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OBJETIVOS DO PROCESSO CIVILOBJETIVOS DO PROCESSO CIVIL

 1) Objetivo econômico das leis processuais:  (a) 1) Objetivo econômico das leis processuais:  (a) 
minimizar a quantidade de erros e (b) diminuir os custos minimizar a quantidade de erros e (b) diminuir os custos 
“administrativos” do processo; (Cooter)“administrativos” do processo; (Cooter)

 2) O desafio do processo civil está em encontrar o 2) O desafio do processo civil está em encontrar o 
equilíbrio entre os custos e os benefícios. Processos equilíbrio entre os custos e os benefícios. Processos 
mais longos podem reduzir a chance de erros, mas com mais longos podem reduzir a chance de erros, mas com 
isso aumenta-se o custo social dos processos. (Bone)isso aumenta-se o custo social dos processos. (Bone)



QUE FATORES DEFINEM O INGRESSO QUE FATORES DEFINEM O INGRESSO 
DE UMA AÇÃO?DE UMA AÇÃO?

 Usualmente: (a) o valor envolvido; (b) a Usualmente: (a) o valor envolvido; (b) a 
probabilidade de sucesso e (c) o custo do probabilidade de sucesso e (c) o custo do 
processo.processo.

 Com estes fatores, eu consigo calcular o VED – Com estes fatores, eu consigo calcular o VED – 
Valor Esperado da Demanda. Valor Esperado da Demanda. 

 Se o resultado é positivo, eu processo. Se é Se o resultado é positivo, eu processo. Se é 
negativo, eu não processo. negativo, eu não processo. 



QUE FATORES DEFINEM O INGRESSO QUE FATORES DEFINEM O INGRESSO 
DE UMA AÇÃO?DE UMA AÇÃO?

 Exemplo 01: João e Maria jogando cara e coroa. Quando Exemplo 01: João e Maria jogando cara e coroa. Quando 
cai “cara”, João paga R$ 1.000,00 para Maria. Quando cai “cara”, João paga R$ 1.000,00 para Maria. Quando 
cai “coroa”, Maria paga R$ 2.000,00 para João.cai “coroa”, Maria paga R$ 2.000,00 para João.

 Qual o valor esperado da Maria para a vitória? R$ Qual o valor esperado da Maria para a vitória? R$ 
1.000,00 (resultado) x 0,5 (probabilidade) = R$ 500,00.1.000,00 (resultado) x 0,5 (probabilidade) = R$ 500,00.

 E para a derrota dela? - R$ 2.000,00 (resultado) x 0,5 E para a derrota dela? - R$ 2.000,00 (resultado) x 0,5 
(probabilidade) = - R$ 1.000,00.(probabilidade) = - R$ 1.000,00.

 Maria não jogará o jogo. Isso porque o resultado final é Maria não jogará o jogo. Isso porque o resultado final é 
R$ 500,00 + (1.000,00) = (R$ 500,00)R$ 500,00 + (1.000,00) = (R$ 500,00)



QUE FATORES DEFINEM QUE FATORES DEFINEM 
O INGRESSO DE UMA AÇÃO?O INGRESSO DE UMA AÇÃO?

 Portanto, o indivíduo “A” só entra com a ação quando o VED (valor Portanto, o indivíduo “A” só entra com a ação quando o VED (valor 
esperado da demanda) é positivo. E isso ocorre quando o valor que esperado da demanda) é positivo. E isso ocorre quando o valor que 
ele espera obter (valor esperado x a probabilidade de ganho) é ele espera obter (valor esperado x a probabilidade de ganho) é 
maior do que os custos do processo.maior do que os custos do processo.

 Uma vítima de acidente de trânsito necessita pagar R$ 501,00 para Uma vítima de acidente de trânsito necessita pagar R$ 501,00 para 
entrar com um processo. Ela estima que sua chance de perder é de entrar com um processo. Ela estima que sua chance de perder é de 
50% e que, se ganhar, ganhará R$ 1.000,00, numa chance de 50% e que, se ganhar, ganhará R$ 1.000,00, numa chance de 
50%.50%.

