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RESUMO 

 

 

O presente trabalho se propõe a  investigar se a mudança da conformação da legislação, 

disposta em enunciados normativos que contém termos imprecisos, conceitos tipológicos, e a 

consequente exigência de tarefa hermenêutica diversa e mais intensa do que a que era 

procedida sob o modelo anterior, modifica o modo de ser do processo. Para tanto, analisa-se 

como a aceitação da eficácia plena das normas constitucionais afeta a função jurisdicional, 

impondo ao julgador a tarefa de continuamente verificar a adequação da norma aplicável à 

resolução de uma dada controvérsia ao modelo constitucional. Considerando-se que essa tarefa 

confere poder aumentado ao juiz, discute-se como sua autoridade está limitada pelo devido 

processo legal e conclui-se ser seu dever a efetivação no processo dos valores constitucionais 

inseridos nesse conceito, conferindo meios e oportunidades para que as partes exerçam 

amplamente seu direito de participação e influência no resultado que lhes afetará. 

 

 

PALA VRAS-CHA VE  

Juiz - partes - constitucional - contraditório - efetividade - discricionariedade - colaboração - 

gerenciamento. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to investigate if the legislative conformation, arranged in normative 

statements containing imprecise terms, typological concepts, and the consequent 

hermenêutical task, distinct and more intense than it was preceded in the previous model, 

modifies the way of the process. For this, we look at how the acceptance of full effectiveness 

of constitutional norms affect judicial function, imposing the judge the task of continually 

checking the adequacy of the applicable rule to solve a given dispute resolution to the 

constitucional model. Whereas this task gives increased power to the judge, it is debated how 

his authority is bounded by the due process of law, and it is infered that it is in his duty the full 

achievement of constitutional values in the process, providing means and opportunities to 

participate and to influence the result that will affect them. 
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Judge - parties - constitutional - adversarial - effectiveness - discretionarity - colaboration - 

management 
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INTRODUÇÃO 

 

Um sistema que deposita toda sua confiança no juiz tende a exigir 

demasiadamente dessa figura e dos indivíduos que a exercem. Não obstante, parece em um 

primeiro momento que assim o é.  

Com a ampliação de direitos albergados na Constituição e na legislação 

infraconstitucional, somada ao entendimento de que sua eficácia e plena aplicabilidade, exige-

se do Poder Judiciário a tarefa de lidar com os anseios e frustrações daqueles que buscam a 

sua efetivação. 

Além disso, transfere-se ao juiz parcela importante da atividade antes designada 

ao legislador, que é a de definir o âmbito de incidência da norma. Cabe ao juiz, em uma 

miríade de situações, descrever qual é a situação fática que, uma vez verificada, determina as 

consequências previstas no ordenamento.  

Assim, diante de expressões como "função social" ou "boa-fé", o julgador deve 

analisar os fatos da causa e dizer se aquela situação se enquadra no conceito fluido e impreciso 

delineado pelo legislador. 

Essa tarefa inegavelmente implica o aumento de poder do juiz e, se 

empreendida solitariamente, traz o risco do abuso e do consequente arbítrio. Somente o 

chamado "juiz Hércules" imaginado por RONALD DWORKIN, dotado de "capacidade, sabedoria, 

paciência e sagacidade sobre-humanas"1, seria capaz de empreender a atividade que se lhe 

exige sem incorrer em falhas. 

Todavia, se de um lado se verifica o aumento de possibilidades hermenêuticas 

pelo juiz e a consequente ampliação do seu poder, tem-se de outro lado que o próprio sistema 

constitucional institui medidas de controle e limitação da forma de exercício desse poder. 

                                                
1 Levando os direitos a sério, 3a ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 165. 
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Esse é o objeto do presente trabalho: busca-se investigar de que forma se atinge 

o equilíbrio entre a mudança da função jurisdicional e a necessária contrapartida consistente 

na participação dos que estão sujeitos à autoridade estatal nos processos decisórios que 

resultarão na decisão que os afetará, como é próprio do Estado Democrático de Direito. 

Para tanto, estabelece-se no primeiro capítulo a premissa fundamental de que os 

valores constitucionais devem ser aplicados. Não se trata de utopia ou ingenuidade pensar que 

sua concreção, embora não seja possível de imediato, é uma meta a ser perseguida 

continuamente, e que o juiz não pode ser furtar a essa tarefa. 

Em seguida, vê-se que a referida ampliação da tarefa hermenêutica traz 

características para a decisão judicial que até então eram vistas como próprias das decisões 

administrativas discricionárias. Essa constatação leva à conclusão de que essa aproximação 

não deve significar a imunidade de revisão da decisão judicial, sendo justamente a 

possibilidade de controle pleno, mediante recurso, o caráter que precipuamente a distingue da 

decisão discricionária plena ou pura. 

Assim sendo, propugna-se que as partes devem poder influenciar a realização 

das escolhas pelo magistrado ao proceder o raciocínio que conduzirá à decisão; ao invés de 

negar que exista a possibilidade de serem efetuadas opções, pensa-se que está em maior 

consonância com a realidade e com os valores constitucionais permitir aos jurisdicionados que 

participem dessa importante etapa do processo decisório. 

Com MIRJAN DAMASKA, verifica-se que a compreensão do processo decisório é 

em parte consequência da forma de organização da autoridade estatal, sendo que um sistema 

em que o juiz se encontre no mesmo patamar hierárquico que as partes é mais propício para a 

obtenção de uma solução construída pelas partes, mediante diálogo, o que tem potencial para 

aumentar a aceitação daquele resultado. 

Com essas premissas, parte-se para a análise da compatibilidade dos conceitos 

de instrumentalidade e efetividade do processo com o modelo constitucional de processo 

aproxima-os do ideal coordenado da organização estatal, e conduz a ideia de partipação ativa 

do juiz em equilíbrio com o atendimento ao contraditório. 



 11 

Traz-se, ainda, exemplos na experiência estrangeira, verificando-se que os 

sistemas estadunidense e francês, com forte tradição adversarial, tem obtido resultados 

interessantes com a perseguição desse equilíbrio entre a necessária observância do 

contraditório e o papel ativo do juiz, especialmente na direção do processo. 

Combinando esses conceitos com as premissas adotadas em relação ao sistema 

brasileiro, chega-se ao conceito do dever de cooperação ou de participação contraditória. 

Trata-se do já referido equilíbrio entre a condução ativa do processo e a participação do juiz 

no contraditório, com o respeito ao direito das partes de serem ouvidas, de participarem no 

processo decisório e de influenciarem o resultado final que lhes sujeitará, de modo a lhe 

conferir legitimação. 

Por fim, verifica-se que esse dever está previsto no Código de Processo Civil 

vigente, mas, em linha com a experiência internacional, especialmente dos sistemas aqui 

estudados e com o direito processual português, se encontra em destaque no projeto de novo 

CPC. 

Tem-se, aqui, não mais a figura do juiz "Hércules", mas o juiz "Hermes", 

proposto por FRANÇOIS OST2, que, em sua função de mensageiro, é o "mediador universal" e 

melhor se presta ao caráter dialético exigido pelo atual paradigma hermenêutico. 

  

                                                
2 Disponível em http://www.cervantesvirtual.com/obra/jpiter-hrcules-y-hermes--tres-modelos-de-juez-0/, acesso 
em 15/01/2014. 
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PRIMEIRA PARTE - A FUNÇÃO JUDICIAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

 

1. A MUDANÇA DE PARADIGMA DA FUNÇÃO JUDICIAL 

 

A possibilidade de se aceitar a função jurisdicional como criadora de conteúdo 

normativo é crucial ao estudo que aqui se busca desenvolver. Para isso, parte-se da ideia de 

OWEN FISS de que os direitos não são premissas, mas conclusões3: são extraídos por um 

processo de concretização dos valores imbuídos na expressão da norma4. 

Pode-se dizer, então, em outras palavras, que a norma não está no texto, mas no 

sentido que a ele se dá, mediante interpretação5 

Assim compreendida, a atividade judicial detém considerável amplitude para a 

construção da norma jurídica no caso concreto6. Trata-se de forma de aplicação da lei diversa 

daquela concebida em concepção positivista7 da atividade judicial (de mera declaração da 

                                                
3 Two Models of Adjudication in ROBERT GOLDWIN; WILLIAM A. SCHAMBRA, How Does Constitution Secure 
Rights?, Washington, Londres: American Entreprise Institute for Public Policy Research, 1985, p. 36. 
4 No original: "They emerge through a process of trying to give concret meaning and expression to the values 
embodied in an authoritative text"". (Two Models cit., p. 36). 
5 HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 12ª edição, São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 30. 
6 Similar àquela que, segundo NORBERTO BOBBIO, era desenvolvida pelos juristas medievais ao manejar a 
codificação justiniana, assim: "Já os juristas medievais, que se baseavam em tal codificação, consideravam sua 
atividade como voltada ao descobrimento nesta das regras, já postas ao menos implicitamente pelo legislador, 
que disciplinavam todas as situações e as relações sociais" (O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do 
Direito, São Paulo, Ícone, 1995, p. 212). 
7 NORBERTO BOBBIO esclarece o fundamento ideológico da concepção positivista mencionada por ele como o 
princípio da certeza do direito: "segundo o qual os associados podem ter do direito um critério seguro de conduta 
somente conhecendo antecipadamente, com exatidão, as consequências de seu comportamento. Ora, a certeza só 
é garantida quando existe um corpo estável de leis, e aqueles que devem resolver as controvérsias se fundam nas 
normas nele contidas e não em outros critérios. Caso contrário, a decisão se torna arbitrária e o cidadão não pode 
mais prever com segurança as consequências das próprias ações (recordem-se as célebres palavras ditas por 
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solução jurídica, anterior à controvérsia e prevista em dispositivo legal posto pela autoridade 

competente8). 

Esse entendimento implica aceitar o juiz como agente que tem o papel de 

constituir o direito que servirá à solução da controvérsia, com a definição da maneira pela qual 

os valores elegidos pelo legislador serão tutelados em determinado caso concreto9.  

Não se pretende, esclareça-se, desconsiderar que a atividade judicante parte do 

enunciado legal e está balizada pelo sistema normativo como um todo10. 

