o procedimento concentrado e simples adotado nos Juizados 
Especiais iniciou-se no Rio grande do sul, onde se instituiu o primeiro 
Conselho de Conciliação, no qual se pretendia resolver, extrajudicialmente, 
os conflitos de interesse mais simples, objetivando, assim, reduzir a 
quantidade de processos judiciais e, ao mesmo tempo permitir a ampliação 
do acesso à justiça (SOUZA, 2004, p. 53). 

 

A Equidade proporciona uma liberdade de atuação conferida ao magistrado 

proporcionada pela Lei nº 9.099/95, tornando necessárias as disposições legais para 

flexibilizar lacunas legislativas via equidade, assim, proporcionando maior autonomia 

ao magistrado para realização da justiça no caso concreto, mas impondo ao juiz o 

dever de justificar suas decisões. 

Os Juizados Especiais, que estão previstos no artigo 98, inciso I, da 

Constituição Federal, são uma medida obrigatória de criação por parte da União, 

Distrito Federal, Territórios e Estados.  

A Constituição Federal englobou a necessidade de criação dos Juizados 

Especiais, providos por juízes togados e leigos competentes para conciliação a fim 

de atender a população hipossuficiente, julgando e executando as causas de menor 

complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, através de 

mecanismos mais céleres e menos formais, visando aumentar as alternativas para 

satisfação do Direito. 
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Assevera Hélio Martins Costa, em suas lições, que ―neste passo, a Lei dos 

Juizados Especiais veio constituir importante instrumento jurisdicional a propiciar 

justiça ágil, desburocratizada, desformalizada e, principalmente, acessível a todos os 

cidadãos. E o que é mais importante, trata-se de justiça de resultado rápido‖ 

(COSTA, 2000, p. 20). 

Chimenti interpreta que: 

 

Trata-se de um sistema ágil e simplificado de distribuição da justiça pelo 
Estado. Cuidando das causas do cotidiano de todas as pessoas (relações 
de consumo, cobranças em geral, direito de vizinhança etc.), independente 
da condição econômica de cada uma delas, os Juizados Especiais Cíveis 
aproximam a justiça e o cidadão comum, combatendo o clima de 
imputabilidade e descontrole que hoje a todos preocupa. (CHIMENTI, 2005, 
p. 5). 

 

Desde a criação dos Juizados Especiais, pode-se dizer que o processo 

passou a ser simplificado, trazendo, inovações e tendo procedimentos orais e 

sumaríssimos, sendo um mecanismo recursal simples. 

O Princípio da Equidade e sua aplicação estão previstos no artigo 6º, que 

assegura que ―o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum‖  

(BRASIL, lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Desse modo, permite ao juiz 

interpretar a lei para decidir o caso concreto com parâmetros na Equidade. 

Deve ir além, para aproveitar-se dos métodos de explicação e integração da 

norma jurídica, resolver o litígio de maneira que a prestação jurisdicional constitua 

em ser justa e atenda ―aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum‖. 

A atribuição do magistrado é complexa, pois, na qualidade de julgador, os 

parâmetros das decisões devem ter, em seu papel ampliativo, a entrega do 

prestamento jurisdicional de maneira equitativa e equânime. 

Para Figueira Junior (2005, p. 75): 

 

A Lei 9.099/1995 não está muito preocupada em preconizar a forma em si 
mesma; sua atenção fundamental dirige-se para a matéria de fundo, ou 
seja, a concretização, a efetivação do direito do jurisdicionado que acorreu 
ao Judiciário para fazer valer sua pretensão, como a maior simplicidade e 
rapidez possível. Em outros termos, tudo isso não passa da incidência do 
princípio da equidade, também preconizado por esta lei (art. 6º). 
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Em relação à Equidade, portanto, por mais que flexibilize a norma jurídica, o  

está autorizado a aplicá-la. Possibilitando a solução que reputar justa nos casos em 

que a própria lei autoriza o julgamento por Equidade. 

Silva (2013) afirma que deliberação ―justa e equânime‖ não é 

exclusivamente aquela que faz o caráter dos rigores da abstração da norma legal ao 

acontecimento concreto, determinada pelos ―fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum‖. Daí a necessidade também da ―razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação‖, prevista no artigo 5º, inciso 

LXXVIII, Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2017). 

A atribuição do magistrado é complexa, pois ele age como agente aplicador 

da norma para pacificação social dos casos postos à apreciação judicial. A norma 

jurídica a ser aplicada precisa observar, de maneira justa e equânime, a garantir ―os 

fins sociais da lei e as exigências do bem comum‖. 

Tourino Neto; Figueira Jr, (2007, p. 39) assim dispõem diante do tema: 

 

Sistema de Juizados Especiais vem a ser, portanto, um conjunto de regras 
e princípios que fixam, disciplinam e regulam um novo método de processar 
as causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor 
potencial ofensivo. Um a nova Justiça marcada pela oralidade, simplicidade, 
informalidade, celeridade e economia processual para conciliar, processar, 
julgar e executar, com regras e preceitos próprios e, também, com uma 
estrutura peculiar, Juízes togados e leigos, Conciliadores, Juizados 
Adjuntos, Juizados Itinerantes,Turmas Recursais, Turmas de Uniformização. 

 

Com a finalidade de amenizar os problemas e viabilizar o acesso à justiça, 

foram estabelecidos os Juizados Especiais, cuja concepção estava assegurada pela 

própria Constituição Federal. 

