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INTRODUÇÃO 

1 – Importância do tema e delimitação do estudo 

 

1.1 – A onda reformista no processo civil brasileiro 

  No decorrer das últimas três décadas, é possível afirmar com muita 

propriedade que o estudo científico no campo do direito processual civil tem dado enfoque a 

temas ligados à efetividade da tutela jurisdicional, à celeridade procedimental e ao acesso do 

jurisdicionado à Justiça. 

  Parece evidente imaginar que o desenvolvimento da sociedade, aliado ao seu 

crescimento natural, fez aumentar a demanda pela prestação jurisdicional oferecida pelo 

Estado, ente detentor do monopólio da distribuição da justiça. Por óbvio, tal crescimento foi 

acompanhado de um evidente descompasso na capacidade dele, Estado, em cumprir 

competentemente o seu papel, quer por razões sistêmicas, quer por razões políticas. 

  A busca pelo aprimoramento do sistema processual pátrio fez o direito 

positivo sujeitar-se a uma seqüência de reformas que, amparadas pelos estudos acadêmicos, 

trouxe um dinamismo incomparável à evolução deste segmento do direito. 

  É possível que o legislador brasileiro tenha se rendido aos clamores dos 

estudiosos do processo para que, após bem mais de uma década de vigência do atual diploma 

processual civil, aceitasse colocar em prática algumas das sugestões apresentadas. Ou talvez 

se tenha chegado a um ponto insuportável de ineficiência e morosidade que o passo natural 

não poderia ser outro a não ser tentar novas idéias. 
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  Fato é que, na medida em que as mudanças legais foram sendo colocadas em 

prática, aprimorou-se o estudo havendo um ganho quantitativo e também qualitativo na 

pesquisa acadêmica.  

  O que se percebe, no entanto, é que no mais das vezes os pesquisadores 

acadêmicos direcionam sua lente de estudos para as vicissitudes do sistema processual, mas 

tomando-o pelo prisma procedimental1, buscando apresentar novos métodos para melhorar o 

dito sistema. Ou em outras palavras, ajustar a cadeia de atos desenvolvidos no processo com 

a modificação de um passo procedimental, com a flexibilização de um dogma, com a leitura 

de um princípio por um novo prisma ou mesmo com a extinção de um ou mais atos outrora 

existentes no procedimento, para que ele como um todo ganhe em agilidade, efetividade e 

justiça. 

  Essa abordagem de pesquisa é salutar e já trouxe as melhores modificações 

que se pode entender como possíveis. Eventualmente, o sistema comporta ainda mais 

algumas outras. 

  Ocorre que essa tendência, quando focalizada apenas na mudança da 

seqüência dos atos procedimentais, faz com que o sistema transmute-se em uma colcha de 

retalhos como já começamos a notar no nosso Código de Processo Civil. 

  Há quem tome gosto pelos novos dispositivos mal costurados no sistema, ou 

ainda há quem acredite, como eu, que alguns dos remendos trazidos vieram a reforçar a 

                                                 
1 É intencional a utilização dos termos processual e procedimental, ressaltando a diferença entre eles no 
contexto dos fins almejados pelas Reformas do Código de Processo Civil. 



7 

 

malha, porém é muito perigoso que se passe dos limites, servindo de exemplo o novo 

“sistema” da execução de títulos judiciais2. 

 

1.2 – Definição, importância e justificativa da escolha do tema 

  A busca pelo aprimoramento do sistema, a fim de que se aumente o acesso à 

Justiça, a efetividade das decisões e a celeridade processual (apontando-se estes fatores 

apenas como lista exemplificativa e não exaustiva) tendo como única base a modificação de 

procedimentos, tem o seu campo de ação razoavelmente limitado, uma vez que fatores 

outros, tais como políticos e econômicos – para escolhermos apenas dois – podem distorcer 

os resultados finais. 

  A necessidade de se manter a evolução do sistema procedimental é 

inquestionável, visto que aparenta ser unânime que nossa Justiça ainda deixa a desejar 

quando se pesquisa a satisfação do jurisdicionado. 

  Em que pese a tentação de sugerir mais uma aposta, aparando à carne dogmas 

e flexibilizando princípios ao cisalhamento, torna-se mais interessante a busca de 

aprimoramento do sistema processual no material teórico já existente, procurando colocar em 

funcionamento engrenagens outrora esquecidas ou até mesmo desprezadas. 

   Daí surge a escolha do tema, centrado na atuação do advogado e em seus 

poderes para a condução do processo civil. 

                                                 
2 Para não se dizer que houve piora no procedimento, as alterações ligadas ao cumprimento de sentença 
trouxeram mais discussões periféricas (“processo sincrético ou não?”, “extinção da citação em execução ou 
não?”, dentre tantas) do que propriamente relacionadas aos ganhos práticos percebidos com as mudanças. 
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  A relação jurídica processual é instrumento da relação de direito material e 

reflete a disputa entre interesses privados. Ou melhor, a lide, em sentido bem amplo, é 

caracterizada precipuamente pelo conflito de interesses privados.  A representação destes 

interesses privados perante a Justiça dá-se por intermédio do advogado, visto que apenas em 

limitados casos é permitido o ingresso direto no Judiciário pelo próprio cidadão. 