No entanto, é certo que o processo de constituição do conteúdo da norma pelo 

intérprete vem progressivamente sendo implementado e reconhecido em nosso sistema 

jurídico – como se verá adiante – seja pela superação do positivismo jurídico no campo 

                                                                                                                                                    
Montesquieu e Beccaria a este respeito). A exigência da segurança jurídica faz com que o jurista deva renunciar a 
toda contribuição criativa na interpretação da lei, limitando-se simplesmente a tornar explícito, através de um 
procedimento lógico (silogismo), aquilo que já está implicitamente estabelecido na lei" (O Positivismo cit., p. 
80). 
8 Conforme LUIZ ROBERTO BARROSO:  "Dentro desse universo da interpretação tradicional, era possível definir 
com precisão o papel da norma, dos fatos e do intérprete. A norma deveria trazer, no seu relato abstrato, a 
solução para os problemas jurídicos. Os fatos lá estavam para serem enquadrados na norma, permitindo o 
silogismo que solucionava os problemas: a lei é a premissa maior; os fatos a premissa menor; a sentença a 
conclusão, o produto da subsunção dos fatos à norma. E, por fim, o papel do intérprete: ele desempenhava uma 
função técnica de conhecimento, identificando a norma aplicável e pronunciando as consequências de sua 
incidência sobre o caso concreto. A interpretação, portanto, era um ato de conhecimento e não de vontade" (O 
Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição 
constitucional no Brasil, Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 34). 
9 HUMBERTO ÁVILLA anota que "a atividade do intérprete - quer julgador, quer cientista - não consiste em 
meramente descrever o significado previamente existente dos dispositivos. Sua atividade consiste em constituir 
esses significados. Em razão disso, também não é plausível aceitar a ideia de que a aplicação do Direito envolve 
uma atividade de subsunção entre conceitos prontos antes mesmo do processo de aplicação" (Teoria cit., p. 32). 
10 Nesse sentido HUMBERTO ÁVILLA ressalva que: "(...) é justamente porque as normas são construídas pelo 
intérprete a partir dos dispositivos que não se pode chegar à conclusão de que este ou aquele dispositivo contém 
uma regra ou um princípio. Essa qualificação normativa depende de conexões axiológicas que não estão 
incorporadas ao texto nem a ele pertencem, mas são, antes, construídas pelo próprio intérprete. Isso não quer 
dizer, como já afirmado, que o intérprete é livre para fazer as conexões entre as normas e os fins a cuja realização 
elas servem. O ordenamento jurídico estabelece a realização de fins, a preservação de valores e a manutenção ou 
a busca de determinados bens jurídicos essenciais à realização daqueles fins e à preservação desses valores. O 
intérprete não pode desprezar esses pontos de partida. Exatamente por isso a atividade de interpretação traduz 
melhor uma atividade de reconstrução: o intérprete deve interpretar os dispositivos constitucionais de modo a 
explicitar suas versões de significado de acordo com os fins e os valores entremostrados na linguagem 
constitucional" (Teoria cit., pp. 34/35). 
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doutrinário, seja pela aproximação dos modelos de sistemas legais de civil law e common 

law11, seja pelo reconhecimento da eficácia plena das normas constitucionais. 

As principais causas para essa mudança da função judicial podem ser 

identificadas com a impossibilidade de regulação legislativa específica sobre as diversas 

situações que se põem perante a sociedade civil12-13, e o reconhecimento de que o papel do 

Estado de Direito, em sua conformação democrática, exige a prestação de deveres que 

assegurem a contínua efetivação dos fins eleitos pela sociedade na Constituição da República 

– para o que a técnica de redação legislativa com conceitos abertos ou indeterminados se 

mostra mais adequada. 

Os itens seguintes se ocuparão de tratar dessa premissa – da possibilidade de 

constituição da norma no caso concreto, por meio da significativa ampliação das 

                                                
11 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assim identifica essa aproximação: “A primeira dessas tendências é a absorção 
de maiores conhecimentos e mais institutos inerentes ao sistema da common law. Plasmados na cultura européia-
continental segundo os institutos e dogmas hauridos primeiramente pelas lições dos processualistas ibéricos mais 
antigos e depois dos italianos e alemães, os processualistas latino-americanos vão se conscientizando da 
necessidade de buscar novas luzes e novas soluções em sistemas processuais que desconhecem ou minimizam 
esses dogmas e se pautam pelo pragmatismo de outros conceitos e outras estruturas. O interesse pela cultura 
processualística dos países da common law foi inclusive estimulado por estudiosos italianos que, como Mauro 
Cappelletti e Michele Taruffo, desenvolvem intensa cooperação com universidades norte-americanas. Os 
congressos internacionais patrocinados pela Associação Internacional de Direito Processual contam com a 
participação de processualistas de toda origem, e isso vem quebrando as barreiras existentes entre duas ou mais 
famílias jurídicas, antes havidas como intransponíveis. Ainda há o que aprender da experiência norte-americana 
das class actions, das aplicações da cláusula due process of law, do contempt of court e de muitas das soluções de 
common law ainda praticamente desconhecidas aos nossos estudiosos – mas é previsível que os estudos agora 
endereçados às obras jurídicas da América do Norte conduzam à absorção de outros institutos.” (O Futuro do 
Processo Civil Brasileiro in Fundamentos do Processo Civil Moderno, vol. I, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 138). 
12 A respeito, observa NICOLA PICARDI que "... as várias formas de inatividade do legislador representam uma das 
principais causas que estão na origem do deslocamento dos poderes ao judiciário. Trata-se do fenômeno pelo qual 
a magistratura assume tarefas originariamente atribuidas a outros órgãos do Estado, substituindo-os. Pense-se, 
antes de tudo, nas assim chamadas omissões do legislador. A sua inércia pode provocar 'fendas' ou 'lacunas' no 
ordenamento positivo. Em princípio, a regra é simples: o juiz pode colmatar as lacunas, mas não as fendas, que 
exigem uma ação do legislador. Mas na prática quem pode negar que a inatividade do legislador favoreça o assim 
chamado imperialismo latente dos juízes?" (Jurisdição e Processo, CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA 
(organizador e revisor técnico da tradução), Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 7). 
13 O que conflita diretamente com o dogma da completude do ordenamento, atributo essencial, o coração do 
coração do positivismo jurídico, conforme NORBERTO BOBBIO (Positivismo cit., p. 207), do que se conclui que a 
incapacidade dos ordenamentos nacionais em lidar com as muitas e por vezes repentinas modificações da 
sociedade tem acentuado o processo de crise do modelo positivista.  
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possibilidades de interpretação conferidas ao julgador – e suas implicações com a função 

estatal de pacificar com justiça os conflitos. 

 

 

1.1. A EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E SEU REFLEXO NA ATIVIDADE JUDICIAL 

 
1.1.1. BREVE RELATO DA EVOLUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE EFICÁCIA DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS BRASILEIRAS A PARTIR DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

O tema da função judicial no Estado Democrático de Direito é amplo e 

profundo o suficiente para justificar a elaboração de um estudo por si só. Sua abordagem se 

dará tão-somente na medida do que é necessário para compreender a repercussão desse 

modelo de Estado sobre a atividade judicante e, em especial, sobre o papel do juiz na 

condução do processo. 

A análise desse tema, portanto, visa a demonstrar que, tendo havido a alteração 

de pressupostos fundamentais da atuação do Estado em relação à sociedade, o modelo 

processual deve necessariamente estar em conformidade com essa conjuntura14. 

Para tanto, deve-se ter brevemente em conta a evolução dos modelos 

constitucionais no hemisfério ocidental15, do Estado Liberal de Direito para o Estado Social de 

                                                
14 Nesse sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO afirma que: "Se a ênfase do constitucionalismo atual é justamente 
o asseguramento dos direitos fundamentais (na Constituição brasileira, vale o destaque dos arts. 1o, III e 3o), o 
direito processual civil como um todo e, em particular, o próprio processo, como mecanismo de atuação do 
próprio Estado Democrático e de Direito, não podem ficar aquém deste desiderato constitucional. É dizer de 
forma bem direta: o direito processual civil e todos os seus institutos devem ser compreendidos de maneira a 
realizar os direitos fundamentais tais quais assegurados no plano constitucional" (Curso Sistematizado de Direito 
Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1, 7a ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
85). 
15 O termo "modelo" é entendido nesse trabalho como "tipo-ideal", como arquétipo a servir de parâmetro para a 
demonstração da ideia que se está desenvolvendo, considerando-se, nesse ponto específico, que há países no 
hemisfério oriental que também estão sob a esfera de influência européia e norte-americana. 
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Direito e, mais recentemente, em especial com os contornos delineados após a Segunda 

Guerra Mundial, para o Estado Democrático de Direito. 

Analisando-se Constituições anteriores, verifica-se com a promulgação da 

República (1889) o Brasil adotou o modelo norte-americano, que contemplava uma Corte 

Suprema competente para o controle de constitucionalidade das leis. A partir da Constituição 

de 1934 a influência principal passou a ser do constitucionalismo alemão, tendo-se como 

inspirações primeiramente a Constituição de Weimar e, posteriormente, da Lei Fundamental 

de Bonn, de 1949. 

As mencionadas cartas refletem, assim, a transposição do Estado Liberal com a 

garantia das liberdades individuais para o Estado Social, que acrescentava àqueles direitos 

fundamentais de primeira geração a tutela de direitos sociais, tais como o direito a um salário 

mínimo e ao gozo de férias remuneradas anuais16. 

Em suma, a mudança do Estado Liberal para o Estado Social de Direito veio 

com o reconhecimento de que não bastava regular juridicamente a vida social conferindo aos 

cidadãos garantias individuais, mas fazia-se necessária a atuação do Estado para que referidas 

garantias fossem atendidas – o que se convencionou denominar direitos de segunda geração17. 

                                                
16 Cf. PAULO BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 28a ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 380. 
17 ADA PELLEGRINI GRINOVER define assim a alteração do paradigma liberal para o paradigma social de Estado 
de Direito: "Vale lembrar, com Dalmo Dallari, que a teoria foi consagrada em um momento histórico - o do 
liberalismo - em que se objetivava o enfraquecimento do Estado e a restrição de sua atuação na esfera da 
liberdade individual. Era o período da primeira geração de direitos fundamentais, ou seja, das liberdades ditas 
negativas, em que o Estado só tinha o dever de abster-se, para que o cidadão fosse livre de fruir de sua liberdade. 
O modelo do constitucionalismo liberal preocupou-se, com exclusividade, em proteger o indivíduo da ingerência 
do Estado. Esse estado de coisas alterou-se com o fenômeno histórico da Revolução Industrial, em que as massas 
operárias assumem relevância social, aparecendo no cenário institucional o primeiro corpo intermediário, porta-
voz de suas reinvidicações: o sindicato. A transição entre o Estado liberal e o Estado social promove alteração 
substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. Nesse quadro, o Estado existe mais para atender o bem 
comum e, conseqüentemente, satisfazer direitos fundamentais e, em última análise, garantir a igualdade material 
entre os componentes do corpo social. Surge a segunda geração de direitos fundamentais - a dos direitos 
econômico-sociais - , complementar à dos direitos de liberdade. Agora, ao dever de abstenção do Estado 
substituiu-se seu dever a um dare, facere, praestare, por intermédio de uma atuação positiva, que realmente 
permita a fruição dos direitos de liberdade da primeira geração, assim como dos novos direitos" (O controle de 
políticas públicas pelo Poder Judiciário, in O Processo: Estudos e Pareceres, 2a ed., São Paulo: DPJ, 2009, pp. 
36/37). 
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Essa evolução, contudo, não foi suficiente para conferir plena eficácia e 

aplicabilidade18 aos direitos sociais19, afinal, como observa PAULO BONAVIDES, "dificilmente 

as declarações que os inseriam se prestavam a uma redução jurídica fácil, de modo a fazê-los 

ingressar no corpo da Constituição dotados já de aplicabilidade direta e imediata", como se 

dava em relação aos direitos individuais do constitucionalismo liberal20. 

Não se desconsidera, nesse contexto, que desde a proclamação da República, 

quando se adotou o modelo de constitucionalismo norte-americano21, se admitia em tese a 

aplicabilidade direta de parte das normas constitucionais, com as self-executing provisions, not 

self-executing provisions, mandatory provisions e directory provisions22.  

Naquele momento, no entanto, entendia-se que a maior parcela das disposições 

constitucionais dependia de regulação infraconstitucional para que pudesse incidir e ser 

aplicável23.  

Essa forma de compreender e fazer atuar as disposições constitucionais foi 

sucedida, no campo teórico e pragmático, por outra, que preconiza a eficácia plena e a 

aplicabilidade direta e imediata das normas que preveem direitos fundamentais. 