 

3.5.1 Princípios informadores dos Juizados Especiais Cíveis  

  

O objetivo dos Juizados Especiais é atender aos fins sociais das leis , 

resguardando a dignidade da pessoa humana à luz das exigências do bem comum, 

utilizando-se meios para solução de conflitos, em que o juiz pode, em cada caso 

concreto, decidir com o uso da equidade. 

Previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, ―o processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação‖. 
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Ao mencionar critérios, o legislador procurou ressaltar os princípios 

informadores para que a justiça seja de modo mais simplificado, célere e eficaz, 

utilizando-se, para tanto, estes princípios norteadores frente à aplicação da norma 

ao caso concreto. 

Mas, também, encontra-se outro princípio no artigo 5º caput, do referido 

diploma, segundo o qual ―o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras 

de experiência comum ou técnica‖ (BRASIL. Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 

1995). 

    Inicialmente, no dispositivo legal artigo 36, consta que ―a prova oral não 

será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes 

trazidos nos depoimentos‖. 

Como já mencionado, a oralidade também está presente no rito sumaríssimo. 

Deste modo, as provas são produzidas durante a audiência de instrução e 

julgamento, sendo ouvidas as partes e sendo-lhes permitido obter a gravação. 

 E, nos termos do artigo 38, consta que ―a sentença mencionará os elementos 

de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em 

audiência, dispensado o relatório‖ (BRASIL. Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 

1995). 

Com relação à sentença, Carlin (2004, p. 89), bem destaca: 

 

A sentença, por sua vez, também é impregnada dos princípios 
simplificadores do procedimento especial. É que não há necessidade de 
relatório e, para cumprir o mandamento constitucional da obrigatoriedade de 
fundamentação de todas as decisões judiciais, basta um breve resumo dos 
fatos mais relevantes da audiência, a menção dos elementos de convicção 
do juiz e a referência, ainda, da essência das informações das testemunhas. 

 

A sentença do Juizado Especial é bem mais simples do que as sentenças 

proferidas dos juízes do rito sumário, bastando um breve resumo dos fatos mais 

relevantes ocorridos em audiência, mas não poderá suprimir a fundamentação, visto 

que permite às partes sua ampla defesa. 

Nesse caminhar, enfatiza-se a utilização da Equidade, reforçando sua 

existência no ordenamento jurídico, com destaque à expressa previsão legal de 

utilização desse princípio nos Juizados Especiais.  

Segundo Abreu (2004, p. 255): 
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O juiz moderno há de compreender que deve ter participação efetiva no 
processo. Deve suplantar o mito da neutralidade concebido pelo direito 
liberal e assumir um papel crítico e orgânico, que a sociedade está a lhe 
exigir, na perspectiva da democracia. Num compromisso realmente 
democrático, deve enfim, ter uma postura ativa, fundada na isonomia 
substancial incumbindo-lhe zelar por um processo justo. 

 

Portanto o emprego da Equidade pode ser indispensável aos fins sociais da 

lei, haja vista que o juiz utilizará como um instrumento de aproximação de conceitos 

indeterminados para aplicá-la nas decisões judiciais de forma ampla e equitativa, 

incumbindo-lhe zelar por um processo justo. 

Assim, o conceito geral é de que existirá maior efetividade na prestação 

jurídico por parte do Estado, se a Equidade desempenhar amplo alcance social e se 

melhor for compreendido e aplicado o Princípio da Equidade para viabilizar uma 

ordem jurídica justa e efetiva.  

Referir-se à Equidade como instrumento de obra do Direito é referir-se a 

meios alternativos e complementares para solução de conflitos, atendendo às 

decisões mais justas e equânimes e objetivando solucionar conflitos por meio de 

uma justiça rápida e eficiente. 

A decisão mais justa e equânime, portanto, é aquela em que o juiz, decidiu 

com maior efetividade para o prestamento jurídico por parte do Estado. 

 

3.5.2 Adoção de decisão justa e equânime, atendendo os fins sociais e as 

exigências do bem comum 

 

No que tange aos Juizados Especiais Cíveis, visa acelerar o acesso à justiça, 

aliviando os processos no Judiciário, concedendo uma justiça menos onerosa e um 

direito a uma tutela efetiva e tempestiva, de modo a garantir o acesso à justiça na 

sua gama de garantias. 

O artigo 6º da Lei n. 9.099/95 dispõe que ―o juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum‖ (BRASIL, Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995). 

Atualmente, as disposições legais equitativas são para flexibilizar lacunas 

legislativas via Equidade, assim proporcionando maior autonomia ao magistrado 

para a realização de uma justiça prática, célere e mais acessível, ou seja, terá 

simplicidade, celeridade, enfim, economia processual na aplicação do Direito. 
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Mas, também, nesse sentido, segundo Carlin (2004, p. 143): 

 

Este dispositivo evidencia um princípio implícito na lei dos juizados 
especiais, que é o alargamento dos poderes do juiz. Trata-se de um 
princípio não expresso no art. 2º da Lei n. 9.099/95, mas verificável em 
vários artigos da legislação em questão e que revelam que o legislador, 
visando à obtenção de decisões substancialmente justas, autorizou o juiz a 
―dirigir o processo com ampla liberdade‖, quer em relação à determinação 
da produção das provas, quer em relação à sua valoração, permitindo 
também ―especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 

 

Ou seja, estes princípios estão implícitos no artigo 5º do referido diploma 

legal. Por isso, visando à simplicidade e celeridade de forma fácil e objetiva, o juiz 

tem grande liberdade na condução do processo, não estando restrito a realizar a 

valoração das provas que são apresentadas ou colher determinada prova.  