  À parte citar a Constituição Federal, o Código de Processo Civil ou mesmo o 

Estatuto da Ordem dos Advogados, o advogado cumpre papel fundamental e indispensável 

na distribuição da Justiça, sendo a extensão da própria pessoa a quem representa em Juízo: 

não fala por si e sim pelo próprio demandante. No decorrer da tese, será recorrente o uso do 

termo “advogado” como metonímia de “parte”. 

  Assim deriva a importância do tema, pois a ampliação dos poderes do 

advogado na condução do processo civil implica, no final da cadeia de idéias, uma maior 

atuação da vontade do particular na condução do procedimento em que este é o maior 

interessado. 

  Adotando uma generalização só admitida no âmbito desta introdução, é 

aceitável se afirmar que ao passo em que a decisão da controvérsia colocada em Juízo é 

monopólio do Estado, a condução do procedimento – dentro das estritas regras estabelecidas 

legalmente – não deve necessariamente ficar submetida aos sabores, ritmo e às condições 

técnicas de um ente imparcial e desinteressado. 

  Procura-se com isto manter e evoluir o estudo sobre a efetividade do processo 

e a busca do resultado final justo, porém dotando da maior responsabilidade a própria parte, 

pois que lhe concedido maiores poderes na condução do procedimento por via de seu 

representante. 
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  É importante contextualizar o tema, como se fará mais adiante, pois uma 

reação natural do leitor neste instante seria pressupor que ignoro toda a evolução do direito 

processual enquanto ciência independente fruto dos estudos desde von Bülow. Não se 

pretende um retrocesso à visão privatista do processo, centrada no interesse egoístico das 

partes. Colocar luzes sobre os interesses privados que se inserem no processo não significa 

sobreposição e substituição. Significa conjunção e cooperação. 

  Justifica-se assim a escolha do tema, visto que o estágio de evolução da 

Ciência processual pede o reexame de temas clássicos, todavia evitando a propositura de 

soluções mirabolantes como panacéia para os males do processo. É a busca por respostas 

apropriadas para problemas concretos com a utilização do sistema como ele se encontra. 

  Analisar a atuação do advogado por um prisma de conceitos teóricos é o 

desiderato principal deste trabalho. Os reflexos na prática do processo são efeitos secundários 

e inevitáveis que surgirão do estudo teórico. Seria muito simplista e pouco acadêmica a 

proposição de uma tese baseada apenas em um discurso de idéias colhidas na atuação forense 

de um advogado. A “evolução” da atuação do advogado na prática forense não pode ser 

regulamentada e aprimorada senão com a ajuda dos próprios entes auxiliares da Justiça, pelo 

próprio órgão de classe e suas associações paralelas. 

  De certa forma, o presente estudo visa a propor um amadurecimento cultural 

da sociedade em geral (operadores do direito ou não) no que toca à importância do advogado 

para o processo civil. 
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1.3 – Contribuição original da tese à ciência jurídica brasileira 

  Como foi apontado anteriormente, há uma grande concentração de estudos 

acadêmicos voltados à busca de soluções para modernizar a prestação jurisdicional buscando 

a efetividade das decisões, a celeridade dos processos e o acesso à Justiça. 

  Entretanto, na grande maioria das vezes as abordagens estão ligadas a uma 

mudança no procedimento, ou mais especificamente, às mudanças na legislação processual 

civil. 

  Os estudos dedicados à melhoria do processo sempre levam em conta um 

eventual aprimoramento do sistema processual mediante o emprego da reforma da legislação 

processual que alegadamente estaria defasada. 

  Deixando à parte esta discussão, porque em alguns casos é pertinente, o 

presente estudo busca os mesmos fins – efetividade das decisões, celeridade processual e 

acesso à Justiça – todavia focalizando um dos agentes do processo, que é o advogado. 

  Ao propor uma ampliação de poderes é possível que esteja se buscando apenas 

o exercício de alguns poderes que estejam “adormecidos” ou então calados pela má 

interpretação de alguns dogmas jurídico-processuais ou mesmo sob a alegação da 

manutenção de garantias constitucionais. 

  O cerne do estudo está em apresentar um agente do direito mais participativo, 

ocupado com o cumprimento de funções e necessidades que um sistema como o nosso não 

consegue cumprir, quer por necessitar de mais reformas, quer por ser de sua natureza: 

pública. 
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  Alguns exemplos apresentados e métodos propostos neste estudo podem fazer 

parte de sistemas encontrados em outros países como os Estados Unidos, onde a noção de 

procedimento judicial civil tem uma conotação muito mais privada do que pública. Todavia, 

mais do que apenas este aspecto, muito do que se busca está relacionado ao já citado 

amadurecimento cultural de determinada sociedade em face dos meios públicos de 

heterocomposição de seu sistema. 

  No passado recente já se buscou dar mais poderes ao magistrado para que 

conduzisse a instrução do processo a evitar desperdícios. Agora é o momento de voltar a 

considerar a atuação da parte – na figura de seu representante legal – na condução do 

processo com verdadeira intensidade, evitando com que atuações burocráticas sejam o óbice 

para um deslinde célere do processo, mascaradas elas por respeito a uma falaciosa proteção 

de garantias e dogmas. 