                                                
18 Ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA que: "Uma norma só é aplicável na medida em que é eficaz. Por conseguinte, 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais constituem fenômenos conexos, aspectos talvez do mesmo 
fenômeno, encarados por prismas diferentes: aquela como potencialidade, esta como realizabilidade, praticidade". 
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 8a ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 59) 
19 Cf. LUIZ ROBERTO BARROSO: "No modelo que vigorou na Europa até o segundo pós-guerra, a Constituição 
não era vista como uma norma invocável perante os tribunais. As proposições nela contidas funcionavam como 
mera invocação à atuação do Legislativo e do Executivo. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer papel 
relevante na realização do conteúdo da Constituição. Somente quando tais conteúdos eram desenvolvidos por 
atos do parlamento ou por atos administrativos, é que se tornavam exigíveis judicialmente" (O Novo cit., p. 28). 
20 Curso cit., p. 241. 
21 Acerca desse momento histórico, PAULO BONAVIDES observa que: "Com efeito, os princípios chaves que 
faziam a estrutura do novo Estado diametralmente oposta àquela vigente no Império eram doravante: o sistema 
republicado, a forma presidencial de governo, a forma federativa de Estado e o funcionamento de uma suprema 
corte, apta a decretar a inconstitucionalidade dos atos do poder; enfim, todas aquelas técnicas de exercício da 
autoridade preconizadas na época pelo chamado ideal de democracia republicana imperante nos Estados Unidos e 
dali importadas para coroar uma certa modalidade de Estado liberal, que representava a ruptura com o modelo 
autocrático do absolutismo monárquico e se inspirava em valores de estabilidade jurídica vinculados ao conceito 
individualista de liberdade" (Curso cit, p. 377). 
22 A respeito, vide JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade cit., p. 15. 
23 Cf. PAULO BONAVIDES, Curso cit., p. 250. 
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A concepção de aplicabilidade das normas constitucionais anterior à atual 

exigia a modificação, apenas, da forma de compreender o texto constitucional, "elevando-o" à 

condição de norma positiva aplicável, de modo que, reconhecendo-se dispositivos que 

houvessem criado direitos subjetivos, eles seriam diretamente aplicáveis pelo Judiciário, sem a 

necessidade de nova positivação, com a regulamentação da norma, pelo legislador 

infraconstitucional24. 

Entendia-se que a especificação da conduta esperada e a previsão da 

consequência em caso de seu desatendimento no próprio texto constitucional, dando 

conformação de direito subjetivo 25 , eram destinadas apenas aos interesses eleitos pelo 

legislador constituinte como merecedores de proteção plena. Os demais não estariam 

necessariamente desprovidos de proteção, mas sua tutela estaria sujeita a atuação do legislador 

infraconstitucional26 ou, ainda, condicionados à atuação do Legislativo e do Executivo27. 

Tinha-se, na expressão de LUIZ ROBERTO BARROSO, um "constitucionalismo 

que não era para valer"28, em que não se verificava a eficácia plena das normas constitucionais. 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou no país o modelo de Estado 

Democrático de Direito - em superação ao Estado Social de Direito vigente até então -, com a 

                                                
24 Cf. LUIZ ROBERTO BARROSO, O Novo cit, p. 29. 
25 De acordo com JOSÉ AFONSO DA SILVA: "Se esses interesses protegidos são aqueles que a ordem jurídica 
considera um valor fundante ou importante do Direito, recebem eles proteção direta, plena e específica, 
constituindo-se na figura dos direitos subjetivos" (Aplicabilidade cit., p. 167). 
26  Ressalve-se, neste ponto, que mesmo nessa concepção, JOSÉ AFONSO DA SILVA admite que normas 
programáticas, de eficácia limitada, podem também tutelar interesses de modo a permitir a solução do caso 
concreto. Após elencar os artigos da Constituição Federal que tratam da função social da propriedade, da 
proteção da família, do direito à educação e à cultura, ele conclui que estas normas programáticas "encontram-se 
no limiar da plena eficácia" e que "Em certos casos, as normas programáticas produzem direito subjetivo, 
considerado este como a possibilidade de exigir ora uma abstenção, ora uma prestação, ora um agir que crie, 
modifique ou extinga relações jurídicas" (Aplicabilidade cit., pp. 173/174). 
27 Novamente, JOSÉ AFONSO DA SILVA entende que: "Se não tem o direito subjetivo no seu aspecto positivo, 
como poder de exigir uma prestação fundada numa norma constitucional programática, surge ele, porém, em seu 
aspecto negativo, como possibilidade de exigir que o Poder Público não pratique atos que a contravenham" 
(Aplicabilidade cit., p. 174) 
28 Noticia o autor nesse sentido que: "Na antevéspera da constituinte de 1988, era possível identificar um dos 
fatores crônicos do fracasso na realização do Estado de direito no país: a falta de seriedade em relação à Lei 
Fundamental, a indiferença para com a distância entre o texto e a realidade, entre o ser e o dever ser" (O Novo 
cit., p. 28). 
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defesa da eficácia plena das normas constitucionais por parte da doutrina29, sustentando-se a 

sua aplicabilidade "direta e imediatamente, na extensão máxima de sua densidade 

normativa"30.  

O Estado Democrático de Direito diferencia-se de seu predecessor por duas 

características essenciais, que servirão de baliza ao presente exame da atividade judicial no 

Estado contemporâneo. São elas: a ampliação dos deveres do Estado, reconhecendo-os como 

deveres de prestação31; e o aumento do controle da Sociedade sobre o poder estatal, ou seja, de 

poder limitado pela Constituição e pelo conjunto normativo, identificando-se a possibilidade 

de participação32-33 e influência com o resultado legítimo, que pode e deve ser aceito34. 

Com essa alteração do modelo de Estado de Direito, o constitucionalismo pátrio 

passa a sofrer influxos dos estudos de filosofia, teoria geral do direito e direito constitucional 

                                                
29  LUIZ ROBERTO BARROSO aponta PAULO BONAVIDES, ANTONIO CARLOS DINIZ e ANTÔNIO CARLOS 
CAVALCANTI MAIA, além dele próprio, como pioneiros do debate de superação do positivismo (O Novo cit, p. 
30). Sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, ainda que por outro viés, é sempre necessário mencionar a 
obra de JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das Normas Constitucionais (citada nesse trabalho em sua 8ª 
edição, de 2012). 
30 Cf. LUIZ ROBERTO BARROSO, que complementa: "Como consequência, sempre que violado um mandamento 
constitucional, a ordem jurídica deve prover mecanismos adequados de tutela - por meio da ação e da jurisdição -
, disciplinando os remédios jurídicos próprios e a atuação efetiva de juízes e tribunais (O Novo, cit., p. 29). 
31 Para PAULO BONAVIDES, em verdade, se trataria de uma Constituição do Estado social de terceira geração que, 
por seus avanços, não apenas concede direitos sociais básicos, mas os garante. (Curso cit., p. 385). 
32 SUSANA HENRIQUES DA COSTA aponta a participação como elemento essencial da concepção democrática de 
Estado de Direito, dizendo: "A nova concepção de Estado Democrático de Direito está fundada principalmente na 
ideia de participação e busca aliar novamente a ideia de direito à ideia de justiça. Traz ínsita ao seu conceito a 
participação popular e a noção de justiça material. Há uma reaproximação ao direito natural, sem abandonar o 
direito positivo. Salienta-se o papel dos princípios jurídicos como fundamento da ordem jurídica, fonte 
subsidiária do direito e base para a interpretação da lei" (O Processo Coletivo na Tutela do Patrimônio Público e 
da Moralidade Administrativa, São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 34/35). 
33 Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, contudo: "O exercício da ação e da defesa, ao longo do procedimento e 
ao lado dos atos de jurisdição, constitui ao mesmo tempo cooperação trazida para o correto exercício desta e 
participação que não pode ser obstada aos interessados. A participação, portanto, não é do titular do poder (no 
caso, jurisdição), mas das pessoas sobre quem o poder se exerce" (A Instrumentalidade do Processo, São Paulo: 
Malheiros, 14ª ed., 2009, p. 133). 
34 LUIZ ROBERTO BARROSO identifica a confluência de duas ideias - Constitucionalismo e Democracia - para a 
conformação do conceito de Estado democrático de direito ou, na sua concepção, de Estado constitucional. Diz 
ele: "Constitucionalismo significa Estado de direito, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. 
Democracia, por sua vez, traduz a ideia de soberania popular, governo do povo, vontade da maioria. O 
constitucionalismo democrático, assim, é uma fórmula política baseada no respeito aos direitos funamentais e no 
autogoverno popular" (O Novo cit., p. 25). 
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alemães e norte-americanos que se debruçavam sobre conceito e conteúdo de norma, 

princípio, regra, colisão de direitos fundamentais e ponderação35. 

Reconhece-se a normatividade dos princípios gerais de direito não apenas sob a 

forma de normas programáticas36. Não obstante o maior grau de abstração das normas 

constitucionais37, passa-se a afirmar sua eficácia plena38 e, portanto, a imposição da sua 

aplicação – o que no mais das vezes, somente é possível com o preenchimento de lacunas e 

com a ponderação entre princípios constitucionais e análise pelo julgador da prevalência de 

algum sobre os demais39. 

                                                
35 NELSON NERY JR. identifica a influência dos seguintes autores na doutrina pátria, a esse respeito: "Há as 
construções e sistematizações de Peter Häberle, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Carl Schmitt, José Joaquim 
Gomes Canotilho, Virgílio Afonso da Silva, Friederich Müller, Claus Wilhelm Canaris, Karls Larez, Josef Esser, 
Niklas Luhmann, Eduardo García de Enterría, Karl Engish, Alf Ross, entre outros" (Princípios do Processo na 
Constituição Federal, 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.21). 
36 Como aponta PAULO BONAVIDES: "A inserção constitucional dos princípios ultrapassa, de último, a fase 
hermenêutica das chamadas normas programáticas. Eles operam nos textos constitucionais da segunda metade 
deste século uma revolução de juridicidade sem precedente nos anais do constitucionalismo. De princípios gerais 
se transformaram, já, em princípios constitucionais" (Curso cit, p. 268). 
37 MARCELO NEVES expõe entendimento crítico a essa questão, observando que "Sem desconhecer, portanto, que 
o sistema jurídico inclui programas finalísticos, parece-me, porém, que não cabe atribuir a falta de concretização 
normativa de determinados dispositivos constitucionais simplesmente ao seu caráter programático. Em primeiro 
lugar, deve-se observar que a vigência social (congruente generalização) de normas constitucionais programáticas 
depende da existência das possibilidades estruturais de sua realização. A própria noção de programa implica a sua 
realizabilidade no contexto social das expectativas e comunicações que ele se propõe a direcionar ou reorientar" 
(A Constitucionalização Simbólica, 2ª ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, pp. 114/115). 
38 Eficácia que, conforme a lição de KONRAD HESSE, "...não se confunde com as condições de sua realização; a 
pretensão de eficácia associada a essas condições como elemento autônomo. A Constituição não configura, 
portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo 
das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, 
a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade 
social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura 
normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-político e econômicas. A força condicionante da 
realidade e a normatividade da Constituição podem ser diferenciadas; elas não podem, todavia, ser 
definitivamente separadas ou confundidas" (A Força Normativa da Constituição, Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1991, p. 15). 
39 Sobre a natureza dos princípios, ROBERT ALEXY sustenta que: "Princípios exigem que algo seja realizado na 
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nesse sentido, eles não contêm um 
mandamento definitivo, mas apenas prima facie. Da relevância de um princípio em um determinado caso não 
decorre que o resultado seja aquilo que o princípio exige para esse caso. Princípios representam razões que 
podem ser afastadas por razões antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e 
contra-razão não é algo determinado pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de 
seu conteúdo em face dos princípios colidentes e das possibilidades fáticas" (Teoria dos Direitos Fundamentais, 
trad. Virgílio Afonso da Silva, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 104). 
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Essa forma de compreender o direito, tendo como ponto de partida o direito 

constitucional e a aplicabilidade plena das normas constitucionais, mediante ponderação 

quando necessário, foi identificada como pós-positivismo40, concepção mista que, sem negar o 

caráter objetivo do ordenamento jurídico, agrega valores e razão prática não apenas como 

parâmetros de sua interpretação, mas na própria aplicação da norma41. 