Por isso, independentemente da forma adotada, os atos processuais são 

considerados válidos sempre que atingem sua finalidade e as exigências do bem 

comum.  

 Em razão da necessidade de ampliar o acesso à justiça, ―o magistrado, e em 

especial o do Juizado Especial, deve compreender que interpretar é também 

integrar, a aplicação do Direito tem ou deve ter caráter criativo, sendo preciso 

quebrar a tendência introjetada em sua consciência em função da formação jurídica 

tradicional‖ (CARLIN, 2004, p. 287). 

Nesse sentido, segundo Carlin (2004, p. 285): 

 

Deve o juiz atuante no juizado especial ser um profissional comprometido 
com a Justiça, que realmente acredita na Constituição com lei superior – 
mais eficaz do que as outras, que condiciona todo o Sistema Jurídico, que 
consagra princípios com força normativa – e se preocupa com a efetividade 
desses princípios, para que todos possam viver em paz. 

 

O Princípio da Equidade, nos termos do artigo supracitado, aparece como 

instrumento efetivo para a obtenção de uma disposição justa. O juiz adotará a 

decisão com base na lei de forma a complementá-la e de forma a garantir a 

efetividade desses princípios. 
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3.5.3 Exigências do bem comum 

 

O Princípio da Equidade, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 4.657/42, 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aparece como instrumento efetivo 

para conseguir a disposição justa, que acate aos fins sociais e às reivindicações do 

bem comum. 

 Pedra esclarece o que vem a ser o bem comum: 

 

O bem comum não é o somatório dos interesses individuais, como pretendia 
o individualismo, mas sim a coordenação do bem dos indivíduos, segundo 
um princípio ético. Todo sistema jurídico se inspira numa concepção do bem 
comum, isto é, nos fins pelos quais a sociedade optou, porque ela os 
considera bons. Há ainda aqueles que procuram harmonizar, na concepção 
de bem comum, os dois pólos: o filosófico e o sociológico, entendendo que 
o bem comum não é o fim do direito, mas da própria vida social – o que 
concordamos na inteireza. Assim, a fórmula "bem comum" serve como 
limitador do poder do intérprete-aplicador do direito, fazendo com que, ao 
prolatar sua decisão, considere as valorações positivadas na sociedade, 
sem atentar às suas pessoais. A noção de bem comum introduz no direito 
um princípio teleológico, passando a norma jurídica, sua interpretação e 
aplicação a ter uma dimensão finalista, colocando-se a seu serviço. 
(PEDRA, 2003, p.2). 

 

Para atender às exigências do bem comum, o juiz não deve se limitar ao 

campo dos interesses em conflito, mas atingir a efetividade pelo Princípio da 

Equidade. 

O juiz deve entender que a expressão ―bem comum‖ significa ―levar em 

consideração que a expressão é um fenômeno social e deve ser resolvido de forma 

que atenda o interesse geral, que é a mais típica expressão do bem comum‖ 

(CARLIN, 2004, p. 146). 

O bem comum, segundo Melo, é um conjunto de ―fatores propiciados pelo 

Estado com vistas ao bem estar coletivo formando o patrimônio social e 

configurando o objetivo máximo na nação‖ (MELO, 2000, p. 78). 

Bem comum é, sem dúvida, um fenômeno complexo, composto por vários 

elementos, como por exemplo, liberdade, ordem, paz e segurança, resultantes da 

harmonização e composição destes elementos, de forma abranger a coletividade 

social. 

Desta forma, o bem comum busca atingir a efetividade pelo emprego da 

Equidade. Atingir-se-á o desempenho social do Estado, de modo a abranger e 

aplicar as normas jurídicas, amenizando o rigor da lei em cada caso. 
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 Para que possa integrar ou complementar a lei, no sentido mais favorável, os 

fins sociais da lei e as exigências do bem comum, terão que suprir eventuais 

lacunas, para que se possa aplicar a solução mais justa e adequada ao caso 

concreto de acordo com as circunstâncias econômicas, sociais e culturais dos 

particulares.  

 

3.5.4 Fins sociais da lei  

 

Nos Juizados Especiais, o artigo 6º da Lei n. 9.099/95 dispõe, em sua 

estrutura, os ―fins sociais da lei‖. Desse modo, ao buscar compreender os fins 

sociais, no momento de sua aplicação, deve o magistrado ir além dos métodos de 

explicação e coerência da norma jurídica, deve flexibilizar a norma, adequando-as 

para resolver os litígios à prestação jurisdicional. 

Piske (2012, p. 2) busca compreender os fins sociais: 

 

O moderno julgador preocupa-se com o bem e o mal decorrentes do seu 
veredictum. Se é certo que o juiz deve buscar o verdadeiro sentido e 
alcance do texto, todavia este alcance e aquele sentido não podem estar 
em desacordo com o fim colimado pela legislação – o bem social. 