  O aspecto de “originalidade” também será alcançado na medida em que o 

estudo sobre a atuação do advogado não será diretamente ligado à prática forense, e sim se 

fará pela busca dos conceitos ligados à teoria de processo. Aliás, no que diz respeito ao tema 

amplo “advogado”, foi grande a dificuldade em encontrar estudos que não estivessem ligados 

somente à “ética profissional” ou à “honorários advocatícios”. 

 

1.4 – Amplitude da pesquisa e as principais questões a serem analisadas 

1.4.1 – Uma ressalva importantíssima 

  A tese de doutorado tem como finalidade precípua a propositura de novas 

idéias e sugestões para o avanço de uma ciência e, portanto, pressupõe que tanto o examinado 
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quando a banca já possuam em seu acervo intelectual conhecimento suficiente em sua 

especialidade para, aquele propor e defender algo novo, e esta escandi-lo. 

  Assim, e seguindo recomendação da banca de qualificação, optou-se por 

dispensar os capítulos que discorressem sobre entendimentos doutrinários conhecidos ou 

expondo e comparando longamente o que as diversas correntes dizem sobre certo assunto; 

exposição e cotejo de idéias há, porém sucintamente e na medida necessária para concatenar 

o pensamento à obtenção da conclusão. 

  As referências ficam relegadas às informações contidas nas notas de rodapé, 

propiciando ao leitor mais cuidadoso uma busca pelas fontes que se dedicaram a exaustivos 

trabalhos sobre cada tema3. Da mesma forma, o texto da tese ficou livre de citações literais 

ou passagens de outros autores, utilizando-se do mesmo recurso para fazer menção a 

pequenos trechos de melhor importância ou mesmo de mera curiosidade, jamais 

aproveitando-se de citações indiretas (apud). A pesquisa foi sempre efetuada na fonte. 

  O mesmo vale para a doutrina estrangeira que trata do tema especificamente. 

Como não é o objetivo da tese efetuar um estudo de direito comparado, não se dedica um 

capítulo a isto. A pesquisa no direito estrangeiro serviu para ilustrar a exposição e obter 

idéias e mostrar profundidade de pesquisa. Vale ressaltar que a doutrina estrangeira em geral 

foi profundamente analisada, uma vez que se parte da análise ampla dos institutos para 

alcançar as conclusões específicas do tema. Observe-se, ainda, que mesmo as referências 

estrangeiras não se detiveram de modo profundo sobre o tema em específico. 

 

                                                 
3 Aliás, ressalte-se, a quase totalidade da bibliografia utilizada encontra-se disponível nas bibliotecas de nossa 
faculdade e foi lá consultada. 
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1.4.2 – Amplitude da pesquisa e as principais questões 

  Não podendo se resumir o presente trabalho em uma coletânea de idéias 

desprovidas de base científica, torna-se importante adotar uma metodologia que permita 

formular propostas com base no reexame de alguns conceitos e temas afeitos à tese. Partindo 

do próprio título da tese, são três “termos” que formam o seu arcabouço: “Poderes dos 

advogados”, “condução” e “processo”.  

  A exposição será efetuada no sentido inverso do título, primeiro analisando os 

institutos fundamentais do processo, depois o significado e a forma da condução do processo 

e em terceiro lugar o papel do advogado. 

  A análise dos institutos fundamentais do processo tem o condão de introduzir 

o tema porém, ao invés de relatar cada um deles de modo profundo, seguindo o que foi acima 

ressalvado, buscar-se-á uma rápida abordagem com o intuito de, ainda que ligeiramente, 

deslocar a gravitação de importância da jurisdição para a ação e defesa, uma vez que é nestes 

dois institutos que se destaca a figura do advogado. Assim, mais do que discorrer sobre um 

tema por demais conhecido, será feita uma breve releitura. 

  A condução do processo, por sua vez, é tratada a seguir, buscando demonstrar 

que não é apenas o juiz que exerce essa atividade dentro do arco procedimental, estando as 

partes aptas a ditar o seguimento e o ritmo do processo por meio de seu advogado. Ademais, 

o intuito desta parte é evidenciar que, fundamentalmente, é ele quem pode conduzir o 

processo com mais ou menos celeridade, em vista da qualidade de sua atuação. Com a 

ampliação do significado da palavra condução, rompe-se o paradigma de que apenas o juiz 

dirige o processo. 
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   Na terceira parte, o papel do advogado na administração da justiça é estudado 

e já se encontra reforçado pela carga de informações desenvolvidas nos capítulos anteriores. 

Neste ponto, o cotejo das idéias desenvolvidas ao longo da tese abre a possibilidade da 

apresentação de propostas para a ampliação do poder do advogado na condução do processo 

e em sua própria atuação como entidade fundamental a prestação jurisdicional. 

  Não houve acanhamento na elaboração das propostas, ainda que algumas delas 

acabem por serem tomadas como possíveis apenas em um sistema ideal. Todavia, também há 

propostas factíveis no cenário jurídico nacional de lege ferenda e mesmo de lege lata. 

