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RESUMO 

 

CASTRO, Daniel Penteado de. Contribuições ao estudo dos poderes instrutórios do juiz 

no processo civil: fundamentos, interpretação e dinâmica. 2010. 300 p. Dissertação 

(Mestrado em Direito)  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

 

O presente trabalho procura trazer uma contribuição ao estudo dos poderes 

instrutórios do juiz no processo civil, revisitando as teorias acerca dos institutos 

fundamentais do processo, enfocando o papel do ativismo judicial na dinâmica da relação 

jurídica processual e estruturando diretrizes para utilização desses poderes, em 

consonância com a busca pela efetividade do processo. 

A tônica da exposição é demonstrar a tendência cada vez mais acentuada de 

aumento dos poderes do juiz, como reflexo da influência do publicismo processual que 

impõe seja a tutela jurisdicional entregue de modo justo e efetivo. Seja no plano da 

evolução dos direitos constitucionais fundamentais, seja no aspecto do estudo do direito 

processual como ciência autônoma, atualmente em sua fase instrumentalista, seja ainda na 

perspectiva das ondas renovatórias traçadas por Mauro Cappelletti, uma das conclusões a 

que se chega é a convergência pela necessidade de uma justiça efetiva cujas vertentes 

reclamam o ativismo judicial, a fundamentar os poderes instrutórios do juiz. Sendo o 

processo uma relação jurídica de direito público, pertence ao Estado-juiz o interesse em 

conceder a tutela jurisdicional de forma a aplicar a vontade concreta da lei, motivo em que 

as iniciativas probatórias ganham relevância como técnica destinada a trazer elementos de 

convicção para alinhar o resultado do processo à aproximação de certeza em decidir. 

Diante dessa perspectiva, foram analisadas questões ligadas à prova e à cognição 

judicial, para ao final estabelecer uma relação entre a necessidade da produção da prova e 

os fatos que devem ser conhecidos pelo juiz para lhe permitir decidir. A conclusão a que se 

chega é que a formação do livre convencimento motivado determina o grau de necessidade 

e relevância para a produção de determinada prova, cabendo ao juiz a direção formal e 

material do processo, a fim de determinar a produção de provas que lhe permitam decidir o 

mais próximo possível do escopo jurídico da jurisdição. 

Após estudo e tentativa de definir o conceito, dimensão, momento e limites dos 

poderes instrutórios, restou confrontada a dinâmica das iniciativas probatórias em 

consonância com as diretrizes previstas nos princípios processuais constitucionais e 

infraconstitucionais que guardam maior proximidade com esses poderes. Finalmente, 

foram traçadas contribuições práticas que os impactos das iniciativas probatórias do juiz 

venham a produzir no sistema, baseadas nas conclusões deste trabalho e mediante análise 

da jurisprudência. 

 

 

Palavras-chaves: Ativismo judicial  Poderes instrutórios  Efetividade do processo  

Iniciativas probatórias 



RIASSUNTO 

 

CASTRO, Daniel Penteado de. Contributo per lo studio dei potteri istrutori del giudice nel 

processo civile: fondamenti, interpretazione e dinamica. 2010. 300 p. Tesi (Pos laurea)  

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Il presente lavoro cerca di contribuire allo studio dei poteri di indagine del giudice 

nel processo civile, rivisitando le teorie circa l’istituto, ponendo l’accento sul ruolo del 

attivismo giudiziario nella dinamica del rapporto giuridico processuale, e strutturando l’uso 

di questi poteri, in linea con il bisogno do effiettività del processo. 

Il testo cerca di dimostrare che la crescente tendenza di aumento dei poteri del 

giudice riflette l’influenza del pubblicismo procesale, Il quale impone che la tutela 

giurisdizionale sia consegnata in modo equo ed efficace. Sia sotto Il profilo dello sviluppo 

dei diritti fondamentali costituzionali, sia come conseguenza  della autonomia scientifica  

del diritto processuale, attualmente nella fase di istrumentalità, sai ancora in vista del 

programma di acesso alla giustizia disegnato da Mauro Cappelletti, una delle conclusioni 

del lavoro è la convergenza con la necessità di una giustizia efficace, la quale esige 

l’attivismo giudiziario. Sicomme Il processo è rapporto giuridico di diritto pubblico, 

l’interesse del giudice di concedere tutela giuridica, al fine di far rispettare la volontà della 

legge, le iniziative probatorie del giudice diventano più importante come tecnica destinata 

a portare elementi di convinzione, avicinando Il risultato del processo e lasicureza 

decisória del magistrato. 