 

 

1.1.2. DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO NO PARADIGMA DA EFICÁCIA DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS SOBRE A ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO JUIZ NO PROCESSO. 

 

Reposicionada a Constituição Federal como norma jurídica a que se reportam 

todas as demais, por sua fundamentalidade42, mas também pela aplicabilidade plena dos seus 

dispositivos, nos termos já delineados, nota-se uma constitucionalização dos demais ramos do 

                                                
40  Para PAULO BONAVIDES, embora se possa encontrar tentativas de superação da dualidade Direito 
Natural/Direito Positivo anteriormente, notadamente nos estudos de J. ESSER, o grande passo nesse sentido veio 
com F. MÜLLER, na Alemanha, e R. DWORKIN, nos Estados Unidos e Inglaterra. Diz ele: "Com efeito, ambos já 
se colocam na faixa histórica do pós-positivismo, cujas teses mais fecundas e representativas encabeçam 
verdadeiramente; Müller com o normativismo de sua teoria estruturante do Direito, intentando ultrapassar pelas 
vias conceituais de uma concepção material o formalismo normativista de Kelsen; Dworkin, com a conexidade 
Direito/Moral, buscando abalar e desterrar da Ciência Jurídica o positivismo de Hart" (Curso cit., p. 286) 
41 Nos dizeres de LUIZ ROBERTO BARROSO: "No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo 
nesse paradigma em construção, incluem-se a reentronização dos valores na interpretação jurídica, com o 
reconhecimento da normatividade aos princípios e de sua diferença qualitativa em relação às regras; a 
reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica; e o 
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre a dignidade da pessoa humana" (O 
Novo cit., p. 31). 
42 De rigor ressaltar que esse aspecto há muito é reconhecido, pois, como ADA PELLEGRINI GRINOVER já 
observava em 1972, o direito constitucional é como "um tronco de cujas raízes se alimentam os vários ramos do 
ordenamento público; e enquanto o direito constitucional é o princípio de todo o direito do Estado, os outros 
ramos o pressupõem e são por ele gerados e sustentados. Suas instituições particulares, suas normas e seus 
elementos têm sempre um fundamento constitucional, ainda que se desenvolvam com vida própria" (A Garantia 
Constitucional do Direito de Ação e sua Relevância no Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, 
p. 8). Nesse mesmo norte, destacam-se os estudos anteriores de EDUARDO J. COUTURE, Las Garantías 
Constitucionales del Proceso Civil (in Estudios de Derecho Procesal Civil, t.1, 4ª ed., Buenos Aires: 
Depalma/Lexis Nexis, 2003, p. 19/67), e ENRICO TULLIO LIEBMAN, Diritto Costituzionale e Processo Civile in 
Problemi del Proceso Civile, Milão: Morano, 1962, p. 149/154). 
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direito, pois se passa a exigir, para a aplicação da norma infraconstitucional, a verificação de 

sua compatibilidade com a Constituição, vale dizer, se a interpretação e aplicação dada são 

compatíveis com os fins constitucionais43. 

Portanto, ao aplicar a lei a determinada controvérsia, o juiz deve confrontar se a 

solução por ele concebida está de acordo com a Constituição – não apenas com o texto 

constitucional, mas também com a norma infraconstitucional constituída com o preenchimento 

do seu conteúdo com os valores e interesses protegidos constitucionalmente, manejando 

diferentes técnicas de interpretação e recorrendo à ponderação quando houver colisão de 

direitos fundamentais44. 

Deste modo, vê-se que a tarefa de constituir o significado da norma no caso 

concreto não está restrita às questões que envolvam a aplicação direta da Constituição e que o 

juiz, ao decidir sobre questões infraconstitucionais, a estará aplicando indiretamente, devendo, 

se houver necessidade, preencher o conteúdo dos conceitos indeterminados45 do enunciado 

normativo de acordo com princípios constitucionais46. 

                                                
43 Cf. LUIZ ROBERTO BARROSO: "Qualquer operação de realização do Direito envolve a aplicação direta ou 
indireta da Constituição. Direta, quando uma pretensão se fundar em uma norma constitucional; e indireta quando 
se fundar em uma norma infraconstitucional, por duas razões: a) antes de aplicar a norma, o intérprete deverá 
verificar se ela é compatível com a Constituição, porque, se não for, não poderá fazê-la incidir; e b) ao aplicar a 
norma, deverá orientar seu sentido e alcance à realização dos fins constitucionais" (O Novo cit., p. 33). 
44 A interpretação sistêmica exigida decorre do postulado hermenêutico da unidade do ordenamento jurídico que, 
conforme HUMBERTO ÁVILA, exige "do intérprete o relacionamento entre a parte e o todo mediante o emprego 
das categorias de ordem e de unidade", sendo seu subelemento o "postulado da coerência, a impor ao intérprete, 
entre outros deveres, a obrigação de relacionar as normas com as normas que lhe são formal ou materialmente 
superiores" (Teoria cit., p. 136). 
45 Para EROS GRAU, tratar de conceito indeterminado é uma impropriedade, pois a própria definição de conceito 
jurídico exige a sua determinação ("todo conceito é uma suma de idéias que, para ser conceito, tem de ser, no 
mínimo, determinada"), portanto, em verdade, enunciados normativos abertos conteriam "termos 
indeterminados", que são a expressão dos conceitos (Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação 
do direito e os princípios, 6a ed. refundida do Ensaio e Discurso sobre a Interpretação do Direito, São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 157). 
46 HUMBERTO ÁVILA defende a ulização do postulado da coerência em complementação ao da hierarquia (que 
pressuporia a relação estática entre a norma constitucional, superior, e os demais princípios e regras), 
distinguindo duas dimensões de relacionamento entre as normas, vertical e horizontal, diz ele: "O relacionamento 
vertical entre as normas (normas constitucionais e normas infraconstitucionais, por exemplo) deve ser 
apresentado de tal forma que o conteúdo de sentido da norma inferior deve ser aquele que 'mais intensamente' 
corresponder ao conteúdo de sentido da norma superior. O relacionamento horizontal entre as normas (princípios 
constitucionais mais gerais e princípios constitucionais mais específicos ou princípios e regras constitucionais, 
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Essa atividade extrapola a mera interpretação da norma47-48 e, quando ocorre no 

bojo do processo, deve ser realizada pelo juiz em conjunto – ainda que não necessariamente 

em cooperação ou colaboração harmônica – com harmônia - entre juiz e as partes49. A 

ampliação da função judicial para conferir significado aos conceitos indeterminados implica 

correspondente aumento de poder, que deve ter como freio e contrapeso, em mesma 

intensidade, a participação e o controle da atividade estatal pelas partes. 

Então, se antes a norma escrita continha a descrição de uma situação fática à 

qual se aplicava a consequência jurídica determinada em seu dispositivo quando os fatos 

narrados ao juiz correspondiam à previsão legal50 - raciocínio lógico que pode ser descrito no 

silogismo se X aconteceu, então Y é a consequência prevista no ordenamento - , atualmente, 

não raras vezes o legislador recorre a conceitos jurídicos tipológicos51 e deixa ao magistrado a 

                                                                                                                                                    
por exemplo) deve ser compreendido de modo que o conteúdo normativo da norma mais específica constitua 
precisamente uma 'melhor especificação' da norma mais geral" (Teoria cit., p. 140). 
47 PAULO BONAVIDES, referindo-se a doutrina de MÜLLER, observa que: "O texto funciona como diretiva e limite 
da concretização possível. Como a interpretação do texto da norma forma uma parte importante, mas não a única, 
de conversão de sinais de ordenação normativa aplicada a determinados casos, é mais apropriado falar-se de 
concretização de normas e não de interpretação ou exegese" (Curso cit., p. 522). 
48 Para EROS GRAU, a atividade judicial continua sendo de interpretação, pois nega a "concepção tradicional, à 
moda de Savigny, para quem a interpretação não é mais que a reconstrução do pensamento do legislador" e 
sustenta que "a interpretação do direito envolve não apenas a declaração do sentido veiculado pelo texto 
normativo, mas a constituição da norma a partir do texto e da realidade", no mesmo sentido do sustentado nesta 
dissertação, portanto. (Por que tenho cit., p. 26). 
49 Assim discorre NICOLÒ TROCKER: "La collaborazione delle parti con giudice trova peni una sua ragion d'essere 
su un piano pin ampio, ossia anche rispetto alla individuazione e interpretazione della legge scritta interna, tanto 
più che il principio iura novit curia non risulta univocamente desumibile da una precisa disposizione normativa e 
le incertezze e difficoltà possono presentarsi, se non tanto riguardo all'accertamento dell'esistenza delle norme, 
almeno riguardo alia determinazione del loro contenuto" (Processo Civile e Costituzione: Problemi di Diritto 
Tedesco e Italiano, Milano: Giuffrè, 1974, p. 680). 
50 Esse, aliás, é um dos critérios de distinção entre regras e princípios identificado e criticado por HUMBERTO 
ÁVILA, chamado por ele de caráter hipotético-condicional, "que se fundamenta no fato de as regras possuírem 
uma hipótese uma consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas ao modo se, então, enquanto os 
princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para futuramente encontrar a regra para o 
caso concreto" (Teoria cit., p. 39). 
51 Cf. EROS GRAU: "os conceitos jurídicos tipológicos (fattispecie), universalmente, são expressões da história e 
indicam os ideais dos indivíduos e grupos, povos e Países; ligam-se a esquemas e elaborações de caráter lógico - 
independentemente dos quais é eventualmente impossível a disciplina, e que poderão ser diferentes, mesmo 
obedecendo, cada um a uma coerência própria -, bem como as preocupações e hábitos econômicos e as fés 
religiosas: à história do Estado e à estrutura econômica; a orientações filosóficas e concepções do mundo 
(Ascarelli 1952:XIV). Referem-se a fatos típicos da realidade (Comparato 1983:269). Aí encontramos conceitos 
cujos termos são, v.g., 'boa-fé', 'bom pai de família', 'coisa', 'bem', 'causa', 'dolo', culpa, 'erro'. Atribuir significado 
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função de descrever a situação fática e determinar o âmbito de incidência da norma no caso 

concreto. 

É o julgador, por exemplo, quem dirá se dada circunstância configura a "função 

social" da propriedade ou do contrato, se determinado comportamento pode ser considerado 

como resultante de "boa-fé objetiva" e qual a consequência de tal constatação no caso 

concreto52. 

Da mesma forma, entendia-se que a função primordial das partes era trazer os 

fatos da controvérsia ao conhecimento do julgador e o enquadramento jurídico que pretendiam 

ver reconhecido – causa de pedir próxima e remota –, cabendo ao juiz dizer o direito. 