 Como o resultado é – R$1, ela não processa. Porém, se ela estima Como o resultado é – R$1, ela não processa. Porém, se ela estima 
que poderá ganhar R$ 2.000,00, mantendo-se as mesmas que poderá ganhar R$ 2.000,00, mantendo-se as mesmas 
probabilidades, o resultado seria de R$ 499,00, e com isso ela irá probabilidades, o resultado seria de R$ 499,00, e com isso ela irá 
ingressar com a ação.ingressar com a ação.



CUSTAS DO PROCESSOCUSTAS DO PROCESSO

 Os custos do processo atuam como um filtro de ações;Os custos do processo atuam como um filtro de ações;

 Só ingresso com a ação quando o VED é superior aos Só ingresso com a ação quando o VED é superior aos 
custos do processo.custos do processo.

 Logo: VED Logo: VED > CP = entro com a ação; VED < CP – não > CP = entro com a ação; VED < CP – não 
entro com a ação;entro com a ação;

 Os advogados decidem entrar com uma ação Os advogados decidem entrar com uma ação 
considerando: (a) a chance de êxito, (b) o valor a se considerando: (a) a chance de êxito, (b) o valor a se 
receber e (c) o custo do processo.receber e (c) o custo do processo.



AS CHANCES DE ÊXITOAS CHANCES DE ÊXITO

 Existe um valor econômico do conjunto de precedentes Existe um valor econômico do conjunto de precedentes 
(jurisprudência). (jurisprudência). 

 Eu preciso conhecer a jurisprudência para poder estimar as chances Eu preciso conhecer a jurisprudência para poder estimar as chances 
de êxito. Ela é a referência para saber se vale a pena ou não litigar.de êxito. Ela é a referência para saber se vale a pena ou não litigar.

 Como diz Posner, num ambiente de grande incerteza jurídica, Como diz Posner, num ambiente de grande incerteza jurídica, 
haverá um número maior de litígios.haverá um número maior de litígios.

 Isso ocorre porque a divergência gera expectativas diversas entre Isso ocorre porque a divergência gera expectativas diversas entre 
as partes envolvidas. E isso diminui consideravelmente os incentivos as partes envolvidas. E isso diminui consideravelmente os incentivos 
para a realização de acordos.para a realização de acordos.



AS CHANCES DE ÊXITO E OS AS CHANCES DE ÊXITO E OS 
ACORDOSACORDOS

 Uma ação é evitada (por acordo) quando existe Uma ação é evitada (por acordo) quando existe 
uma maior aproximação entre as expectativas uma maior aproximação entre as expectativas 
das partes quanto aos resultados.das partes quanto aos resultados.

 O acordo é viável somente quando o Autor O acordo é viável somente quando o Autor 
espera ganhar no processo menos ou igual ao espera ganhar no processo menos ou igual ao 
que o Réu espera perder no processo.que o Réu espera perder no processo.

 Exemplo: Paulo pretende processar sua médica Exemplo: Paulo pretende processar sua médica 
Dória por erro médico.Dória por erro médico.



As chances de êxito e os acordosAs chances de êxito e os acordos

 Paulo assume que tem 60% de chance de êxito. Paulo assume que tem 60% de chance de êxito. 
E espera receber R$ 100.000,00. Entretanto, o E espera receber R$ 100.000,00. Entretanto, o 
custo para litigar será de R$ 20.000,00.custo para litigar será de R$ 20.000,00.

   O VED de Paulo é (100.000,00 x 0,6 – 20.000) O VED de Paulo é (100.000,00 x 0,6 – 20.000) 
= R$ 40.000,00= R$ 40.000,00

 Logo, Paulo deve aceitar qualquer acordo que Logo, Paulo deve aceitar qualquer acordo que 
seja maior ou igual a R$ 40.000,00.seja maior ou igual a R$ 40.000,00.



AS CHANCES DE ÊXITO E OS AS CHANCES DE ÊXITO E OS 
ACORDOSACORDOS

 Já Dóris assumes que tem 60% de chance de perda. E Já Dóris assumes que tem 60% de chance de perda. E 
perdendo tem de pagar os R$ 100.000,00. O custo para perdendo tem de pagar os R$ 100.000,00. O custo para 
ela litigar também será de R$ 20.000,00. O VED de Dóris ela litigar também será de R$ 20.000,00. O VED de Dóris 
será de – R$ 80.000,00.será de – R$ 80.000,00.