Sotto questa prospettiva, abbiamo analizzato le questioni delle prove e cognizione 

giuridiale, al fine di elaborare un rapporto tra la necessità di prove e i fatti che devono 

essere conosciuti dal giudice per consentire a lui di decidere. La conclusione è che la 

formazione del libero convincimento motivato determina il grado di bisogno e di rilevanza 

per la produzione di determinate prove, lasciando al giudice il orientamento formale e 

materiale del processo per determinare la produzione di elementi di prova per consentirgli 

di decidere Il più vicino possibile alla meta giuridica della giurisdizione. 

A seguito dell’analisi del concetto, della dimensione, del tempo e dei limiti dei 

potteri istrutorie del giudice, la dinâmica delle iniziative probatorie sono in linea con gli 

orientamenti definiti in principi processuali costituzionali infracostituzionali che si 

avicinano de tali poteri. Infine, abbiamo elaborato i contributi concreti che l’impatto delle 

iniziative probatorie del giudice portano al sistema, basato sui risultati di questo lavoro e 

attraverso l’esame delle decisioni dei tribunali. 

 

 

Parole chiavi: Attivismo giudiziario  Potere di indagine  L’efficacia del processo  

Iniziative della prova. 

  



INTRODUÇÃO 

 

A preocupação por um processo civil de resultados tem sido objeto de amplos 

debates na doutrina processual, cuja escola precursora dessa perspectiva metodológica 

lastreia-se na visão instrumentalista do processo. 

 

Em meio à visão instrumentalista, depreendem-se muitas premissas voltadas à 

obtenção da tutela jurídica justa, dentre elas uma mudança de paradigmas que imponha 

uma postura do Estado-juiz mais ativa e coordenadora das atividades exercidas pelas partes 

dentro do processo. 

 

O aumento dos poderes do juiz é uma tendência que, de um lado, justifica-se (i) 

como medida destinada a tutelar direitos mediante uma visão pública do processo, com 

vistas a realizar o direito objetivo (escopo jurídico da jurisdição), para, (ii) uma vez 

atingido o escopo jurídico, serem atendidos os escopos políticos e sociais voltados à tutela 

jurídica justa, e, ainda, (iii) a tutela jurisdicional e o instrumento público que é o processo 

devem guardar estrita observância ao direito processual constitucional. 

 

O desenvolvimento do processo passa a pertencer ao Estado, único titular da função 

jurisdicional, cujo instrumento destina-se a garantir efetividade e assegurar uma decisão 

équa. De igual sorte, ganha importância a atividade cognitiva exercida pelo magistrado, a 

reclamar postura mais ativa, mediante exercício dos poderes instrutórios voltados a 

propiciar uma decisão que seja justa e guarde fidelidade mais próxima com a realização 

concreta da lei. 

 

O estudo dos poderes instrutórios tem sido objeto de acentuada polêmica e 

controvérsia difundida pela doutrina,
1
 embora já se encontre superada a aceitação da 

utilização desses poderes.
2
 Portanto, este estudo pretende trazer contribuições ligadas à 

dinâmica dos poderes instrutórios e compatibilizar sua utilização diante das regras e 

princípios sedimentados no sistema. 

 

                                                 
1
 A constatação é de José Luis Vázquez Sotelo (Iniciativas probatorias del juez en el proceso civil. Revista de 

Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 34, n. 177, p. 94-152, nov. 2009). 
2
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. p. 11. 



Para tanto, será realizada breve análise acerca dos institutos fundamentais do 

processo, partindo da evolução acadêmica e doutrinária, até as concepções atuais, para, ao 

final, se definir um conceito de cada instituto que caminhe em consonância com os 

fundamentos do modo de ser da função exercida pelo Estado-juiz, a acomodar-se com o 

exercício dos poderes instrutórios. 