O juiz, por sua vez, não estava vinculado ao fundamento jurídico sustentado 

pelas partes: apresentados os fatos, bastaria subsumi-los, enquadrá-los, no enunciado 

normativo que define a consequencia jurídica para a sua ocorrência. Admitia-se que alguma 

interpretação era necessária, ressalvando, contudo, que o juiz não estava criando norma nova. 
                                                                                                                                                    
a esses termos equivale à identificação das espécies de fato alcançadas por um texto normativo" (Por que tenho 
cit., p. 152). 
52 JUDITH MARTINS-COSTA traz diversos outros exemplos inseridos no Código Civil, sendo, portanto, categorias 
abstratas e gerais que conformam o direito material, ao qual o direito processual deve se adequar e servir de 
instrumento a sua concretização, a demonstrar como também por força da modificação do direito 
infraconstitucional, se expandiu a função judicial na constituição da norma. Em suas palavras:"(...) é preciso 
atentar para que não se esconda, atrás da noção formal, decorrente da técnica jurídica, a rica variedade de 
situações jurídicas, de posições jurídicas subjetivas concretamente detectáveis na prática social e merecedoras de 
diferenciada tutela jurídica. (omissis) Por isso o apelo, tantas vezes feito na Lei Civil a conceitos flexíveis, 
'fórmulas ordenadoras' ou expressões dotadas de vagueza socialmente típica (algumas delas constituindo mesmo 
cláusulas gerais), tais como: 'conforme as circunstâncias exigirem; conforme as circunstâncias (do caso) ou 
conforme os usos; uso a que se destina ou fim a que se destina; usos convencionados ou presumidos; uso retular; 
costumes da localidade; justa causa ou justo motivo; motivos graves; segundo a boa-fé (ou conforme aos ditames 
da boa-fé); boa-fé; má-fé; natureza da coisa; ou natureza da atividade; costume do lugar; bons costumes; 
diligência normal ou habitual, ou diligência exigida (pela) natureza (da situação ou da coisa); dano iminente; 
dano considerávelk obrigação excessivamente onerosa (ou onerosidade excessiva, ou excessiva desproporção); 
premente necessidade ou necessidade manifesta; prestação manifestamente desproporcional; negligência ou 
imprudência; fim econômico ou fim social (do direito); exercício regular de um direito reconhecido; motivos 
imprevisíveis; motivo grave; motivo razoável; pagamento reiteradamente feito em outro local; caso fortuito ou 
força maior; prestação inútil ao credor; fato ou omissão imputável; o que razoavelmente deixou de lucrar; 
equitativamente; parte inocente; liberdade de contratar; função social do contrato; probidade; natureza do 
negócio; tempo suficiente; imprópria ao uso a que é destinada; risco; razoavelmente; razoabilidade; prazo 
compatível com a natureza e vulto dos investimentos; extrema vantagem para a outra (parte). São essas 
expressões, vazadas em tessitura semanticamente aberta que permitirão ao aplicador do Direito descer do plano 
das abstrações ao terreno rico e multiforme do concreto atentando à materialidade das situações subjacentes" 
(Comentários ao novo Código Civil, vol. V, t. II: do inadimplemento das obrigações, Rio de Janeiro: Forense, 
2009, pp. 13/16). 
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Com a ampliação do poder do juiz na constituição da norma, não é mais 

possível sustentar que sua atividade está limitada à concreção da vontade do legislador53. O 

próprio legislador transferiu ao julgador a definição de parte significativa da norma, ao 

recorrer à técnica de redação do texto legal com o uso de expressões que permitam maior 

espaço interpretativo54. 

Trata-se de tarefa, reconhece-se, para a qual os operadores do direito, juízes e 

advogados, no mais das vezes não estão preparados. Em pesquisa conduzida por MARIA 

TEREZA SADEK55 em cooperação com a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, 

apurou-se que 86,5% dos magistrados entrevistados entendia que as decisões judiciais devem 

ser orientadas preponderantemente por parâmetros legais. 

Comentando esse dado, SIDNEI AGOSTINHO BENETI56 observa que "a resposta 

reflete o que se introjetou no legal thinking nacional, de que o pensamento do juiz é produto 

direto" da lei e que "a predominância da legalidade reflete a formação histórica do profissional 

judiciário, vindo do constitucionalismo de Montesquieu e Madison-Hamilton, reiterado ainda 

na universidade, ao tempo de faculdade dos profissionais indagados". 

                                                
53 Assim entende NICOLÒ TROCKER: "Una simile considerazione si baserebbe però su una visione eccessivamente 
positivistica e semplicistica dei diritto, in cui la voluntas legis, il 'giusto a per il caso singolo appaiono come dati 
certi, meccanicamente deducibili da una fattispecie astratta predeterminata in maniera netta ed univoca. In realtà, 
si è da tempo riconosciuto che ii diritto, anche nella sua veste di norma positiva, di disposizione legislativa, non 
costituisce un dato fisso ed immutabile, ma piuttosto un e continuo divenire' (immerwährendes Geschehen) alla 
cui individuazione non si giunge (in genere) in via di semplice deduzione logica, ma bensì in via di valutazione 
interpretativa o addirittura di formazione creativa. Nel dubbio e nel conflitto la regula iuris nasce da una 
cooperazione integratrice tra il soggetto e la norma" (Processo cit., p. 644). 
54 CASSIO SCARPINELLA BUENO aponta que: "Por outro lado, o pensamento jurídico considerado como um todo, e 
não apenas o do direito processual civil, atravessa uma sensível alteração de polo metodológico com a que vem 
sendo chamada de 'abertura' da norma jurídica. De um ordenamento jurídico claramente 'hermético', em que a 'lei 
deixava pouco ou nenhum espaço para ser preenchida pelo seu intérprete e aplicador, passou-se, gradativamente, 
a uma textura de ordenamento jurídico completamente diversa, em que o legislador, consciente de que não tem 
condições de prever com exatidão todas as situações das complexas relações sociais e estatais da atualidade, 
permite, expressamente, que o intérprete e o aplicador do direito criem a melhor solução para cada caso 
concreto" (Curso cit., p. 77). 
55 Magistrados: uma imagem em movimento, Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 47. 
56 Magistrados cit., p. 106. 
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Portanto, se a lei expressa e completa não é mais parâmetro suficiente para 

impor limite à atividade judicial, sustenta-se que o poder aumentado do juiz deve estar sujeito 

a outro controle, o da participação das partes. 

Em concepção mais próxima ao positivismo (e ao formalismo que lhe é 

consequente), o controle dos cidadãos era somente anterior à produção da norma jurídica. Os 

indivíduos elegem seus representantes e esses elaboram as leis a que estarão sujeitos os 

representados. Desse modo, pela eleição, o indivíduo participaria indiretamente da 

constituição da norma que limita o poder estatal que poderá vir a atingir sua esfera jurídica. 

Entretanto, uma vez que se admite que a norma disposta sob a forma do 

referido silogismo se - então não é mais suficiente para, por si só, abarcar as diversas situações 

que se apresentam na realidade contemporânea, a redação dos enunciados normativos passa a 

incluir conceitos equívocos, além de ser regida e ter como referência interpretativa a própria 

Constituição, a participação dos indivíduos pela eleição de seus representantes legislativos ou 

diretamente, nas hipóteses permitidas, passa a ser insuficiente. 

Faz-se necessário também controle posterior ao da produção da lei, mais amplo, 

especialmente quando a aplicação seja feita em demanda judicial, como decorrência do 

princípio democrático, que no processo ganha os contornos do devido processo legal57 

(também chamado devido processo constitucional, expressões que serão utilizadas 

indistintamente nesse trabalho). 

Dito de outra forma, uma vez que as consequências jurídicas da atuação ou 

omissão somente serão conhecidas, em situação de controvérsia, quando o juiz proferir 

decisão, a participação do jurisdicionado deixa de ser a mera influência sobre qual deve ser a 

                                                
57 Cf. NELSON NERY: "O princípio constitucional fundamental do processo civil, que entendemos como a base 
sobre a qual todos os outros princípios e regras se sustentam, é o do devido processo legal, expressão oriunda da 
inglesa due process of law. A Constituição Federal Brasileira de 1988 fala expressamente que 'ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal' (CF 5o, LIV). Em nosso parecer, bastaria a 
norma constitucional haver adotado o princípio do due process of law para que daí decorressem todas as 
consequências processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa. É, por 
assim dizer, o gênero do qual todos os demais princípios e regras constitucionais são espécies" (Princípios cit., p. 
79). 
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norma aplicável e passa a corresponder à possibilidade de convencer o juiz de qual deve ser a 

própria definição da norma58. 

Portanto, a incerteza gerada pela possibilidade de resultados distintos a 

depender da qualidade das condicionantes materiais, culturais e ideológicas que incidirão 

sobre a mencionada atividade judicial na resolução de uma controvérsia deve ser 

contrabalanceada pela maior participação dos sujeitos parciais, permitindo-lhes maior grau de 

influência no resultado do processo e, deste modo, legitimando-o. 

É o que se passará a abordar nos tópicos seguintes. 

 

 

1.2. APLICAÇÃO DAS NORMAS COM ENUNCIADOS ABERTOS POR MEIO DO PROCESSO 

 

Antes de se iniciar esse exame, contudo, é necessário ressalvar que a atividade 

do julgador ao dar concretude à norma constitucional ou infraconstitucional, sob a forma de 

princípios ou de enunciado normativo que contém conceito jurídico indeterminado, é distinta 

daquela procedida usualmente nos conflitos de interesses de caráter privado ou naquelas 

regidas por regras bem definidas (por conceitos determinados) pelo legislador. 

Evidente que a afirmação não deve ser generalizada. Obviamente, é possível 

haver controvérsia versando sobre interesses eminentemente privatísticos, que por sua 

complexidade, pela rapidez com que se desenvolvem negócios jurídicos atualmente, pela 

constante mudança dos parâmetros da atividade desenvolvida pelas partes, ou por qualquer 

                                                
58 Oportuna, nesse sentido, a distinção que MARCELO NEVES faz acerca da aplicação e da execução do direito: 
"Da mesma maneira que a execução, a aplicação do direito exige, em ordens jurídicas positivas, o agir de um 
terceiro, o órgão competente, em face dos destinatários da norma. No entanto, a execução em sentido estrito 
consiste numa atividade impositiva de fato, enquanto a aplicação normativa pode ser conceituada como a criação 
de uma norma concreta a partir da fixação do significado de um texto normativo abstrato em relação a um caso 
determinado, incluindo, na concepção de Müller, não só a produção da 'norma de decisão' (individual) do caso, 
mas também a produção da 'norma jurídica' (geral) aplicável ao caso." (A Constitucionalização... cit., p. 45).  
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outra razão são regulados por conceitos abertos – o que demandará exercício mais amplo do 

poder do juiz na constituição e aplicação da norma. 

Igualmente, em tese pode-se cogitar que questão de interesse público59 encontre 

solução posta no ordenamento, de modo que a aplicação da regra, desde que de acordo com o 

parâmetro constitucional, baste para resolver a controvérsia. 

Em cada situação-tipo, portanto, haverá atividade distinta do juiz e, 

consequente, deve haver cognição adequada para tratamento da matéria60. 

Sintetizando o modo de enfrentamento dessas situações, MAURO CAPPELLETTI e 

BRYANT GARTH reconhecem, no contexto da efetivação da "terceira onda" de acesso à justiça, 

"a necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo de litígio", propugnando que 

se deve levar em consideração a complexidade da controvérsia, os valores envolvidos, as 

características das partes e as repercussões das disputas61. 