  Restam, assim, cumpridas as explanações obrigatórias à guisa de introdução.  
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2 – Breve retrospectiva da evolução do direito processual civil 

  É preciso, ainda que de forma extremamente sintética, repassar a evolução do 

processo civil do sincretismo ao instrumentalismo, com o intuito único de posicionar o tema 

deste estudo dentro da atualidade da ciência processual. Para um estudo mais abrangente 

sobre o assunto recomenda-se a observação dos doutrinadores citados, os quais se ocuparam 

com profundidade no assunto. A repetição de fatos históricos de conhecimento mais que 

notório em nada contribuiria para a presente tese, conforme anteriormente ressalvado. 

  Estamos a quase um século e meio do “nascimento” da ciência processual4 

como um ramo liberto do direito civil, sendo possível observar três momentos nessa 

evolução, marcada inicialmente e tendo como antecedente a (1) concepção sincretista do 

processo, quando este ainda era considerado jungido ao direito material, passando pela (2) 

fase autonomista na qual os principais fundamentos do direito processual como ciência foram 

estabelecidos e amadurecidos – até hoje usados no estudo de todas as particularidades desta – 

e alcançando a (3) fase instrumentalista, que configura o processo como meio à obtenção da 

satisfação do direito, ao alcance da justiça justa e conduzindo os estudos a afastar a sua 

incorreta concepção como estanque e autônomo, justificado em si mesmo.  

  Foi fundamental a passagem da segunda para a terceira fase, tendo em vista 

que durante a fase denominada como autonomista, o foco dos doutrinadores era a concepção 

de fundamentos e princípios dessa nova ciência, fazendo com que a técnica passasse a 

imperar. A necessidade de precisar conceitos e ter a certeza que a sua observância cuidaria de 

                                                 
4 Tomando como “certidão de nascimento” a obra de Oskar von Bülow, datada de 1868, muito embora a gênese 
tenha se dado com a polêmica Windscheid-Muther iniciada em 1856. Sobre os marcos iniciais da ciência 
processual e as fases de sua evolução, ver: Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 17-
24 e Direito e Processo, em Fundamentos do Processo Civil Moderno, n. 12 e ss, p. 40 e ss.; José Roberto dos 
Santos Bedaque, Direito e Processo. Influência do direito material sobre o processo, p. 24-26; Hélio Tornaghi, 
Instituições de processo penal, p. 244-289; José Manoel de Arruda Alvim Netto, Manual de direito processual 
civil, n. 5 e ss., p. 42 e ss.; Celso Neves, Ação, n. 25 e ss. 
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firmar os posicionamentos doutrinários ora criados, havia de ser o centro da preocupação dos 

especialistas. A observância das regras era o mote, relegando-se a solução da controvérsia e a 

entrega da justiça a um plano secundário. Indo de encontro a esta, eclode o pensamento 

instrumentalista, fonte para os estudos sobre os escopos do processo, valorizando-se os 

resultados que o processo deve e pode produzir5. Com bastante tempo decorrido da 

independência da ciência processual, já era o momento de se perceber que ela precisaria se 

reafirmar como função necessária aos fins que a justificavam desde o seu início. 

  Sendo o Judiciário a principal fonte de solução de controvérsias, é de suma 

importância dotar o processo de efetividade prática para solucionar com presteza as crises 

verificadas no plano material. Seus institutos devem ser compreendidos de conformidade 

com as necessidades a satisfazer do ponto de vista do direito material6. 

  Foram frutíferas as tentativas destinadas a facilitar o acesso à Justiça, mediante 

reformas legislativas em nosso sistema no decorrer das duas últimas décadas, mesmo que 

ainda que estejamos aquém do ideal7. E, justamente com o surgimento deste movimento 

destinado à ampliação do acesso ao Poder Judiciário houve o desenvolvimento das 

denominadas novas “ondas renovatórias” do processo civil8. 

  Em síntese, configura-se a primeira onda por estar ligada à questão da 

assistência judiciária aos economicamente hipossuficientes, a segunda onda por direcionar 

suas luzes aos direitos e interesses coletivos e, a terceira onda, que tem por objetivo a 

ampliação dos conceitos desenvolvidos nas fases anteriores9, dando novo enfoque ao acesso a 
                                                 
5 Aqui, remete-se como um todo ao landmark, A instrumentalidade do processo, de Cândido Rangel 
Dinamarco. 
6 Cfr. José Roberto dos Santos Bedaque, Direito e Processo, p. 15 e ss. 
7 Cfr. José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada, p. 17 e ss. 
8 Cfr. Mauro Cappelletti e Bryan Garth, Acesso à Justiça, passim. 
9 Cfr. Cappelletti e Garth, op. cit., p. 31 e ss. Mauro Cappelletti ainda  focaliza os obstáculos a serem 
transpostos que se encontram contidos genericamente em cada uma destas chamadas ondas e que dificultam que 
se atinja seu escopo. Seriam os obstáculos econômico, organizacional e processual. Cada um ligado 
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Justiça, agrupando forças para eliminar ao máximo os resíduos de litigiosidade contida na 

população10. 