 

A seguir, serão examinadas premissas que se alinham à vertente publicista do 

processo, partindo-se das linhas evolutivas do estudo do processo como ciência (da fase 

sincrética à instrumental) e sua relação com a necessidade de interferência do próprio 

Estado na autonomia da vontade e evolução dos direitos fundamentais. Buscar-se-á 

estabelecer uma relação entre tais premissas e a perspectiva publicista, para ao final se 

atingir um terreno seguro e sólido que justifique a postura mais ativa do juiz na condução 

do processo. 

 

Em seguida, será apresentada uma tentativa de definição de conceito, limites, 

dimensão e momento dos poderes instrutórios, cuja fixação impõe o confronto com os 

princípios processuais (gerais e constitucionais) existentes. Serão apontadas, ainda, 

contribuições da legislação estrangeira, seguidas de pesquisa histórica no ordenamento 

brasileiro. 

 

Estabelecidas essas premissas, restará o confronto das iniciativas probatórias do 

juiz com os princípios existentes, de modo a se provar que elas, observadas as garantias 

constitucionais, em nada violam os princípios presentes no sistema. 

 

Por fim, serão objeto de análise algumas situações práticas em que a definição do 

correto uso dos poderes instrutórios poderá, em dadas situações no processo, proporcionar 

uma atuação do Estado-juiz com equidade e efetividade, sem que esbarre ou viole garantias 

constitucionais e processuais. 

  



 

CONCLUSÕES 

 

À vista de todo o exposto, podem ser extraídas as seguintes conclusões: 

 

1. A evolução dos conceitos de jurisdição, defesa, ação e processo converge numa 

aproximação da visão publicista do direito processual civil, a impor maior participação do 

juiz, no ensejo de tentar ao máximo aproximar-se da entrega da tutela jurisdicional justa e 

efetiva. 

 

Sendo o escopo jurídico da jurisdição a realização da vontade concreta da lei, de 

onde deflui a realização dos escopos sociais e políticos, o interesse do Estado se sobrepõe 

ao interesse dos litigantes, com a finalidade de fazer atuar o direito objetivo. Logo, a 

capacidade do Estado de dirimir os conflitos que envolvem as pessoas deve primar por 

decidir as pretensões apresentadas e impor decisões que reflitam a realização da vontade 

concreta da lei, oportunidade em que se extrai o proveito do manejo dos poderes 

instrutórios do juiz, voltados a se apurar um juízo mais próximo da certeza dos fatos, para 

propiciar melhor acerto na entrega da tutela jurisdicional de forma justa. Sob esse enfoque 

metodológico, também se denota uma visão instrumentalista da jurisdição. 

 

O processo é uma relação jurídica que serve como instrumento através do qual se 

visa a um provimento justo. Na relação jurídica processual havida entre autor e réu, sendo 

a eles asseguradas as garantias constitucionalmente previstas para o exercício do direito de 

ação, do contraditório e da ampla defesa, desenvolve-se a atuação do magistrado, para 

dirigir o processo de modo a se atingir o escopo jurídico da jurisdição. Há a necessidade de 

satisfação do interesse público, na obediência à ordem jurídica estabelecida quando da 

entrega da tutela jurisdicional, razão por que os poderes instrutórios se manifestam, com 

vistas a trazer elementos para verificar qual parte tem razão na demanda, cujo 

desenvolvimento se processa em contraditório franqueado para ambas as partes. 

 

Os institutos fundamentais do direito processual civil guardam ampla ligação com o 

exercício dos poderes instrutórios. A concepção moderna desses institutos se encontra 

entrelaçada ao ativismo judicial, notadamente para atender à ordem jurídica justa. Esse 



pensar deflui da chamada publicização do processo civil, tema cujos contornos estão 

assentados não só por força da evolução de garantias constitucionais, mas também da 

própria escala de estudo da ciência processual. 

 

2. O fenômeno da publicização do processo consiste no desapego do sincretismo do 

direito privado para assim tornar o processo civil ramo do direito público. O interesse do 

Estado-juiz passa, de mero espectador passivo do acompanhamento do exercício de 

faculdades, ônus e prerrogativas das partes dentro do processo, a assumir feição mais ativa, 

destinada a realizar um bem maior, calcado na aproximação de certeza dos fatos necessária 

à aplicação concreta da lei, com vistas a propiciar a pacificação social. Tem-se, portanto, a 

necessidade de uma participação mais ativa do juiz, destinada a obter o resultado desejado 

pelo instrumento, que reside, em síntese, na realização da vontade concreta da lei. 