A identificação dessas características e a análise do seu entrecruzamento são 

bastante mais complexas do que a subsunção realizada pelo julgador que atuava sob o 

paradigma liberal-positivista do sistema jurídico. 
                                                
59 A demonstrar a preemência do interesse público, observa-se, com SUSANA HENRIQUES DA COSTA, que: "Os 
valores fundamentais vigentes em uma determinada sociedade correspondem à sua ideia de justicá, dentro de um 
certo contexto histórico. Ao buscar a concretização desses valores, o Estado estará buscando o bem comum e, por 
meio deste, o interesse público" (O Processo cit., p. 59). 
60 Nesse sentido, relacionando a natureza da atividade judicial com a cognição a ser desenvolvida, KAZUO 
WATANABE discorre: "Mas a importância da cognição não decorre somente desse fato. Resulta ela muito mais da 
própria natureza da atividade do juiz, que para conceber a prestação jurisdicional precisa, na condição de terceiro 
que se interpõe entre as partes, conhecer primeiro das razões (em profundidade, ou apenas superficialmente, ou 
parcialmente, ou definitivamente, ou em caráter provisório; tudo isso se põe no plano da técnica de utilização da 
cognição) para depois adotar as providências voltadas à realização prática do direito da parte. E decorre também 
da intensa utilização que o legislador dela faz para conceber procedimentos diferenciados para a melhor e efetiva 
tutela de direitos" (Cognição no Processo Civil, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55). 
61 Dizem, em resumo, ser necessário "verificar o papel e importância dos diversos fatores e barreiras envolvidos, 
de modo a desenvolver instituições efetivas para enfrentá-los. O enfoque de acesso à justiça pretende levar em 
conta todos esses fatores. Há um crescente reconhecimento da utilidade e mesmo da necessidade de tal enfoque 
no mundo atual (Acesso à Justiça, tradução e revisão de ELLEN GRACIE NORTHFLEET, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fábris, 1998, pp. 71/73). E, em outra parte, complementam: "A representação judicial - tanto de 
indivíduos, quanto de interesses difusos - não se mostrou suficiente, por si só, para tornar essas mudanças de 
regras 'vantagens tangíveis' ao nível prático. (...) Não é possível, nem desejável, resolver tais problemas com 
advogados, apenas, isto é, com uma representação judicial aperfeiçoada. Entre outras coisas, nós aprendemos, 
agora, que esses novos direitos frequentemente exigem novos mecanismos procedimentais que os tornem 
exequíveis" (p. 68/69). 
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Bastava ao magistrado, sob aquela ótica, investigar como os fatos efetivamente 

ocorreram para aplicar o já citado silogismo se - então. 

Na conformação vigente do sistema, devem ser identificados os fatos da causa e 

a natureza dos interesses em conflito, de modo a se verificar se há justificativa para uma 

atuação mais presente, mais ativa do julgador. Concomitantemente, deve-se analisar a norma 

jurídica aplicável (que não se confunde com o seu dispositivo ou enunciado), pois, a depender 

da sua conformação, será necessário tornar determinados os termos indeterminados contidos 

no dispositivo legal. 

Essa tarefa serve para melhor adequar o processo à controvérsia de direito 

material, pois tratar igualmente causas com diferentes naturezas de interesses ou com 

diferentes níveis de complexidade significaria diminuir a aptidão do processo para a 

concretização do direito material por meio da intervenção estatal62. 

Em conclusão, tem-se que o modo de exercício da função judicial dependerá da 

identificação dos interesses em disputa e da configuração da norma63 (se princípio, regra 

determinada ou regra definida por conceitos indeterminados), devendo ser mais ativo quando a 

complexidade ou a natureza dos interesses assim determinar, e se auto-restringir quando a 

questão houver sido resolvida com clareza pelo legislador ou quando a natureza privatística 

dos interesses não recomendar maior interferência do julgador na esfera jurídica das partes. 

                                                
62 No sentido do que aqui se defende, CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA expõe que: "O direito processual, 
como fenômeno cultural, produto exclusivo do homem e por consequência empolgado pela liberdade, não 
encontrável in rerum natura, tem o seu tecido interno formado pela confluência das ideias, projetos sociais, 
utopias, interesses econômicos, sociais, políticos e estratégias de poder reinantes em determinada sociedade, com 
notas específicas de tempo e espaço. Impossível, portanto, assimilá-lo, apesar do seu caráter formal, a um mero 
ordenamento de atividades, dotado de cunho exclusivamente técnico, composto por regras externas, estabelecidas 
pelo legislador de modo totalmente arbitrário. A estrutura mesma do processo civil não é moldada pela simples 
adaptação técnica do instrumento processual a um objetivo determinado, mas especialmente por escolhas de 
natureza política, em busca dos meios mais adequados e eficientes para a realização dos valores que dominam o 
meio social, estes sim estruturando a vida jurídica de cada povo, de cada nação, de cada Estado" (Garantia do 
Contraditório in JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (coord.), Garantias Constitucionais do Processo Civil: 
Homenagem aos 10 anos da Constituição Federal de 1988, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.133). 
63 Observa-se, entretanto, com HUMBERTO ÁVILA, que "muitas vezes o caráter absoluto da regra é completamente 
modificado depois da consideração de todas as circunstâncias do caso. É só conferir alguns exemplos de normas 
que preliminarmente indicam um modo absoluto de aplicação mas que, com a consideração a todas as 
circunstâncias, terminam por exigir um processo complexo de ponderação de razões e contra-razões" (Teoria cit., 
p. 45). 
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E, como visto nos itens anteriores, esta constatação decorre da própria 

conformação constitucional do Estado e da ampliação das possibilidades de definição da 

norma pelo juiz, estabelecidas pelo legislador. Não se defende aumento puro e simples dos 

poderes do juiz. Diferentemente, demonstrou-se que a conjuntura jurídica contemporânea 

exige do julgador condutas que antes não se aventava e, sendo reconhecida essa realidade, 

deve-se buscar mecanismos legítimos e adequados de controle da atividade judicial. 

A atuação do magistrado no processo judicial aqui concebida decorre dos 

limites e espaços normativos deixados pelo próprio legislador, e da impossibilidade de recusa 

a examinar e decidir demanda que lhe seja posta (salvo, logicamente, impedimentos e ausência 

de pressupostos ou condições definidos pelo próprio legislador). 

Contrariamente, havendo limite imposto pelo legislador, como o 

estabelecimento de regra expressa e conformada à Constituição, o juiz deve aplicar a solução 

prevista, mesmo nas causas complexas ou em que se faça presente relevante interesse público. 

Como dito, poder judicial é poder estatal e, no modelo democrático de direito, está sujeito a 

limites e controles64. 

A regra expressa somente pode deixar de ser aplicada se for considerada 

inválida diante do conflito com outras ou se for reconhecida cláusula de exceção que afaste 

sua incidência em determinada situação fática. Referidas cláusulas podem vir inscritas em seu 

próprio enunciado normativo ou ser deduzidas da incidência de um princípio65. 

Isso porque se considera que as regras "têm uma determinação da extensão de 

seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas"66, assim constituída em 

                                                
64 CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA apresenta argumento que se adota como ressalva ao acima exposto; 
diz ele que não se deve enclausurar a função judicial em "cubículos formais do procedimento, sem liberdade de 
movimentos e com pouquíssima liberdade criativa" (Garantia...cit., p. 138). De fato, a necessidade de limitação 
do poder se dá com a ampliação de participação da parte e com a "prestação de contas" do juiz em favor das 
partes e da sociedade, o que não se confunde com a sua sujeição a formalismos inúteis. Prossegue o autor dizendo 
que o papel ativo do juiz "mais ainda se justifica pela complexidade da vida atual, mormente porque a 
interpretação da regula iuris, no mundo moderno, só pode nascer de uma compreensão integrada entre o sujeito e 
a norma, geralmente não unívoca, com forte carga de subjetividade" (Garantia. cit., p. 139). 
65 Nesse sentido, ROBERT ALEXY, Teoria cit., p. 104 
66 Teoria cit., p. 104 
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decorrência das decisões "tomadas pelas autoridades legitimadas para tanto ou decorrentes de 

uma prática reiterada" – o que lhes confere força impositiva (caráter prima facie) 

"fundamentalmente diferente e muito mais forte"67. 

Assim sendo, quando determinado princípio tiver peso maior do que o outro em 

que está fundada a regra aplicável ao caso, pode-se formular cláusula de exceção68, mas se faz 

necessário que se justifique no caso concreto a sua prevalência e, também, que se demonstre a 

sua prevalência sobre o princípio que determina que as regras criadas legitimamente sejam 

seguidas69. 

Destarte, sendo distinta a atividade judicial em cada uma dessas hipóteses (v.g. 

causas complexas, presença de interesse público, ausência de solução expressa prevista em 

norma), é necessário que os instrumentos processuais postos à disposição do juiz sejam 

igualmente distintos ou, como ora se propõe, manejados distintamente. 

  

                                                
67 Teoria cit., p. 106. 
68 Em outros termos, divergindo parcialmente, HUMBERTO ÁVILA afirma que: "(...) a consequência estabelecida 
prima facie pela norma pode deixar de ser aplicada em face de razões substanciais consideradas pelo aplicador, 
mediante condizente fundamentação, como superiores àquelas que justificam a própria regra. Ou se examina a 
razão que fundamenta a própria regra (rule's purpose) para compreender, restringindo ou ampliando, o conteúdo 
de sentido da hipótese normativa, ou se recorre a outras razões, baseadas em outras normas, para justificar o 
descumprimento daquela regra (overruling)" (Teoria cit., p. 47). 
69 Nos dizeres de ROBERT ALEXY: "Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um 
peso maior a um outro princípio antagônico. Já uma regra não é superada pura e simplesmente quando se atribui, 
no caso concreto, um peso maior ao princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. É necessário que sejam 
superados também aqueles princípios que estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas autoridades 
legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem motivos uma prática estabelecida. 
Tais princípios devem ser denominados 'princípios formais' " (Teoria cit., p. 105). 
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2. A DISCRICIONARIEDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - VISÃO CRÍTICA 

 

Uma das possíveis críticas ao que se aduziu acima é que a atividade 

jurisdicional, dessa forma, esvaziar-se-ia em juridicidade. Ou seja, ao permitir-se ao 

magistrado que decida de acordo com valores e princípios que não estejam claramente 

expressos em enunciados normativos, estar-se-ia lhe permitindo, em última análise, que 

fizesse escolhas dentre soluções possíveis igualmente jurídicas e acolhidas pelo sistema.  

E se duas ou mais decisões estão de acordo com o sistema jurídico, não haveria 

fundamento para seu controle, nem razão para reformar decisão que estaria, teoricamente, em 

conformidade com o direito. Em suma, estar-se-ia reconhecendo que uma decisão judicial 

poderia ser discricionária. 

A possibilidade de se obterem decisões distintas com fulcro na mesma norma 

remonta ao debate entre o monismo e o dualismo da ordem jurídica. 

Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO70, para a teoria dualista, de 

que foi expoente CHIOVENDA, o direito subjetivo preexiste à atuação dos órgãos jurisdicionais, 

sendo apenas concretizado mediante o exercício da função jurisdicional. Já para a teoria 

unitária, de que foram defensores CARNELUTTI e REDENTI, a jurisdição tem como função 

compor a lide, para o que se faz necessário instituir a regra jurídica que a disciplina. 