  Sem dúvida, uma evolução importante. Não obstante, a doutrina ressalta, em 

complemento, que se deve verificar a matéria por dois ângulos, pois na medida em que se 

facilitou o ingresso no Judiciário houve um sério aumento no número de processos colocados 

à busca de solução11. E no caso de nosso Poder Judiciário, esse aumento no número de 

processos não foi compensado com o devido investimento em infra-estrutura, tornando o 

sistema ainda mais inapto a solucionar com celeridade e eficiência os conflitos depositados a 

sua égide. 

  Em nosso sistema, a implementação prática dos resultados obtidos com os 

estudos sobre as ondas renovatórias tem se dado mediante reformas pontuais e graduais na 

legislação codificada. Nosso Código de Processo Civil vem recebendo, nos últimos anos, 

dezenas de alterações com o intuito de buscar uma melhor celeridade no procedimento, por 

vezes ressaltando a técnica processual, por outras promovendo alterações procedimentais que 

nenhuma melhora se pode perceber. 

  Esta maneira de implementar as alterações tem recebido críticas, uma vez que 

se teme a transformação do sistema trazido pelo legislador com o Código de 197312 em uma 

                                                                                                                                                        
respectivamente a sua “onda”. Cfr. “Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 
universal de acesso à ‘justiça’”, Revista Forense, n. 326. Em outro artigo, “Algunas reflexiones sobre el rol de 
los estudios procesales en la actualidad”, Revista de Processo, n. 64, Mauro Cappelletti aborda o 
descontentamento popular com o funcionamento da máquina judicial, apresentando que a ineficiência e a 
sobrecarga de trabalho foram apontadas como os dois problemas mais sérios ainda não solucionados pela 
grande maioria dos países. 
10 No Brasil, a evolução legislativa direcionada a minimizar os resíduos de litígios não jurisdicionalizáveis 
apresenta como exemplos a lei dos juizados de pequenas causas (atualmente denominados juizados especiais, 
criminais e cíveis), a lei de defesa do consumidor, erigida a categoria de “código”, a lei da ação civil pública e 
ação popular e a lei de arbitragem, para citar apenas algumas. 
11 Cfr. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do processo e técnica processual, p. 20. 
12 Houve clara opção do legislador pela criação de um novo Código de Processo justamente pela necessidade de 
sistematização e não foi outro o temor de Alfredo Buzaid ao afirmar na Exposição de Motivos do Código de 
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verdadeira “colcha de retalhos”13. Ou pior, como faz advertência a experiente doutrina, 

acabam por serem promovidas alterações equivocadas para problemas mal diagnosticados14. 

  Portanto, alçando este pensamento a referência metodológica para as propostas 

trazidas com o presente estudo, é justificável a busca de mais soluções para o nosso sistema 

processual sem que com isso seja obrigatória a realização de mais reformas legais. 

  Há uma clara insuficiência de meios e uma grande dose de resistência à 

utilização correta da técnica processual, o que faz acreditar que com a ampliação da atuação 

do advogado no processo civil seja possível aproximar os desideratos mais caros ao processo 

de resultados. Certamente existem atos praticados no curso do arco procedimental que 

poderiam ser delegados à produção extra-processual e após concluídos serem levados à 

apreciação do juiz que os sanearia na justa medida. 

  É plenamente possível que todas as propostas que porventura surjam deste 

trabalho sejam colocadas imediatamente em prática e, para segurança dos mais relutantes, 

deixadas como opção supletiva, subsidiária ou alternativa ao encargo que hoje é dispensado à 

máquina burocrática do Judiciário. A qualidade das propostas se justificarão pelo estudo de 

base teórica que se empreenderá e não por apostas fundadas no casuísmo como muitas vezes 

a ciência do direito se vê exposta. 

  A valorização do advogado e o conseqüente aumento dos seus poderes para a 

condução do processo talvez sejam produtos de um maior desenvolvimento sócio-cultural 

                                                                                                                                                        
Processo Civil de 1973: “O grande mal de reformas parciais é o de transformar o Código em mosaico com 
coloridos diversos que traduzem as mais variadas direções”. 
13 A mesma preocupação é externada por Cândido Rangel Dinamarco em A Reforma da Reforma, n. 11, p. 38 e 
ss. 
14 Cfr. José Carlos Barbosa Moreira, “As reformas do Código de Processo Civil: condições de uma avaliação 
objetiva” em Temas de direito processual, 6ª série, p. 81-93 e “Reformas processuais” em Temas de direito 
processual, 7ª série, p.1-6. 
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que necessita somente de um pouco mais de tempo e, talvez, não possa ser alcançado com a 

simples imposição de novas regrais legais. 

  De acordo com o adágio hoje muito em voga, é fundamental a mudança no 

modo de pensar o direito. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 1) É possível abordar a função do advogado no processo civil com contornos teóricos, 

ligados à técnica processual e não simplesmente pelo prisma da prática forense. Ainda que o 

binômio “advogado-processo” normalmente force o estudo para o campo dos aspectos 

práticos da atuação do advogado junto ao foro, a presente tese foi construída com a análise 

teórica do direito, relegando os aspectos práticos do processo apenas às conseqüências 

extraídas da aplicação das propostas ofertadas na última parte.  