 

A publicização está relacionada à instrumentalidade do processo, no sentido do 

sistema processual dever ser examinado sob uma ótica ampla, mediante sua inserção na 

ordem jurídica, política e social, e assim propiciar resultados justos e efetivos que 

conduzam à realização dos escopos da jurisdição. Assim, a relação do duplo sentido da 

instrumentalidade com os poderes instrutórios se acentua na medida em que ao Estado-juiz 

não cabe seguir as regras processuais de modo rígido e incontrastável. A despeito da 

existência de ônus, deveres e sujeições conferidas às partes dentro do processo, por vezes a 

função pública do processo (mormente por ser o juiz o destinatário da prova) reclama a 

relativização de formalismos (aspecto negativo), para assim se obter a tutela jurisdicional 

justa (aspecto positivo). 

 

O ativismo judicial como reflexo da publicização do processo também guarda 

fundamentos na própria evolução das gerações de direitos fundamentais e das ondas 

renovatórias de acesso à justiça traçadas por Mauro Cappelletti. Na evolução dos direitos 

fundamentais, o reclamo por um Estado mais ativo, participativo e solidarista dá margem, 

no plano da jurisdição, para que as decisões emanadas do Estado-juiz se preocupem em 

decidir de forma justa, aplicando a vontade concreta da lei, ao passo que a visão calcada na 

terceira onda renovatória exprime o mesmo ideal de efetividade do processo, para que a 

tutela jurisdicional seja entregue de forma équa. 

 



Tem-se, como consequência da evolução do processo como ciência (fase 

instrumentalista), das gerações de direitos fundamentais e das ondas renovatórias 

idealizadas por Mauro Cappelletti, o aumento dos poderes do juiz, notadamente o exercício 

dos poderes instrutórios como premissa para se evitar uma postura passiva do magistrado, 

diante do monopólio das partes sobre as provas que são coligidas no processo, obrigando-

o, por vezes, a decidir sem ter conhecimento a qual parte assiste razão na demanda. 

 

A jurisdição estatal é um serviço público. A partir do momento em que as partes a 

ela submetem a resolução de seus litígios, sujeitam-se à decisão do órgão jurisdicional, 

cujos contornos metodológicos impõem o dever do Estado-juiz de assegurar o seu bom 

funcionamento, com a finalidade de obter a aproximação de verdade e trazer efetividade e 

justiça às decisões. 

 

3. O exercício dos poderes instrutórios não implica em condutas arbitrárias, 

teratológicas ou que se aproximem do autoritarismo. Em verdade, não se trata de debate 

entre “ideologia liberal” e “ideologia autoritária”, mas sim a discussão acerca de qual 

ideologia é empregada em cada sistema, a definir a respectiva finalidade a que se presta o 

processo. 

 

Um sistema que preserva o monopólio das partes na determinação das provas a 

serem produzidas obriga o juiz a curvar-se diante da análise das provas trazidas sob o 

exclusivo interesse dos litigantes, vendo-se compelido a decidir, ainda que não tenha 

elementos suficientes para verificar qual parte tem razão na demanda, o que compromete a 

própria qualidade da decisão: de um lado, preserva-se a exclusividade das partes na 

produção da prova e, em contrapartida, corre-se o risco de haver uma decisão deficiente na 

análise dos fatos e fadada a desacertos, despreocupada com a justiça da decisão. Busca-se 

tão somente legitimar uma decisão judicial com a aparência de ser um resultado correto e 

acertado, quando, por vezes, sequer restaram trazidos aos autos elementos de prova 

necessários a concluir qual parte tinha razão, de modo que desempenha função marginal e 

simbólica. 