Destarte, a teoria unitária não identifica os dois planos do ordenamento jurídico 

– material e processual –como distintos, de forma que o exercício da ação seria um 

desdobramento do direito subjetivo material. A ação seria portanto o mesmo único direito que 

existe, pois o direito subjetivo nasceria no processo71. 

                                                
70 Os institutos fundamentais do direito processual in Fundamentos cit., v. I, pp. 245-298. 
71  CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA acrescenta ao exposto que a teoria monista: "... concebe o 
ordenamento jurídico como unidade, direito material e processual se confundem, e o direito (substancial) só 
existe quando o Estado concede a tutela jurisdicional. (...) Fundamento dessa concepção é que o direito é poder, 
força, e que essa habita na organização do Estado, único aplicador das sanções. Para semelhante concepção, 
elemento essencial do direito é a sanção, ou melhor, o direito não é senão poder de aplicar sanções ou de pedir 
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Por sua vez, a teoria dualista compreende que o direito subjetivo tem como 

objeto um bem sobre o qual seu titular tem uma posição de vantagem, assegurada por lei, em 

relação aos demais, de modo que o exercício da ação é apenas a busca da proteção do direito 

já garantido normativamente por meio do processo, entendido como instrumento também 

previsto em lei para tanto. 

Embora não se negue que existe direito subjetivo pré-constituído, dois planos 

jurídicos distintos (material e processual) e que o exercício do direito de ação serve à busca da 

tutela do direito preexistente, tem-se que a solução jurídica do caso concreto não se resume, ou 

pode não se resumir em determinadas situações, à mera aplicação da previsão normativa. 

Entende-se que é necessária a constituição do seu conteúdo e da sua incidência 

na situação dada, de modo que o direito subjetivo se completa e se materializa na sua 

aplicação, que tanto pode se dar por meio do processo quanto fora dele, com a interpretação do 

negócio jurídico pelas partes, por exemplo. 

Nesse ponto interessa a distinção entre observância e imposição da norma legal. 

Enquanto a primeira significa um comportamento em concordância com o preceito normativo, 

aquiescendo com sua prescrição, a segunda advém do atendimento às consequências que a 

norma prevê para o seu não cumprimento. Diz-se que a observância é o atendimento à "norma 

primária", enquanto a imposição decorre da "norma secundária"72. 

                                                                                                                                                    
sua aplicação ao Estado. Dessa forma, coloca-se a essência do direito na força que a faz aplicar no caso de 
inobservância, negando, implícita ou explicitamente, constitua a adesão espontânea o fundamento da obediência à 
norma. Não é possível aceitar tal concepção, que exclui haja direito onde falta a força para aplicá-lo" (Teoria e 
Prática da Tutela Jurisdicional, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 08). 
72 MARCELO NEVES assim coloca o tema: "Inicialmente deve-se distinguir entre observância e imposição (ou 
execução em sentido estrito) das leis: a observância significa que se agiu conforme a norma legal, sem que essa 
conduta esteja vinculada a uma atitude sancionatória impositiva; a execução (ou imposição) surge exatamente 
como reação concreta a comportamentos que contrariam os preceitos legais, destinando-se à manutenção do 
direito ou restabelecimento da ordem violada. Assim sendo, a observância diz respeito à 'norma primária' e a 
execução em sentido estrito ou imposição refere-se à 'norma secundária', partes da norma que atribuem 
consequências deônticas, respectivamente, à conduta lícita (ou também a fatos jurídicos em sentido estrito) e ao 
ato ilícito. A eficácia pode decorrer, consequentemente, seja da observância da lei ou de sua imposição." (A 
Constitucionalização cit., p. 43/44). 
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Decorre dessa constatação que o processo é um método para a imposição da 

norma, que regula a atuação estatal para determinar as consequências da norma quando não 

houve o seu cumprimento voluntário pelos sujeitos da relação jurídica.  

Sendo assim, o processo é meio de construção da norma secundária, a partir da 

norma primária preexistente, adequando-se a sua imposição ao caso concreto conforme os 

fatos da causa, mediante interpretação. 

Contudo, como visto nos itens anteriores, se no modelo positivista era possível 

entender a atuação do julgador como restrita à revelação do significado da norma e aplicação 

da solução ao caso concreto por meio de mero silogismo, esse método não é mais adequado ao 

modo de ser da legislação contemporânea 73. 

Quando se debate a possibilidade de se chegar à única solução correta para um 

determinado caso, por interpretação, não se entende esse exercício como forma de criação de 

direito, mas como uma forma de se revelar a solução contida no preceito da norma74. 

Como já se explicou, se a norma está contida no enunciado normativo, que traz 

a situação fática paradigmática e a consequência jurídica em caso de sua ocorrência, a tarefa 

                                                
73 Nesse sentido, anota TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER que: "A complexidade e a instabilidade das sociedades 
contemporâneas têm levado à necessidade de que os conceitos da dogmática jurídica venham adquirindo alto 
grau de abstração. Isto ocorre com o próprio conceito de Estado de Direito. O elevado grau de abstração dos 
conceitos gera inexoravelmente certa dose de perda de funcionalidade, o que faz com que estes deixem de poder 
desempenhar adequadamente o papel de critério para a atuação concreta do Estado, já que sua formulação, aberta 
demais, não resolve incontáveis problemas que indesejavelmente ampliam o papel do arbítrio" (Omissão Judicial 
e Embargos de Declaração, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 11). 
74 Não se olvida, entretanto, o posicionamento de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que entende que é justamente 
em razão do direito objetivo não se resumir à norma escrita que se deve concluir que a atividade do juiz não 
constitui a norma. Em seus dizeres, "Negar que de alguma forma o juiz concorra, em cada caso, a contribuir ou 
completar o preceito da lei (compondo a lide) não pressupõe o desconhecimento de sua inserção no universo 
axiológico da sociedade em que vive. Imbuído dos valores dominantes, o juiz é um intérprete qualificado e 
legitimado a buscar cada um deles, a descobrir-lhes o significado e a julgar os casos concretos na conformidade 
dos resultados dessa busca e interpretação. Esse iter lógico-axiológico está inserido na vida dos direitos e só 
poderia ser negado à custa de reduzir a ordem júridica às dimensões do texto legal. Cada direito, em concreto (ou 
cada situação em que a existência do direito é negada), é sempre resultante da acomodação de uma concreta 
situação de fato nas hipóteses oferecidas pelo ordenamento jurídico: mediante esse enquadramento e o trabalho 
de investigação do significado dos preceitos abstratos segundo os valores que, no tempo presente, legitimam a 
disposição, chega-se à vontade concreta da lei, ou seja, ao concreto preceito que o ordenamento dirige ao caso 
em exame" (A Instrumentalidade cit., p. 47). 
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interpretativa, por mais difícil que possa se revelar em determinado caso, é capaz de conduzir 

ao único resultado correto para a controvérsia.  

Contudo, negado esse modelo, não havendo mais como se proceder ao 

silogismo se-então em relação a diversos dispositivos que regulamentam tanto o direito 

material como o direito processual75, a tarefa de interpretação da norma ganha características 

que a aproximam da atividade do legislador ou do administrador público. 

Superada a concepção estritamente positivista do ordenamento – e o 

indissociável dogma da sua completude – não é possível, por exemplo, sustentar que a 

aplicação de determinada norma que contenha termos indeterminados ou conceitos tipológicos 

a um caso concreto resulte em solução idêntica à que resultaria se aplicado a outra situação 

fática ou em momento histórico diverso. Tampouco se pode recusar a aplicar princípio 

constitucional diretamente à solução de uma controvérsia, como visto nos itens anteriores. 

Esta constatação permite alcançar-se outra, dela decorrente. Se duas ou mais 

soluções distintas são possíveis a partir da aplicação da mesma norma a casos concretos, estar-

se-ia diante da possibilidade de escolha por parte do julgador de uma dessas soluções e, a 

depender dos critérios adotados, a natureza da atividade judicial poderia ser entendida como 

discricionária76. 

Nessa hipótese, como adverte JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, a primeira 

questão a ser abordada é de qual discricionariedade se está tratando; cuida-se de possibilidade 

                                                
75 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, embora negue a discricionariedade judicial, reconhece "a margem 
maior de interpretação da norma e da verificação dos fatos à previsão legal" presente em dispositivos processuais, 
apontando que "Também no Brasil o juiz está autorizado a conceder medidas cautelares ou liminares, se verificar 
a presença de direito verossímil e do risco de dano (CPC, arts. 273, 798; além disso, há previsões específicas não 
só no Código como em leis extravagantes). Pode ainda, de ofício, aplicar pena por litigância de má-fé, se 
configuradas as hipóteses legais (CPC, arts. 17 e 18). Como tais previsões configuram tipos abertos, está o juiz 
mais livre para interpretação da regra. Mas deve adotar a única solução que, em seu entender, seja adequada ao 
caso concreto" (Discricionariedade Judicial, Revista Forense, vol. 354, Março-Abril, 2001, p.195). 
76  Discricionária e não arbitrária, pois, como define JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: "(...) 
discricionariedade pressupõe a escolha entre diversas formas de chegar ao mesmo bem comum, ao mesmo 
objetivo (trata-se de pluralidade de soluções, portanto); arbitrariedade pressupõe a prática de ato contrário à 
norma jurídica e avesso aos princípios que devem caracterizar o Estado democrático" (Discricionariedade cit, p. 
187). 
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de escolhas "entre diversas formas de chegar ao mesmo bem comum"77 ou da possibilidade de 

agir conforme critérios que não sejam jurídicos, critérios de conveniência e oportunidade, 

teoricamente reservados ao administrador público. 

Como visto no início deste trabalho, a concepção democrática de Estado de 

Direito não admite a possibilidade de exercício da autoridade estatal sem controle daqueles 

que lhe estão sujeitos, de modo que não é possível conceber conceito jurídico de 

discricionariedade que autorize o exercício de poder por qualquer agente estatal sem o 

necessário controle legal, ou seja, fora de parâmetros jurídicos preestabelecidos78. 

Por essa razão, expressões como discricionariedade guiada, qualificada 79 , 

técnica80 têm servido para qualificar e diferenciar o poder discricionário exercido pelo juiz, 

atendendo aos limites legais e constitucionais81, da discricionariedade administrativa ou em 

sentido amplo, não jurídico. 