 Logo, ela estará disposta a qualquer acordo em que ela Logo, ela estará disposta a qualquer acordo em que ela 
pague menos de R$ 80.000,00.pague menos de R$ 80.000,00.

 Como Paulo aceitará o que for = ou Como Paulo aceitará o que for = ou > do que R$ > do que R$ 
40.000,00, há grande chance do acordo ser realizado.40.000,00, há grande chance do acordo ser realizado.



AS CHANCES DE ÊXITO E OS AS CHANCES DE ÊXITO E OS 
ACORDOSACORDOS

 Se eu não tenho uma base segura para  calcular  as Se eu não tenho uma base segura para  calcular  as 
chances de êxito, o número de acordos diminui.chances de êxito, o número de acordos diminui.

 Isso porque as partes tendem a ser otimistas quanto ao Isso porque as partes tendem a ser otimistas quanto ao 
seu resultado. E pessoas otimistas são “dificultadoras” seu resultado. E pessoas otimistas são “dificultadoras” 
de acordo porque superestimam suas chances de êxito e de acordo porque superestimam suas chances de êxito e 
o valor a ser obtido com a vitória.o valor a ser obtido com a vitória.

 Nos USA, 95% dos casos resolvem-se em acordo Nos USA, 95% dos casos resolvem-se em acordo 
(Cooter). No Brasil o número de acordos é infinitamente (Cooter). No Brasil o número de acordos é infinitamente 
menor. Será que a diferença está no fato de que os menor. Será que a diferença está no fato de que os 
brasileiros são mais otimistas que os americanos?brasileiros são mais otimistas que os americanos?



QUAIS SÃO OS CUSTOS DO QUAIS SÃO OS CUSTOS DO 
PROCESSO?PROCESSO?

 Custas propriamente ditas;Custas propriamente ditas;
 Honorários dos advogados;Honorários dos advogados;
 Despesas necessárias para a ação;Despesas necessárias para a ação;

 ““Se você acha que a Justiça é cara, Se você acha que a Justiça é cara, 
experimente  a Injustiça”. Cooterexperimente  a Injustiça”. Cooter



CUSTAS PROCESSUAISCUSTAS PROCESSUAIS

 Quanto maior o valor das custas iniciais, menor Quanto maior o valor das custas iniciais, menor 
o estímulo ao litigar. o estímulo ao litigar. 

 Se eu quiser reduzir o acesso ao Judiciário, eu Se eu quiser reduzir o acesso ao Judiciário, eu 
tenho de aumentar o valor das custas.tenho de aumentar o valor das custas.

 No Brasil, em inúmeros casos o valor das custas No Brasil, em inúmeros casos o valor das custas 
é igual a zero (AJG). Logo, isso é um evidente é igual a zero (AJG). Logo, isso é um evidente 
estímulo ao litígio.estímulo ao litígio.



HONORÁRIOS DOS ADVOGADOSHONORÁRIOS DOS ADVOGADOS

 O que advogados sabem fazer? Entrar com ações. Logo, quanto O que advogados sabem fazer? Entrar com ações. Logo, quanto 
mais advogados mais processos. Será casualidade que no Brasil o mais advogados mais processos. Será casualidade que no Brasil o 
número de processos explode quando aumenta o número de número de processos explode quando aumenta o número de 
Faculdades de Direito?Faculdades de Direito?

 ““Quando o número de advogados aumenta, alguns casos que não Quando o número de advogados aumenta, alguns casos que não 
seriam aceitos por nenhum advogados serão aceitos. E o serão seriam aceitos por nenhum advogados serão aceitos. E o serão 
normalmente com honorários de êxito”. Cooternormalmente com honorários de êxito”. Cooter

 Posner diz que mais advogados poderiam reduzir litígios, porque Posner diz que mais advogados poderiam reduzir litígios, porque 
poderia aumentar a qualidade de consultoria. Só que para isso a poderia aumentar a qualidade de consultoria. Só que para isso a 
jurisprudência teria de indicar procedimentos a serem seguidos jurisprudência teria de indicar procedimentos a serem seguidos 
pelas partes, com razoável segurança. Isso existe no Brasil?pelas partes, com razoável segurança. Isso existe no Brasil?
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