 

Por outro lado, soa mais correta a concepção metodológica do processo como 

instrumento que esteja sensível para a realização concreta da lei e, de igual modo, os 

poderes instrutórios se prestam a atingir essa finalidade, destinada à obtenção da tutela 



jurisdicional justa, por meio de decisões que exprimam melhor fidelidade aos fatos, para 

permitir a acertada aplicação do direito. Notadamente em relação ao sistema brasileiro, 

forçoso cogitar que as iniciativas probatórias do juiz reflitam condutas autoritárias, ilegais 

ou arbitrárias, porquanto a Constituição Federal de 1988 assegura garantias aos litigantes, 

que permitem amplo controle das decisões judiciais. 

 

4. A cognição, seja no plano vertical, seja no plano horizontal, é exercível em 

qualquer fase do processo e integra atividade intelectiva do magistrado que, por sua vez, 

pode valer-se de seus poderes instrutórios na busca de elementos necessários a decidir. 

Cabe ao magistrado, no processo de conhecimento, fixar os pontos controvertidos na 

demanda e determinar sobre quais questões recairá a produção de provas, ao passo que a 

iniciativa probatória também poderá ser exercida quando relevantes e necessários outros 

elementos de prova, cuja finalidade se presta à formação do livre convencimento. 

 

5. A ideia de busca da verdade absoluta e irrefutável soa algo intangível e de difícil 

constatação relativa à própria certeza. Há limites do próprio saber humano que impedem 

uma visão completa da realidade. O juiz, ao ter a iniciativa probatória, deve ter a cautela de 

tornar-se um juiz inquisidor que tente a todo custo obter a certeza absoluta como condição 

necessária a decidir a demanda. Afinal, a verdade não é um fim para o processo, mas um 

meio para atingir outros fins, dentre eles o escopo jurídico e social da jurisdição. 

 

6. A valoração da prova pelo juiz não o vincula aos elementos de prova legal, 

tampouco limita o exercício dos poderes instrutórios, mas tais elementos podem servir de 

fundamento a dispensar a produção de provas, até porque é o subjetivismo do julgador que 

definirá se determinados fatos se subsumem às hipóteses de prova legal. Mais uma vez, é a 

formação do livre convencimento motivado que indicará a relevância da produção de 

determinada prova de ofício. A prova legal ou hierárquica representa tão somente um 

elemento adicional para exame do magistrado, a ser confrontada diante das alegações das 

partes e dos demais meios de prova trazidos aos autos, com a finalidade de integrar um 

raciocínio lógico e fundamentado para a formação do livre convencimento. 

 

As presunções não significam uma limitação ao conhecimento do juiz, tampouco 

uma regra absoluta a ser aplicada pelo julgador, mas assim como as provas legais, 

constituem elementos que podem facilitar o raciocínio lógico-dedutivo, quando da 



formação do livre convencimento, a ponto de dispensarem a produção de determinada 

prova sobre um fato que a lei reputa presumido. A presunção, exatamente por se tratar de 

um juízo de probabilidade extraído a partir da constatação de um indício, não reduz a 

iniciativa probatória do magistrado, mas pode servir como técnica para fundamentar a 

dispensa de produção de prova sobre o fato presumido, cujo critério de aplicação é restrito 

ao julgador, como no juízo subsuntivo em relação ao fato-base, quando da utilização das 

máximas de experiência. Trata-se, pois, de elementos de facilitação para fundamentar a 

formação do livre convencimento do juiz, cujos dispositivos podem ser utilizados para 

justificar a dispensa da produção de determinada prova, por conta da existência do fato 

presumido, mas que não tolhem as iniciativas probatórias. 

 

7. Na cognição, será exercida a atividade intelectiva de buscar, examinar e valorar 

as alegações e as provas produzidas pelas partes e determinada a produção pelo juiz, cuja 

necessidade constitui elemento fundamental para a formação do convencimento para, ao 

final, permitir que seja proferida uma decisão fundamentada. Sendo relevante a prova e 

quando sua produção for compatível com o procedimento, não poderá o juiz decidir a 

ponto de desvendar qual parte tem razão na demanda, sem antes verificar o resultado do 

conjunto probatório carreado aos autos. 