 

Neste aspecto, o juiz irá considerar, os princípios informadores e norteadores 

das normas jurídicas que serviram de parâmetro em suas decisões, a fim de não 

proferir uma decisão contra legem e contrariar o princípio da legalidade, evitando 

assim a arbitrariedade. 

Segundo Carlin (2004, p. 143), o juiz é competente para ―dirigir o processo 

com ampla liberdade‖, mas estes princípios estão previstos na lei dos juizados 

especiais, porém não expressos em um determinado artigo, e sim em vários 

diplomas legais, para ―determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e 

para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica‖ (Artigo, 5º da Lei 

n. 9.099/95). 

Atingindo-se a efetividade do Princípio da Equidade, atingir-se-á, de 

semelhante forma, o desempenho social principal do Estado, de modo que o 

equilíbrio da Equidade irá impor limites ao juiz para que as decisões sejam, o mais 

equitativas possível, de modo a convir à Sociedade.  
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De modo, a regular a aplicação da lei, conforme seus fins sociais, o Princípio 

da Equidade deve ser visto como um instrumento de efetivação e finalidade de 

direitos, de forma justa, célere e, sobretudo, legal deste meio alternativo. 
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4 A EQUIDADE NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA  

 

Objetiva-se, com o presente estudo, mostrar a importância do julgamento por 

Equidade pelos tribunais brasileiros e sua aplicação nas decisões judiciais. Além 

disso, valorizando-se a Equidade, no ordenamento jurídico brasileiro, em uma 

perspectiva de efetividade de prestação jurisdicional por parte do Estado. 

Pretende-se, assim, discutir a celeridade processual no âmbito do 

ordenamento jurídico, com seus princípios informadores, fins sociais da lei, 

exigências do bem comum e jurisprudência.  

O Princípio da Equidade é princípio que integra o sistema processual, 

norteando a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição 

Federal de 1988, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Código Civil, 

Código de Processo Civil e no Juizado Especial. 

Nesse sentido, ―a Equidade é uma busca permanente do julgador, quer da 

melhor interpretação da lei, quer para a melhor decisão para o caso concreto‖ 

(CARLIN, 2004, p. 151). 

Nas palavras de Carlin (2004, p. 155): 

 

A motivação da sentença é um dever do juiz, por motivo de segurança das 
partes, e também por ter um caráter explicativo e de convencimento. Sua 
falta vicia o ato processual como um todo. Um julgamento por Equidade, 
sem dúvida, necessita de fundamentação cuidadosa por parte do julgador. 

 

No dia a dia, na maioria das decisões, vale destacar inicialmente que ainda 

não são numerosas as que usam ou mencionam a Equidade, tem-se como um 

mecanismo que tem por objetivar e estimular a produtividade das decisões, 

tornando-se, assim, ajustado com o processo atual e seu emprego nas decisões 

judiciais que atenua a rigidez da norma. 

Assim, a Equidade é recorrido ―para atenuar o rigor de um texto e o interpretar 

de modo compatível com o progresso e a solidariedade humana‖ (LIGERO, 2004, p. 

107). 

Os Tribunais vem adotando, na prática, o uso da Equidade, conferindo ampla 

liberdade aos juízes para julgarem os casos e fundamentando a tutela jurisdicional, 

admitindo o julgamento por Equidade e com Equidade. 
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Conforme já dito, ―a Equidade é uma busca permanente do julgador, quer da 

melhor interpretação da lei, quer para a melhor decisão para o caso concreto‖ 

(CARLIN, 2004, p. 153). 

Desta forma, a Equidade exercerá grande função, na complementação e 

integração da norma, como meio do direito de complementar as lacunas da lei, na 

aplicação justa para atenuar o rigor da lei em face dos particulares. 

Tendo em vista os inúmeros processos presentes no judiciário, deve o Estado 

contar de tal forma com o Princípio da Equidade, pois é um instrumento técnico 

desse microssistema, que pode ajudar a garantir sentenças mais céleres, menos 

morosidade e mais eficiência nos julgamentos. 

Pode, ainda, o Princípio ser compreendido como um mecanismo efetivo da 

prestação jurisdicional nos casos em que se faz necessário o uso da Equidade, de 

modo a alcançar um acesso à justiça de forma justa e célere, que, por sua vez, 

também está relacionado ao princípio da economia processual. 

 Já, na jurisprudência, o Direito é formado por um conjunto de normas, 

princípios, que integram a interpretação e aplicação das leis que, por ter segurança 

jurídica, é denominado ordenamento jurídico. Surge, assim, a jurisprudência, com o 

objetivo de uniformizar as decisões, a fim de que um determinado assunto não se 

eternize. 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 926, aponta como premissas 

fundamentais a uniformização em sua jurisprudência, a manutenção de sua 

estabilidade, integridade e coerência e o incentivo à edição de enunciados de 

súmulas, atendendo as motivações da sua criação.  

A Equidade poderá ser usada na aplicação da norma pelos tribunais, em suas  

Decisões, quando a lei expressamente autorizar, bem como diz o artigo 140, caput, 

do Código de Processo Civil, o qual dispõe que ―o juiz não se exime de decidir sob a 

alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico‖ (BRASIL, lei 13.105, 

de 16 de Março de 2015). 