 

 2) A tese procura deixar claro, especialmente na primeira parte, o seu alinhamento 

com a visão publicista do processo, a teoria dualista e os demais estudos modernos da ciência 

processual. Mesmo diante disto, não é repelido o estudo da relação jurídica processual 

objetivando, em primeiro plano, o interesse privado oriundo da relação jurídica material. E é 

a existência deste interesse privado que traz legitimidade para o maior envolvimento do 

advogado na condução do processo. É a legitimação pelo envolvimento. 

 

 3) Sem afastar a jurisdição do centro da teoria processual, é possível dar ênfase à ação 

e à defesa buscando caminhos para evolução do direito processual com o intuito de produzir 

resultados justos e maior eficácia ao processo. Uma vez que o processo deve ser observado 
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como um método de trabalho, não há porque relegar a um segundo plano a ação e a defesa, 

tendo em vista que possuem a mesma relevância que a jurisdição. O estudo do processo, em 

uma visão dinâmica, demonstra que a colaboração entre todos os seus sujeitos é a melhor 

forma de atingir seus escopos principais e, reduzindo-se estes à essência, é possível dizer que 

a colaboração é o melhor modo de (1) as partes receberem a justiça e (2) o Estado cumprir o 

seu dever de adjudicação. 

 

 4) A existência dos ônus processuais, conferindo às partes a decisão por um ou outro 

caminho no processo, sem dúvida, é fator determinante para entender a existência de real 

poder de condução do processo pelo seu representante (advogado), uma vez que a dinâmica 

do processo está diretamente ligada à realização de atos pelas partes, sejam os indutivos, 

sejam os causativos. Estes, dão grande destaque à atuação das partes para a condução do 

feito, colocando o juiz no papel de fiscal da lei. 

 

 5) A condução do processo, quando analisada de forma mais ampla e sem qualquer 

conotação de disputa entre juiz e partes pelo papel principal, demonstra que a participação do 

advogado de maneira mais presente pode contribuir efetivamente para a melhoria da 

qualidade do processo no que diz respeito à celeridade e à justiça do provimento 

jurisdicional. Somente com o desapego à literalidade do artigo 125, caput do Código de 

Processo Civil isso é possível pois, caso contrário, somente pode ser aceito que o juiz é quem 

dirigirá o processo, o que se demonstrou incorreto. A análise apresentada confirma que, caso 

este entendimento seja levado ao extremo, somente nos sistemas em que o case management 
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esteja efetivamente em funcionamento, a direção do processo (travestida na organização 

cronológica) ficará à cargo do juiz, com exclusividade. 

 

 6) O termo “condução” subdividido nas duas categorias, imediata e mediata, 

conforme a relação de proximidade que o agente tenha com o processo, permite precisar os 

momentos em que partes ou juiz dão o impulso subseqüente ao processo mantendo-o ativo e 

em andamento. A condução imediata, que é a efetuada pelo juiz, pode ainda ser subdividida 

em vinculada e não vinculada, o que serve para reforçar a tese de que a parte e o seu 

advogado são os verdadeiros orientadores do processo. 

 

 7) O princípio dispositivo e os estudos a ele relacionados, se outrora foram criticados 

com o intuito de aprimorar a participação do Estado-juiz no processo, também devem ser 

relidos para dar suporte a uma maior participação das partes na condução do processo civil. A 

vertente Verhandlungsmaxime, referindo-se à estrutura interna do processo e, assim, ligando-

se aos ônus processuais impostos às partes, permite inferir que estas, ao exporem suas 

alegações e pretensões, impulsionam o processo e permitem que o juiz controle suas 

diferenças, garantindo o equilíbrio de forças entre si.  

 

 8) Ainda no tema “condução do processo”, sem negar nem mitigar os poderes 

instrutórios do juiz e sua atividade participativa no impulso subseqüente do processo, fica 

evidenciado que ele, quando não está exercendo uma atividade predominantemente de 

julgamento, é o gerente do processo, com a missão de fiscalização. Fora disso, nada pode o 
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juiz fazer para acelerar o processo. Assim, o juiz-gerente brasileiro não se confunde com o 

managerial judge americano. 

 

 9) A cooperação entre as partes e o juiz é o modo mais eficiente de se aprimorar o 

processo civil no que diz respeito obtenção de um resultado mais rápido e, ainda assim, justo 

e équo. A observação histórica demonstra que nem a exagerada privatização do processo, 

com um juiz passivo, nem a sua igualmente exagerada publicização lograram êxito. Na 

medida em que o desenvolvimento doutrinário do passado recente apontou para o 

fortalecimento dos poderes do magistrado como forma de cooperação com o ativismo das 

partes, o momento agora é de retomada dos poderes do advogado para cooperar com o 

ativismo judicial. A existência de um juiz ativo não implica a existência de litigantes passivos 

e nem o contrário. 

 

 10) Dada a função pública exercida pelo advogado, é preciso que haja um movimento 

de valorização – ou retomada de valorização – da classe advocatícia. Muito embora, 

atualmente, haja clara distorção do verdadeiro papel do advogado junto ao processo, isso se 

deve mais ao sucateamento da Justiça, enquanto serviço público, do que efetivamente pela 

evolução do desempenho da profissão. A função pública do advogado ficou relegada aos 

dispositivos legais que regulamentam sua atividade e ao preceito incluído na Constituição. 