 

8. A distribuição do ônus da prova prevista no art. 333 do Código de Processo Civil 

é regra de julgamento, assim como a inversão do ônus e a chamada carga dinâmica da 

prova. Os poderes instrutórios do juiz não se limitam, tampouco ficam aumentados, 

qualquer que seja a regra de distribuição do ônus da prova, porquanto ela somente será 

aplicada como condição necessária a se evitar o non liquet, de sorte a perfilhar regra de 

julgamento. A ressalva, em verdade, não guarda ligação com os poderes instrutórios, mas 

sim na premissa de que, sobrevindo a possibilidade de inversão por força do Código de 

Defesa do Consumidor, ou aplicando a inversão dinâmica, deve ser franqueada à parte a 

oportunidade de produção da prova necessária para a inversão do próprio ônus que poderá 

sobre ela recair. 

 

Pouco importa a quem pertence o ônus de produzir determinada prova (ainda que 

por conta da inversão do ônus probatório, qualquer que seja a regra de inversão a ser 

aplicada), porquanto a distribuição do ônus probatório somente ocorrerá quando do 

julgamento, em nada tolhendo as iniciativas probatórias. 



 

9. Através de breve análise das classificações acerca dos poderes do juiz, embora 

com poucas divergências, pode-se extrair que os poderes instrutórios caracterizam-se por 

revelar diligências determinadas de ofício, cuja finalidade se presta à instrução do 

processo, com vistas à formação do convencimento do magistrado. 

 

O art. 130 do Código de Processo Civil dispõe de forma ampla sobre o poder-dever 

de iniciativa probatória do juiz, porquanto as hipóteses ventiladas nos arts. 331, § 2º, 342, 

355, 360, 382, 399, 440, 418, 437, 405, § 4º, tratam de situações meramente 

exemplificativas, em nada restringindo o quanto disposto no caput do art. 130 retrocitado, 

cuja redação é clara, ao prever que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

“determinar as provas necessárias à instrução do processo”. 

 

Estando a atividade cognitiva ligada aos poderes instrutórios, a dimensão desses 

poderes não se restringe apenas à fase de conhecimento, tampouco a atos do juiz que 

precedam a sentença, podendo ser exercidos em toda situação que demande a busca, pelo 

magistrado, de elementos necessários para decidir e fundamentar uma decisão. Essa é a 

dimensão dos poderes instrutórios que, em verdade, podem ser exercidos pelo juiz sempre 

que necessários para a formação de seu convencimento e quando compatível a produção da 

prova com o procedimento. 

 

10. Uma tentativa de definição do conceito dos poderes instrutórios reside na 

manifestação do juiz exercida de ofício para determinar a produção das provas que julgar 

necessárias. Seriam os atos do juiz ligados à própria instrução que, por sua vez, reputa um 

conceito mais amplo, relativo a toda situação no processo em que seja necessário produzir 

conhecimento no espírito do julgador, mediante direção formal e material da causa. 

 

11. O momento de exercício dos poderes instrutórios não é subsidiário à produção 

de provas pelas partes, mas, por economia processual, pode ocorrer sempre que preceder 

uma decisão, quando relevante à produção da prova para decidir ou instruir o processo, 

pautado nas regras atinentes a cada procedimento, ou na mesma medida que se possibilitar 

às partes se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

 



12. Os poderes instrutórios comportam algumas limitações que, em linhas gerais, 

compreendem: (i) a investigação probatória restrita a angariar elementos necessários a 

atender ou rejeitar o pedido das partes, em decisão que seja (ii) motivada, apontando os 

motivos que o conduziram a tomar a iniciativa de determinar a produção de dada prova, de 

modo a (iii) assegurar às partes a plena oportunidade ao contraditório e ampla defesa, 

calcada no trinômio ciência, participação e reação. Ainda, (iv) é vedado ao magistrado 

determinar a produção de provas por meios ilícitos ou vedados pelo ordenamento, 

conquanto a admissibilidade da prova produzida sob essas circunstâncias venha a ser aceita 

em alguns casos excepcionais, mediante a aplicação da técnica da proporcionalidade. 

Destarte, (v) em relação à aplicação dos efeitos da revelia, presente a verossimilhança do 

direito postulado pelo autor, deverá o magistrado evitar o prosseguimento de qualquer 

iniciativa probatória. 