Em razão da diversidade de interpretações e aplicações das leis e de 

imprecisões de seu texto ou de suas possíveis lacunas, a Equidade é aplicada como 

forma de complementação das leis, que são relevantes para a segurança jurídica do 

próprio ordenamento jurídico. 
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Com o uso do princípio em questão no sistema jurídico brasileiro, em certos 

casos, sua função é integradora das normas, visto que a jurisprudência evita julgar 

casos análogos, a fim de evitar decisões conflitantes. 

 

4.1 Supremo Tribunal Federal 

 

O Princípio da Equidade, se for aplicado ao ponto de influir e desempenhar 

este amplo alcance social, garantirá maior efetividade ao particular de seus direitos.  

Observe-se:  

Supremo Tribunal Federal traz um julgado que citou os requisitos de tornar 

efetiva a garantia de Equidade. 

 

E M E N T A: ―HABEAS CORPUS‖ – PRETENDIDA EXTENSÃO DE 
BENEFÍCIO DEFERIDO A LITISCONSORTE PENAL PASSIVO – 
APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA 
NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE 
EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA, NO CASO, DE 
CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À 
CONCESSÃO DO ―WRIT‖ CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE 
– PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE CORRÉU E AQUELE EM 
CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA 
DE ―HABEAS CORPUS‖ – PRISÃO CAUTELAR – DURAÇÃO 
IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA SEM CAUSA LEGÍTIMA – 
CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO ―STATUS 
LIBERTATIS‖ DO ACUSADO, ORA REQUERENTE – INADMISSIBILIDADE 
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INJUSTO 
CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PEDIDO DEFERIDO (HC 
102189, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Decisão Proferida pelo(a) 
Ministro(a) ELLEN GRACIE, julgado em 02/02/2010, publicado em DJe-024 
DIVULG 08/02/2010 PUBLIC 09/02/2010, grifo do autor). 

 

Desta forma, o Princípio da Equidade é aplicado na jurisprudência, sob a 

égide no caso, para garantir os princípios consagrados na Constituição Federal, que, 

neste caso, ofendem o Princípio da Dignidade da pessoa Humana.  

Conforme se reconhece, o excesso de prazo na duração de medida cautelar 

não pode ser tolerado, já que a duração da prisão se torna ilegal e abusiva. 

A próxima ementa, traz um julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul: 

 

E M E N T A: EXTENSÃO EM ―HABEAS CORPUS‖ - APLICABILIDADE DO 
ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: 
NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE - 
DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA, NO CASO, DE 
CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À 
CONCESSÃO DO ―WRIT‖ CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE - 
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PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM 
CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA 
DE ―HABEAS CORPUS‖ - PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO IRRAZOÁVEL 
QUE SE PROLONGA SEM CAUSA LEGÍTIMA - CONFIGURAÇÃO, NA 
ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO ―STATUS LIBERTATIS‖ DO 
ACUSADO, ORA REQUERENTE - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INJUSTO CONSTRANGIMENTO 
CONFIGURADO - PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO (RE 596552 AgR-
AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 
PUBLIC 22-05-2014, grifo do autor). 

 

 O magistrado, ao aplicar atualmente a Equidade como um recurso, tem a 

missão, especialmente, de aplicar as normas jurídicas com o objetivo de 

proporcionar ao particular justiça, dar efetividade e garantir a Equidade no plano 

jurídico das decisões. 

Também, mais um julgado do Supremo Tribunal Federal que garante a 

apreciação equitativa: 

 

EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 8º, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Honorários advocatícios Em relação 
aos honorários advocatícios, inexistem dúvidas acerca da aplicação do 
atual Código de Processo Civil, seja pela literalidade de seus arts. 14 e 
1046, seja pelo fato de ser a decisão final (sentença/decisão monocrática 
no caso dos Tribunais Superiores) o ato jurídico que faz surgir a 
obrigatoriedade do pagamento de tal verba sucumbencial, a teor do caput 
do art. 85 da Lei 13.105/15 (CPC), in verbis : ―Art. 85. A sentença 
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. a teor 
do art. 85, § 8º do novo CPC. Assim, fixo o valor dos honorários 
advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sopesando-se o longo tempo 
de tramitação (7 anos), a considerável complexidade e o trabalho 
desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes 

do § 2º mesmo art. 85 do CPC. (STF - ACO: 1657 MSMATO GROSSO DO 

SUL 9941944-60.2010.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de 
Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: DJe-171 04/08/2017). 

 

Conforme a regra do Código de Processo Civil, deve-se observar o mínimo de 

dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, o que não 

impede o juiz de fixar equitativamente, os honorários de sucumbência. A regra só 

impõe o dever de observar o limite mínimo e máximo.  

A aplicabilidade deste princípio proporciona a todos o pleno acesso à justiça, 

à celeridade, à economia e a uma decisão justa e equitativa, sempre que a lei 

autoriza, para melhor decidir desde as questões mais simples até as mais 

complexas. 
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4.2 Superior Tribunal de Justiça  

 

O Princípio da Equidade também pode ser observado no contrato de plano de 

saúde, neste agravo interposto pela seguradora do plano, contra decisão que negou 

provimento ao agravo, por incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, 

que nega provimento pela divergência de orientação que se firmou pelo Tribunal, no 

mesmo sentido da decisão ora recorrida.  

 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE 
MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 
1. Em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do 
plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva 
da mudança de faixa etária (AgRg no AREsp 370646/ SP. Agravo 
Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0206524-0. TERCEIRA 
TURMA. 03/06/2014. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, grifo do 
autor). 