Isso somente contribuiu para a criação de uma cultura do devido processo legal cumprido na 

qual, uma vez não violados os principais princípios do direito, julgando o juiz o processo 

como determina a lei e estando bem representadas as partes, recria-se uma legitimação pelo 

procedimento à brasileira. Diante deste panorama, e muitas vezes em nome de valores 
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residentes em uma falsa premissa de proteção à igualdade de partes, limita-se o poder dos 

advogados na condução do processo sob a justificativa de que uma parte mais provida de 

recursos obteria melhores vantagens ou encaminharia o processo pelos seus interesses. Dado 

que a atividade do advogado não visa, nem pode visar, primordialmente ao interesse privado, 

é preciso que se afaste o excesso de temor com que são observadas as iniciativas de 

concederem-lhe mais poderes para sua atividade junto ao foro. 

 

 11) Algumas das propostas lançadas na tese demonstram que a concessão de mais 

poderes aos advogados, com a respectiva imposição de mais deveres (em sentido amplo), é 

suficiente para que, paulatinamente, a advocacia seja tomada com mais e mais respeito, 

retomando sua original posição. Hoje o nosso sistema de direito já conta com dispositivos 

que tratam da responsabilidade civil do advogado e que tratam da limitação do abuso do 

poder do advogado. Basta que se leve verdadeiramente à sério essa responsabilização para 

que se vejam os resultados. 

 

 12) É interessante que o advogado seja punido diretamente no processo em que esteja 

atuando em desacordo com as regras éticas ou, ainda, por ter incorrido em uma conduta 

tipificada como irregular, podendo ser o aplicador da sanção o próprio juiz do feito. Mesmo  

que de forma branda, a punição imediata é a mais apropriada e é a que produz melhor 

repercussão pública. Por se propor, inicialmente, que a punição se baseie em um eventual rol 

de condutas reprováveis, a sua aplicação pelo próprio juiz da causa não ocasionaria um 

desbalanceamento de poderes na relação jurídica processual. 
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 13) É salutar a atuação do advogado contra a burocracia judicial como meio 

alternativo de se acelerar o ritmo do processo, ainda que as propostas lançadas na tese 

possam onerar financeiramente o serviço do advogado; um custo que será, 

conseqüentemente, repassado ao cliente. Frente à atual situação do sistema judiciário, que é 

precária, outras propostas mais radicais poderiam ser lançadas, tais como as que apontam 

para uma privatização do serviço judicial. Todavia, dada a quantidade de profissionais 

existente no mercado, não é possível aceitar que seja uma ofensa ao advogado realizar tarefas 

que não as predominantemente intelectuais. Seria uma hipocrisia a ser discutida na fila da 

agência bancária do fórum, longamente formada por advogados à espera do recolhimento de 

suas guias de custas... 

 

 14) Ainda que os estudos sobre o acesso à justiça não estejam totalmente esgotados é 

preciso que se pense em um movimento de desjudicialização de causas mediante o uso da 

atividade do advogado como forma de composição de interesses e alcance da pacificação 

social. Nos casos em que não há verdadeiro conflito de interesses e que a utilização do poder 

judiciário só se dá como meio de fiscalização de interesses privados e nos casos em que o 

potencial de resolução extra-judicial do conflito seja suficiente para que baste a intervenção 

do advogado, não há motivos para que as partes tenham que ingressar em juízo para receber a 

sua justiça. Uma vez que se transponha a primeira onda do movimento de acesso à justiça e 

que a advocacia pública (Defensoria Pública) esteja em pleno funcionamento, haverá o 

completo  acesso ao advogado e, com a sua valorização, novos meios alternativos poderão 

ser colocados em prática, como nesta tese se propõem. 
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 15) A prática forense demonstra o surgimento de uma nova classe de advogados, 

ligada às funções que alguns dos profissionais desempenham dentro do rol de atividades 

possíveis no arco de atuação perante o foro. Importado do direito americano, o termo que 

designa essa nova classe é o paralegal. Não se trata de discutir a capacidade ou competência 

de tais profissionais, nem mesmo a questão da sua especialização ou não em uma 

determinada área do direito. É importante que seja aprofundado o estudo em relação aos 

contornos dessa nova profissão, pois com isso é possível devolver ao período de estágio a sua 

verdadeira finalidade, que é ensinar o estudante de direito a ser um futuro advogado. Ainda 

que não caiba à OAB a sua regulamentação, este órgão deveria colocar o tema em debate, 

buscando preservar os interesses da classe que representa.  
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RESUMO 
 

 A doutrina acadêmica pouco cuida do estudo da atuação do advogado no processo 

civil, especialmente porque o tema produz imediata associação à deontologia da profissão 

forense ou, alternativamente, a discussão sobre os honorários advocatícios. O presente 

trabalho foge dessa associação e busca analisar os aspectos da atuação do advogado no 

processo civil como personagem ativo da condução do processo. 

 Se há pouco tempo lutava-se pela atuação e dinamismo do juiz para o alcance de uma 

melhor justiça e se, por meio das diversas reformas processuais, buscou-se o aumento da 

celeridade processual, agora é o momento da valorização do advogado para o aprimoramento 

desses dois aspectos. 