 

13. A influência dos poderes instrutórios está projetada nos mais variados sistemas 

estrangeiros, cujo grau de aceitação pode ser dividido em três grupos de ordenamentos: os 

que vedam ou proíbem os poderes instrutórios, os que permitem a iniciativa probatória em 

situações específicas, e, por fim, os sistemas que conferem ampla atuação ao juiz, quanto à 

investigação probatória, restando, no sistema brasileiro, a interpretação teleológica, que se 

exprime da leitura do art. 130 do Código de Processo Civil. 

 

14. A Constituição Federal consagra uma série de princípios que devem ser 

observados e obedecidos rigidamente pelo magistrado, dos quais se extraem postulados 

que possibilitam o mínimo de segurança para que se materialize um processo civil de 

índole democrática e regulado sob o manto de proteção de garantias fundamentais, que se 

projetam no plano processual. Eventuais exageros ou arbitrariedades cometidos pelo juiz 

sujeitam-se ao controle jurisdicional, cuja literal ofensa, por si só, viola as garantias 

processuais constitucionais. Portanto, a observância dos princípios processuais 

constitucionais e infraconstitucionais dá contornos de equilíbrio e parcimônia para o 

exercício das iniciativas probatórias do magistrado, podendo ser traçadas as sínteses que 

seguem: 

 

Os reflexos do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa 

repercutem (i) na garantia fundamental de oportunidade de “informação, participação e 

reação” às partes, bem como (ii) no direito/dever assegurado aos litigantes de cooperar 



(contraditório) com toda a dinâmica na formação do campo probatório e (iii) ao juiz, o 

poder-dever de direção e de diálogo entre as partes. Então, a fiel observância do princípio 

do contraditório e ampla defesa, aliada ao dever de cooperação das partes, contribui para 

municiar o juízo de elementos que se aproximem de um juízo de certeza, revestidos de 

subsídios que fortalecem e facilitam a entrega de uma tutela jurisdicional mais justa e 

adequada. Logo, é curial que essa garantia constitucional seja observada quando restar 

determinada a produção de ofício da prova. 

 

A iniciativa probatória se justifica como necessidade do magistrado voltada a 

buscar elementos necessários à formação de seu livre convencimento. Pouco importa a 

relação jurídica de direito material que rege o objeto litigioso, mas a preocupação maior 

deve voltar-se à consecução de elementos suficientes para o juiz decidir a demanda com 

segurança, cabendo-lhe a sapiência e gestão dos recursos destinados à formação do campo 

probatório. Dessa forma, a iniciativa probatória do juiz está dissociada da isonomia 

substancial. 

 

A garantia constitucional da publicidade também se evidencia em todos os atos 

ligados aos poderes instrutórios, mormente para a concretização de outra garantia 

processual fundamental, qual seja, o princípio do contraditório e ampla defesa. Tem o 

condão de ligar a comunicação entre as partes e o juiz, de modo a (i) protegê-las contra 

juízos arbitrários e secretos, como corolário integrante da garantia do devido processo legal 

e (ii) possibilitar a fiscalização da sociedade sobre o exercício da atividade jurisdicional. 

 

Na medida que o juiz fundamenta sua decisão e inclui transparência em suas razões 

de decidir, mormente as iniciativas probatórias de ofício, a parte que eventualmente 

entender ter sido prejudicada seguramente terá elementos suficientes para requerer o 

reexame daquela decisão perante o tribunal, porquanto serão de conhecimento da corte as 

razões que motivaram o magistrado a tomar tal medida, que terá condições de aferir se a 

decisão tomada é a mais correta, à luz do caso concreto. 

 

A proporcionalidade se presta a equacionar situações em que o juiz, notadamente 

no que toca às iniciativas probatórias, deve ponderar um valor em detrimento de outro. 

Algumas vezes, será necessário confrontar a “celeridade” com a “aproximação da certeza 

ao decidir”. Por vezes, também se confronta o “juízo de aproximação de certeza” com o 



“juízo de probabilidade ao aplicar as máximas de experiência”, e, em dadas situações, o 

magistrado deve ponderar entre “mera inversão do ônus da prova excessiva a uma das 

partes” e “iniciativa probatória destinada a tentar desvendar a qual parte assiste razão na 

demanda”, assim como “o benefício da prova” e “a vedação de sua admissibilidade em 

juízo”. Para tanto, tendo em vista que a proporcionalidade é aplicada casuisticamente, 

necessária a máxima atenção ao princípio da motivação das decisões judiciais já 

comentado, a fim de permitir o controle de decisão judicial pautada em elementos abertos e 

circunstanciais às peculiaridades do caso concreto. 