 

No direito contratual, é vedado a cláusula que importe aumento nas 

prestações mensais por aumento de faixa etária, sem que o contratante seja 

cientificado e que a seguradora do plano de saúde demonstre a proporcionalidade 

do aumento em relação às contraprestações. 

Portanto, a Lei de Planos de Saúde 9.656/98 regulamenta as operadoras a 

efetuarem este reajuste desde que, no contrato, estejam previstos os percentuais de 

aumento para cada faixa etária, conforme exigências da Agência Nacional de 

Saúde. 

A intenção de mudar as condições do contrato de forma inesperada ofende os 

princípios da boa-fé e lealdade, restando, desta forma, ao juiz orientar-se pela 

Equidade na interpretação dos contratos. 

A próxima ementa, traz um julgado a fim de confirmar a aplicabilidade do 

Princípio da Equidade: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CARÁTER PUNITIVO E 
PEDAGÓGICO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 102 DA LEI 9.610/98, a 
quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido 
(ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se 
encontra disciplinada pela Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, 
diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os 
princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade 
da ofensa e seus reflexos (STJ - REsp: 1403865 SP 2013/0207390-0, 



45 
 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2013, grifo do autor). 

 

Trata-se de um Recurso Especial interposto, em face de Sistema de 

Transmissão de Fax Ltda., que utilizava programas de computador sem a devida 

licença do titular, violando assim o direito autoral regulado pela Lei 9.610, de 

fevereiro de 1988. 

Considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos, a quantificação da 

indenização não se encontra prevista na referida lei dos Direitos Autorais, de modo 

que deve o julgador utilizar critérios de Equidade e justiça para que a indenização 

tenha um caráter punitivo e pedagógico. 

Já, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento que a aplicação da 

Equidade encontra-se garantida com vistas à conservação negocial. 

 

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE 
IMÓVEL. OTN COMO INDEXADOR. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO 
CONTRATUAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM 
ADIMPLIDAS. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS 
FAVORÁVEL AO ADERENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 
CUMPRIDO. AFASTADA. INADIMPLEMENTO MÍNIMO VERIFICADO. 
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE 
COM VISTAS A CONSERVAÇÃO NEGOCIAL, o Tribunal de origem 
sopesou o equilíbrio entre o direito do adquirente de ter o bem adjudicado, 
após pagamento de valor expressivo, e o direito do vendedor de cobrar 
eventuais resíduos. Nesse diapasão, não há que se falar em violação do 
dispositivo mencionado referente à equidade. Devem-se observar dois 
critérios que embasam o acolhimento do adimplemento substancial: a 
seriedade das conseqüências que de fato resultaram do descumprimento, e 
a importância que as partes aparentaram dar à cláusula pretensamente 
infringida (STF- REsp 1215289/ SP Recurso Especial 2010/0177513-3. 
TERCEIRA TURMA. 05/02/2013. Relator: Ministro Sidnei Beneti, grifo do 
autor). 

 

Em razão a conservação do negócio jurídico, o voto do ministro Sidnei Beneti 

foi no sentido de reconhecer a aplicação da Equidade, ponderando o equilíbrio entre 

o direito do recorrido e o direito do recorrente.  

Atualmente, o intérprete pode chegar perfeitamente a uma decisão por 

Equidade para encontrar a solução mais justa ou equitativa ao caso concreto, de 

modo que, em cada decisão, pode atenuar o rigor da norma jurídica, sem ofensa à 

segurança jurídica. 
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4.3 Tribunal Superior do Trabalho  

  

Trata-se de um Recurso de Revista, em que o autor pleiteia o recebimento de 

indenização pelos danos morais e materiais em decorrência de doença ocupacional 

que alega ter adquirido após ter sofrido ferimentos e ter presenciado o assassinato 

do colega de trabalho. 

 

EMENTA: ACIDENTE DE TRABALHO. VIGILANTE. ASSALTO. 
FERIMENTO DO RECLAMANTE POR ARMA DE FOGO, ALÉM DE TER 
PRESENCIADO ASSASSINATO DE COLEGA DE TRABALHO. 
TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO DESENCADEADO APÓS ASSALTO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a fixação do valor da 
indenização por danos morais, não existe um parâmetro rigoroso previsto 
na lei, devendo a importância ser arbitrada por um juízo de equidade, 
levando-se em conta a gravidade do ato danoso, o desgaste provocado no 
ofendido, a posição socioeconômica do ofensor, a intensidade de sua 
repercussão na sociedade, além de outros. A reparação tem o duplo 
objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado e de coibir a 
reincidência do agente causador do dano na prática de outras ofensas  
(TST-RR: 32900-54.20085.15.0053. 3º Turma. 17/09/2014. Relator: 
Mauricio Godinho Delgado, grifo do autor). 

 

Em relação ao valor da indenização por danos morais e materiais, não há 

previsão expressa delimitando o quantum indenizatório a ser fixado. Caso a Teoria 

do risco seja adotada, caberá ao juiz equitativamente fixar o valor, considerando que 

a função de vigilante configura atividade de risco.  

Portanto, o uso da Equidade complementa a lei, no sentido de suprir a lacuna 

legislativa, proporcionando ao juiz a fixação da indenização tendo em vista a 

gravidade da lesão adquirida e a coibição da reincidência do ofensor. 