 O estudo tem por objetivo demonstrar que a valorização da advocacia como entidade 

indispensável à realização da justiça pode efetivamente contribuir para a melhora do processo 

civil, fornecendo esteio para obtenção da tão desejada  justiça justa e rápida. 

 A tese se divide em três partes: inicialmente há uma releitura dos institutos 

fundamentais do processo que, sem repetir informações de conhecimento notório, demonstra 

a possibilidade de realce da ação e da defesa – institutos nos quais a participação do 

advogado se destaca – sem, contudo, retirar a jurisdição do centro da teoria processual. Na 

segunda parte, o termo “condução” é analisado com viés ampliativo, assentando o 

entendimento de que, de fato, não cabe somente ao juiz a direção do processo, pois se levada 

esta idéia ao extremo, somente haveria condução pelo juiz nos sistemas em que vigorasse o 

case management. Por fim, na última parte, o papel do advogado é colocado em pauta e, 

durante a exposição, são feitas propostas para o aprimoramento do nosso sistema processual 

civil. 

 Ainda que algumas das propostas possam ser factíveis apenas quando nosso sistema e 

nossa sociedade alcançarem um maior grau de maturidade, todas elas partem de pressupostos 

que podem ser colocados em prática de imediato. 
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ABSTRACT 
 

 The study of the lawyers´ role in civil proceedings is poorly taken by the academic 

doctrine, especially because the matter in discussion is often associated to the ethics of the 

profession or, alternatively, to a discussion of the lawyers´ fees. The present study disregards 

this association and tries to examine aspects of the lawyers´ role in civil process as an active 

character on the procedure management.  

 Few years ago, the academic studies spent relevant time searching for the 

amplification on the performance and dynamism of the judge to reach a better justice and, 

after some changes on the procedure laws with the purposes of accelerating the procedures 

phases, now is the time for a recovery of the advocacy as a profession, based on which we 

will be able to improve these two aspects.  

 The purpose of the present study is to demonstrate the enhancement of advocacy, as a 

vital corporation to achieve justice, and how it can effectively contribute on the improvement 

of the civil procedure itself, providing grounds for  the much desired “fair and quick justice” 

achievement. 

 The thesis is divided into three parts: first, there is a reassessment of the fundamental 

institutes of the process which, without repeating well-known information, demonstrates the 

ability to highlight the action and the defense - in which the participation of the lawyer stands 

out - without, however, withdrawing the jurisdiction from the center of the procedural theory. 

In the second part, the term “management” (“condução”) is analyzed with enlarged bias, with 

the understanding that, in fact, the judge is not the only one responsible for leading the 

process. The reasoning is that, if this idea is led to the extreme, only in the systems where the 

case management exists the judge will be able to exclusively lead the process. Finally, the 

last part, the role of the lawyer is put in the agenda, and during the explanation, proposals are 

made to improve our system of civil procedure.  

 While some of the proposals may be feasible only when our system and our society 

achieve a greater degree of maturity, they all start from assumptions that may be put into 

practice immediately. 
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RIASSUNTO 
 

 La dottrina accademica poco si dedica allo studio degli atti di un avvocato in un 

processo civile, soprattutto perché il tema porta a un'associazione immediata alla deontologia 

della professione forense, se non a una discussione sugli oneri degli avvocati. Il presente 

lavoro fugge da questa associazione e cerca di analizzare gli aspetti degli atti dell'avvocato 

come personaggio attivo nella condotta di un processo civile.  

 Se fino a poco tempo fa si lottava per l'attuazione e il dinamismo del giudice per il 

raggiungimento di una giustizia migliore e se, grazie a diverse riforme processuali, si 

aspirava a un aumento della celerità processuale, adesso è il momento di valorizzare 

l'avvocato per il perfezionamento di questi due aspetti. 

 L'obiettivo dello studio è dimostrare che la valorizzazione dell'avvocatura come entità 

indispensabile alla realizzazione della giustizia può realmente contribuire al miglioramento 

del processo civile, fornendo ulteriore appoggio nell'ottenere la tanto desiderata giustizia 

'giusta e rapida'. 

 La tesi si articola in tre parti: in primo luogo, c'è una rilettura degli istituti 

fondamentali del processo che, senza ripetere informazioni  notorie, dimostra la capacità di 

evidenziare l'azione e la difesa – atti in cui si distacca la partecipazione dell'avvocato - senza 

tuttavia revocare la giurisdizione dal centro della teoria processuale. Nella seconda parte, il 

termine "condotta" (“condução”) è analizzato con sguardo più ampio, rivelando chiaramente 

che, in realtà, non tocca solo ai giudici la direzione del processo, poiché se si porta questa 

idea agli estremi ci sarebbe solo il giudice a condurre nei sistemi in cui sia in vigore il case 

management. Infine, nell'ultima parte, il ruolo degli avvocati è messo in discussione e, 

durante l'esposizione, sono presentate proposte per migliorare il nostro sistema processuale 

civile. 

 Anche se  alcune proposte saranno realizzabili solo quando il nostro sistema e la 

nostra società raggiungeranno un maggiore livello di maturità, tutte partono dal pressuposto 

che possano essere messe in pratica immediatamente. 
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