 

A admissibilidade de prova obtida por meio ilícito deve obedecer a situações 

excepcionais, pautadas na aplicação do princípio da proporcionalidade, ao passo que a 

iniciativa probatória do juiz na produção de prova cujo meio é ilícito não parece ser uma 

das medidas mais adequadas para atingir os escopos do processo, sem que se infrinja o 

direito processual constitucional, na busca de uma prova que ab initio sequer se conhece o 

resultado. Por sua vez, em caráter excepcional, é admissível a iniciativa probatória 

destinada a se valer de prova emprestada que foi produzida no juízo penal e cujo resultado 

já é conhecido, como exceção ao princípio da vedação das provas obtidas por meios lícitos. 

 

O princípio da duração razoável do processo deve ser observado, a evitar que seja 

dado ao juiz o poder de exaustivamente transformar-se em mero órgão inquisidor e que a 

todo custo tente obter a clareza da verdade mediante desmesurada investigação probatória. 

Torna-se, portanto, tarefa árdua o exercício dessa parcimônia, de sorte a equacionar a 

entrega da tutela jurisdicional com justiça e, por outro lado, evitar exageros que venham a 

comprometer a parcialidade ou dilatar excessivamente a instrução do processo. 

 

O princípio dispositivo está relacionado com a relação jurídica de direito material 

(princípio dispositivo em sentido material ou próprio), e não processual. Não cabe 

exclusivamente às partes disporem sobre as provas que serão produzidas para a entrega da 

tutela jurisdicional, mas ao magistrado é devido angariar todos os elementos necessários à 

formação de seu livre convencimento, para ao final decidir a lide nos termos do pedido. Ou 

seja, o interesse à pacificação social pertence ao Estado-juiz, e não às partes. De igual 

modo, cabe a ele a melhor condução do processo, com vistas a entregar tutela jurisdicional 

que seja mais justa possível e nos limites do que foi pedido. 

 



O princípio da disponibilidade, como desdobramento do princípio dispositivo, 

outorga às partes a disponibilidade do objeto litigioso submetido para resolução do conflito 

pelo Estado-juiz. A disponibilidade da prova em relação às partes guarda limitações com o 

instituto da preclusão, ao passo que, para o juiz, a disponibilidade da prova está ligada a 

dois aspectos: (i) a formação de seu livre convencimento e, (ii) os limites da matéria 

relacionada ao pedido que o magistrado deve conhecer para a formação do livre 

convencimento. O magistrado deverá voltar a instrução probatória para os fatos ligados à 

causa de pedir e ao pedido que compõe a demanda, de modo a, baseado no resultado da 

prova, encontrar condições suficientes para decidir. 

 

Cabe ao juiz a direção material do processo, na dinâmica que se faz necessária à 

produção de provas, valendo-se dos poderes instrutórios para angariar elementos que lhe 

permitam aferir a qual parte assiste razão na demanda. Afinal, se é o juiz que julga a 

demanda e o sistema impõe que haja a formação do livre convencimento motivado, cabe a 

ele a iniciativa probatória, quando necessário for angariar provas para formar a livre 

convicção, que inclusive deve ser motivada, por vezes, com base nas provas coligidas aos 

autos. 

 

Portanto, é o juiz o principal destinatário da prova e as iniciativas probatórias não 

afrontam o princípio da imparcialidade, na medida que não é conhecido o resultado da 

prova que será produzida. Em verdade, uma decisão apoiada em diversos fundamentos 

(dentre eles o resultado de uma prova) guarda melhor probabilidade de acerto na entrega da 

tutela jurisdicional. Mais vale conhecer em profundidade os fatos a refletir numa decisão 

de qualidade do que decidir na incerteza, sem saber a qual parte assistia razão. 

 

E as iniciativas probatórias devem ser exercidas independentemente da relação 

jurídica de direito material posta em juízo, pois o interesse do Estado em pacificar conflitos 

com justiça constitui um dos escopos da jurisdição, o que transcende qualquer 

característica do direito material existente entre os litigantes. 
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