A próxima ementa, trás critérios, à luz de confirmar tal aplicabilidade da 

Equidade: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSÉDIO MORAL - DANO MORAL - 
CARACTERIZAÇÃO A Corte Regional consignou a existência dos 
elementos caracterizadores do dano moral. Aplicação da Súmula nº 126 do 
TST. DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO A instância ordinária, 
ao fixar o quantum indenizatório, pautou-se pelo princípio da razoabilidade, 
obedecendo aos critérios de justiça e equidade, não se justificando a 
excepcional intervenção desta Corte Superior. (TST- AIRR:1399-
26.2011.5.15.0070. 8º Turma. 28/08/2013. Relator: Des. João Pedro 
Silvestrin, grifo do autor).  
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O juiz, na aplicação da indenização, deve pautar-se nos critérios de justiça e 

Equidade, ao fixar o quantum indenizatório, devendo levar em conta a 

proporcionalidade e a razoabilidade dos fatores econômicos do réu e o dano sofrido 

pela parte. 

Desta forma, o juiz pautou-se pelo princípio da razoabilidade, obedecendo a 

critérios de justiça e Equidade na sua decisão, para fixar indenização por danos 

morais decorrentes de humilhação e constrangimento ocorridos no local de trabalho. 

 

4.4 Tribunais de Justiça  

 

Também vale mencionar a jurisprudência uniformizadora dos Tribunais de 

Justiça.  Atualmente, é preciso reconhecer que o Princípio da Equidade está 

proporcionado ao juiz para a solução do caso concreto, no caso em questão para 

observar o Princípio da Equidade: 

 

EMENTA: ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA. INCORRÊNCIA. Não é caso de reconsideração da 
decisão monocrática da relatória, eis que fundamentada, adotada aqui como 
razões de decidir, respeitados entendimentos contrários. É que deve 
prevalecer o princípio da boa fé e sim da EQUIDADE entre as partes. O 
advogado só retirou os autos de cartório porque tinha procuração outorgada 
pelos Réus para atuar naquele processo. Não podem agora valer-se da 
alegação de que nela não constaram os poderes para receber citação pra 
locupletarem-se do alongamento do prazo de resposta, em virtude do que 
estariam se valendo da própria torpeza para obter vantagem indevida, o que 
não pode ser admitido, que em juízo devem proceder com lealdade e boa fé 
artigo 14, II, do Código de Processo Civil. (Agravo Regimental nº 0044595-
70.2012.8.26.0000/50000 Relator: Des. João Pazine Neto, grifo do autor). 

 

Trata-se de Agravo Regimental, com o fundamento de que a decisão do juízo 

de primeiro grau deveria ser reformada, sob a alegação de que a citação só se 

aperfeiçoa nos autos com a juntada do documento de citação. 

Portanto, não há inconstitucionalidade alegada, não é caso de rever a decisão 

monocrática. Assim, o desembargador João Pazine Neto adota como razão para 

decidir e, tendo o dever de prevalecerem, o Princípio da Boa fé e o da Equidade 

entre as partes. 

Já, o Tribunal de Justiça do Paraná, também, garante a decisão por Equidade 

e com Equidade: 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 469 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA 
DE EXAMES CARDÍACOS NÃO COMPROVADA. Neste sentido, 
imperativa é a aplicação dos princípios regentes do Código de Defesa do 
Consumidor ao caso concreto, principalmente no que diz respeito ao 
princípio da equidade, previsto no art. 7º do Código de Defesa do 
Consumidor. (TRT 17ª R., RO 0000789-45.2015.5.17.0011, 3ª Turma, Rel. 
Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, DEJT 06/09/2016, grifo do 
autor). 

 

Na decisão, acordam os Desembargadores da 10ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar 

parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator Antonio 

Carlos Choma: 

 

Destaque-se que o princípio da equidade permite gerar equilíbrio na 
relação contratual, pois ele consente ao Magistrado decidir conforme as 
peculiaridades do caso em apreço, com a finalidade de harmonizar os 
direitos das partes (grifo do autor). 

 

Portanto, os planos de saúde se enquadram na legislação consumerista, pois 

são fornecedores de produtos ou prestadores de serviços, mas também têm a 

finalidade de preservar a saúde. Desta maneira, o princípio da Equidade tem total 

aplicabilidade para que o consumidor tenha um equilíbrio na relação contratual e 

para que se preserve o seu direito fundamental à vida.    

No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região, garante 

a fim de confirmar a decisão por Equidade e com Equidade: 

 

EMENTA: DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
DECISÃO POR EQUIDADE E COM EQUIDADE. A fixação do quantum da 
indenização por dano moral, com base no artigo 944, do CC, compreende 
decisão por equidade, que deve levar em conta a extensão do dano e o 
caráter pedagógico-punitivo para o infrator e compensatório para a vítima, 
não podendo ser meio de enriquecimento nem de ruína para nenhuma das 
partes. Para a fixação do valor, portanto, o magistrado deve decidir com 
equidade, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
à luz do caso concreto que lhe é submetido, bem como as condições 
socioeconômicas da vítima e do ofensor (TRT 17ª R., RO 0000789-
45.2015.5.17.0011, 3ª Turma, Rel. Desembargador Carlos Henrique 
Bezerra Leite, DEJT 06/09/2016, grifo do autor). 

 

O juiz deve decidir com Equidade, observando os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, na fixação da multa para preservar a eficácia dos 

princípios, não gerando enriquecimento sem causa a um, e prejuízo a outro. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607233/artigo-7-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
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Portanto, a indenização mede-se pela extensão do dano, e o valor a ser 

fixado decorrente da relação de trabalho deverá ser fixado de maneira equitativa, a 

fim de satisfazer o caráter compensatório, pedagógico e punitivo.   

Sendo assim, as decisões dos tribunais brasileiros, percebe-se que o juízo 

de Equidade pode ser uma ferramenta do juiz para assuntos que tenham 

entendimento sobre o tema em conflito e que já constitui vários entendimentos 

jurisprudenciais, inclusive nos Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça, 

estabelecendo normas concretas para julgamento de casos semelhantes. 

O juiz, com intuito de orientar-se durante cada decisão judicial, ao interpretar 

e aplicar as normas jurídicas ao caso concreto, em princípio, deve atenuar o rigor de 

uma lei, para interpretá-la, conferindo assim maior autonomia para ajustar e 

encontrar a solução mais justa ou equitativa no julgamento de decisões reiteradas, 

como se alcança nas jurisprudências. 

Assim, a Equidade atingirá efetivação dos direitos, ou seja, quando a lei não 

oferecer alternativa, deve o juiz recorrer à Equidade, e não somente em último caso, 

a fim de aplicá-la ao caso concreto. 

O Princípio da Equidade, se chegar a um amplo alcance social e se melhor 

assimilado e aplicado nas decisões judiciais, conforme vem sendo compreendidos 

nas decisões poderá garantir maior efetividade de direitos ao particular.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou analisar como a 

Equidade, no ordenamento jurídico, pode melhorar o cenário dos resultados das 

decisões judiciais, pois, no Direito, existem lacunas, tendo em vista, que o 

magistrado não pode deixar de julgar alegando-as ou sob obscuridade da lei dentro 

do sistema jurídico. Além disso, ao interpretar e aplicar a Equidade na 

jurisprudência, ela passa a ser utilizada como nova forma de suplementar as normas 

ou complementá-las e, também, corrigir o rigor da lei, constituindo diferentes 

julgamentos para melhor realização da justiça, aplicando a norma mais adequada no 

caso concreto. 

De um modo geral, nas decisões judiciais em que o juiz esteja diante de uma 

situação concreta em que inexista um dispositivo aplicável, ou em que o 

ordenamento não ofereça diretrizes para aplicação de um critério pelo que se saiba 

qual norma aplicar ao caso concreto, surge a necessidade de se recorrer à 

Equidade, já que sua aplicação pode flexibilizar a lei. Tem-se, na Equidade, a 

possibilidade de interpretar, complementar e integrar a aplicação da lei e do Direito, 

diante de uma liberdade proporcionada para a atuação do juiz, sempre que a lei 

autorizar. 

Nesse sentido, a utilização do recurso da Equidade, dentro de uma 

perspectiva de efetividade, possibilita ao magistrado realizar seu trabalho de forma 

célere e eficaz, resolvendo a lide com o uso deste princípio. A Equidade deve ser 

vista como um instrumento de efetivação para que o prestamento jurídico por parte 

do Estado seja efetivo, atendendo às exigências do bem comum e aos fins sociais 

da lei. Com finalidade de aplicar a solução mais justa e adequada, à luz da 

complexidade e ausência de norma reguladora, deve então o magistrado valer-se 

deste meio, de modo a suprir lacunas, corrigindo as generalidades do texto da lei, 

adotando a decisão que reputar mais justa e equânime. 

A Equidade apresenta vários significados, mas se refere aqui somente à 

igualdade e justiça, devendo sempre o resultado ser equitativo. Logo, faz-se 

necessária a referência da Equidade na jurisprudência, de forma a complementar o 

Direito e apontar a importância do julgamento e aplicação deste princípio nas 

decisões judiciais, em uma concepção de efetividade por parte do Estado, visando à 
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satisfação dos interesses dos particulares e assegurando um resultado justo ao caso 

concreto. 

Neste aspecto, a Equidade é utilizada como uma ferramenta no dia a dia, que 

vai muito além de ter um juízo de Equidade, podendo ser um meio para que o juiz 

possa encontrar a solução mais justa, capaz de complementar as regras e 

interpretá-las, quando se tornar necessária a criação de mecanismos eficientes para 

a adaptação da lei ao caso concreto, quando da ausência de norma reguladora. 

Com a aplicação da Equidade, tem-se um instrumento eficaz fornecido ao 

magistrado. 

 Partindo dessa explanação, este trabalho levantou o seguinte problema: Em 

que casos, no ordenamento, são possíveis as decisões por equidade? 

Conclui-se, assim, que a Equidade exige uma atuação efetiva e eficaz dos 

juízes no sentido de que a Equidade poderá ser bem mais aplicada pelas 

experiências dos magistrados sendo participativo e proativo buscando a efetividade 

de suas decisões, na interpretação e aplicação do Direito, ou pode se dizer que, na 

sua aplicação, deverá produzir resultados justos e adequados a cada caso concreto 

para melhor decidir, desde as questões mais simples até as mais complexas e não 

somente em último caso. 
 

Isso tudo a fim de aplicá-la ao caso concreto, em todas as situações 

permitidas pela lei, para a realização de justiça na seara do Direito.  
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