Então, embora se considere que o juiz pode efetuar escolhas ao decidir e que a 

aplicação da norma não conduz a uma única possibilidade ou solução82-83, a necessária 

                                                
77 Discricionariedade cit., p. 187. 
78 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO afirma que: "(...) o próprio do Estado de Direito, como se sabe, é 
encontra-se em qualquer de suas feições, totalmente assujeitado aos parâmetros da legalidade. Inicialmente, 
submisso aos termos constitucionais, em seguida, aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito 
à consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste 
esquema, obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não no exercício de 'poder' discricionário" 
(Discricionariedade e Controle Jurisdicional, São Paulo: Malheiros, 2ª ed., 11ª tiragem, 2012, p.11). 
79 No original: "qualified or guided discretion". (BURKHARD HESS, Judicial Discretion in Discretionary Power of 
the Judge: limits and control, BURKHARD HESS e MARCEL STORME (coords.), Mechelen: Kluwer, 2003, p. 47). 
80 LUIGI PAOLO COMOGLIO observa que os juristas italianos frequentemente sugerem redefinir ou reformular o 
conceito de discricionariedade judicial para discrezionalità tecnica para as situações em que o juiz pode 
sentenciar e impor uma penalidade, mediante um julgamento racional, dentro dos princípios constitucionais e 
limites legais (The Discretionary Powers of the Civil Judge in BURKHARD HESS e MARCEL STORME (coords.), 
Discretionary Power of the Judge: limits and control, Mechelen: Kluwer, 2003, p. 338). 
81Novamente, LUIGI PAOLO COMOGLIO enfatiza que a discricionariedade que se pode exercer em um processo, 
em que as formas legais estabelecidas em lei servem a garantias fundamentais, como a imparcialidade do juiz, o 
tratamento isonômico e o contraditório, somente pode ser compreendida como poder de decisão dentro de uma 
"latitude de decisão" ou dentro limites préestabelecidos, como os princípios constitucionais, que estão expressos 
ou podem ser deduzidos do sistema jurídico (The Discretionary cit., pp. 337/338). 
82 Essa é a opinião de NICOLA PICARDI: "Já há tempos colocou-se em evidência que a atividade do intérprete não 
pode se reduzir a uma simples 'explicitação', mas é sempre uma contínua reformulação da norma, e também se 
esclareceu que a individualização da regra a ser aplicada no caso concreto, longe de se impor do exterior, é fruto 
de uma escolha que o juiz desenvolve na interpretação ou aplicação da norma. Hoje é precisado que, no iter de 
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possibilidade de controle pleno da decisão, determinada pela própria natureza do Estado 

Democrático de Direito, afasta o seu caráter puramente (ou plenamente) discricionário. 

Importante frisar que o atendimento aos parâmetros constitucionais e legais e a 

possibilidade de controle – no mais das vezes mediante participação no processo decisório –

legitimam o exercício do poder estatal.  

Esses critérios e meios de controle são distintos a se cuidar de decisão judicial 

ou administrativa, mas devem ser atendidos em qualquer das hipóteses, sob pena de se 

permitir decisão arbitrária84 – que, como visto, não é admitida no Estado Democrático de 

Direito. 

Dito isso, tem-se que o vínculo do julgador com critérios jurídicos 

estabelecidos de forma mais (regras) ou menos (princípios e enunciados abertos) precisa 

diferencia a interpretação realizada no exercício da atividade juridicial das escolhas realizadas 

pelo legislador ou pelo administrador público.  

Afinal, o exercício do poder do juiz está condicionado por todo o conjunto de 

normas materiais e processuais aplicáveis ao caso sob julgamento: suas escolhas, se possíveis 

e permitidas, estarão vinculadas e delimitadas pelos parâmetros estabelecidos por esse 

arcabouço normativo. 

                                                                                                                                                    
formação da sentença, o juiz dispõe de amplos poderes discricionários e, exatamento por meio do exercício 
desses poderes, é que ele 'cria' a decisão" (Jurisdição cit., p. 15). No mesmo sentido, vide MICHELE TARUFFO, 
Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
Milano: Dot. A. Giuffrè, 2001, pp. 11/12. 
83  Em sentido contrário, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE entende que "Quando se tratar de 
discricionariedade judicial, a expressão entre nós há de significar apenas a maior ou menor liberdade de o juiz 
adaptar (ou interpretar) as normas aos casos concretos, de tal sorte que o magistrado não tem a liberdade de 
escolher uma entre várias possibilidades de aplicar a norma: em verdade, espera-se dele que aplique a norma da 
única forma correta, dando ao caso concreto a solução imaginada (e desejada) pelo legislador" 
(Discricionariedade cit., p. 188). 
84 MICHELE TARUFFO discorre sobre o tema, alertando que um dos problemas da função criativa judicial é a 
possibilidade da degeneração do poder discricionário em uso arbitrário do poder. Assim: "Uno di questi problemi, 
particolarmente importante, è rappresentato dal pericolo — insito nell’esercizio di ogni potere discrezionale da 
parte di chiunque — che la discrezionalità, di per sé inevitabile e spesso opportuna, degeneri nell’uso arbitrario 
del potere da parte di colui che lo esercita. In altri termini: si tratta di stabilire il confine tra decisione 
discrezionale e decisione arbitraria, cosa che è di ovvia importanza nell’àmbito dell’amministrazione della 
giustizia nel moderno Stato di diritto" (Legalità cit., p. 15). 
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Com as ressalvas feitas nesse trabalho, referidas escolhas são comumente 

chamadas de "discricionariedade judicial", muito embora não se trate de discricionariedade 

propriamente dita85.  

Então, de um lado, se reconhece como dado da realidade o aumento das 

possibilidades de interpretação da norma pelo julgador, o que lhe confere o poder de efetuar 

escolhas, vez que a depender da conformação jurídica que dê aos fatos e do significado que 

confira aos próprios termos do enunciado da norma, alcancará certo resultado dentre outros 

possíveis e legitimamente aceitáveis86. 

De outro lado, tem-se que essa ampliação dos poderes do juiz deve estar sujeita 

a controle, pela sociedade – com a exigência de decisões vinculadas aos critérios normativos 

postos – e pelas partes – conferindo-lhes participação e possibilidade de crítica e revisão do 

ato estatal que afetará suas esferas jurídicas. 

Portanto, não é o reconhecimento de que a atividade interpretativa do julgador 

consiste, muitas vezes, em fazer escolhas, que a deixaria imune ao controle posterior. Afinal, 

tais opções devem ser feitas em conformidade com parâmetros predispostos e deve ser 

possível verificar seu atendimento. 

Nesse tocante, é útil a comparação das naturezas da decisão judicial e da 

decisão discricionária administrativa, que permite verificar que não está na possibilidade da 

                                                
85 Nesse sentido, BURKHARD HESS, Judicial cit., p. 47. 
86 MICHELE TARUFFO relaciona a crise legislativa com a mudança do papel institucional do juiz, no sentido do 
que aqui se vem sustentando. Assim: "...questi fenomeni di crisi della legislazione incidono pesantemente sul 
ruolo istituzionale del giudice e sulle modalità concrete con cui questo ruolo può essere esercitato. Essi implicano 
un incremento fortissimo, in tutti i campi, delle lacune e delle antinomie del sistema. Le lacune aumentano perché 
il legislatore è sempre meno in grado di regolare tempestivamente ed efficacemente i fenomeni economici, sociali 
e culturali (gli esempi possono essere migliaia, dai problemi della bioetica a quelli della tutela del consumatore). 
Le antinomie aumentano perché una legislazione ormai sfuggita a qualsiasi controllo non può che contenere un 
numero crescente di contraddizioni interne di ogni tipo. In una situazione di questo genere, il giudice rimane 
tuttavia obbligato a decidere tutti i casi che gli vengono sottoposti, non potendosi ri- fugiare in un non liquet 
giustificato dall’incertezza e dalla confusione delle norme. Di conseguenza, egli dovrà comunque scegliere e 
formulare una regula juris per ogni caso che deve decidere, ma questa scelta sarà tanto più arrischiata — e 
potenzialmente arbitraria — quanto meno chiara è la situazione delle fonti del diritto nell’ordinamento in cui il 
giudice opera." (Legalità cit., p. 19). 
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realização de escolhas, mas sim na extensão e profundidade do controle, o seu principal 

elemento distintivo. 

 

 

2.1. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA: DISTINÇÃO 

 

Conforme visto, o agente estatal está diante de escolhas quando profere 

decisões em um processo judicial ou no exercício da administração estatal. A distinção da sua 

natureza encontra-se nos critérios que regem o processo decisório e, especialmente, na 

extensão e profundidade do seu controle por aqueles que estarão sujeitos ao seu resultado. 

Com efeito, se ao juiz são dadas maiores possibilidades de constituição da 

norma aplicável ao caso concreto – o que lhe confere maior âmbito de interpretação e, por fim, 

implica na necessidade de que faça escolhas –, com relação ao administrador percebe-se 

tendência contrária – de limitação do poder discricionário que, nas hipóteses em que 

autorizado, está sujeito a controle judicial com maior amplitude e profundidade –, como se 

passará a demonstrar a seguir. 

Antes disso, contudo, importante ressalvar que a possibilidade de o 

administrador decidir conforme critérios de conveniência e oportunidade permanece válida em 

nosso sistema diante de situações em que é objetivamente impossível saber qual solução seria 

a mais adequada ao atendimento da norma87.  

Nessas hipóteses, controle posterior poderia apenas substituir a 

discricionariedade do administrador pela daquele que a analisa. Não sendo viável, por critérios 

objetivos, chegar a solução única para a situação posta por existir mais de uma resposta 

adequada, o controle do ato administrativo discricionário consistiria em refazer os passos do 

                                                
87 Cf. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Discricionariedade cit., p. 42. 
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primeiro agente estatal, ponderando escolhas, com exercício de prudência, para, ao final, se 

chegar a saída igualmente discricionária88. 

Por essa razão, correto afirmar que, se exercido dentro de limites 

preestabelecidos, o ato administrativo discricionário é imune a controle judicial posterior. 

Dessa forma se protege o método de escolhas políticas realizadas pelo administrador nas 

hipóteses legitimamente permitidas, cada vez mais restritas89. 

Já a decisão judicial, por maior que seja a possibilidade de constituição do 

conteúdo da norma aplicável ao caso concreto, é, salvo raras exceções, objeto de controle 

posterior. 

Nesse ponto parece residir a principal distinção entre decisão administrativa 

discricionária e judicial: essa é pautada precipuamente pela legalidade e, portanto, sujeita a 

amplo controle; aquela, por critérios políticos (ainda que dentro das possibilidades legais e 

morais que vinculam o administrador), sujeita a controle apenas quando deles se desviar90. 

                                                
88 Como também observa CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: "Induvidosamente, havendo litígio sobre a 
correta subsunção do caso concreto a um suposto legal descrito mediante conceito indeterminado, caberá ao 
Judiciário conferir se a Administração, ao aplicar a regra, se manteve no campo significativo de sua aplicação ou 
se o desconheceu. Verificado, entretanto, que a Administração se firmou em uma intelecção perfeitamente 
cabível, ou seja, comportada pelo conceito ante o caso concreto - ainda que outra também pudesse sê-lo - 
dessasistirá ao Judiciário assumir est'outra, substituindo o juizo administrativo pelo seu próprio" 
(Discricionariedade cit., p. 24). Em sentido semelhante, vide MARTIN SHAPIRO, Who guards the guardians? 
Judicial Control of administration. Athens (USA): Georgia University, 1988. 
89 Após o exame da natureza da discricionariedade e da defesa veemente de sua restrição, mesmo para a 
Administração Pública, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO chega a apontar que: "Ao cabo de tudo o que foi 
dito poder-se-ia ter a impressão de que as assertivas feitas desembocam, a final, consciente ou inconscientemente, 
na tese de que, em rigor da verdade, não existe discricionariedade, mas sempre vinculação, já que em toda e 
qualquer hipótese só haveria real obediência à norma (e, portanto, ato legítimo) quando se adotasse a única 
providência adequada perante o caso concreto, isto é, aquela adequada e perfeita para atender o escopo 
normativo" (Discricionariedade cit., p. 41). 
90 Em sentido contrário, CLAUDIO CONSOLO, referindo-se ao direito italiano, analisa precedente da Corte de 
Cassação de seu país em que foram revistas decisões que intepretavam conceitos normativos abertos, que ele 
denomina de evaluation standards, e conclui que a Corte excedeu os limites do controle legítimo que lhe cabe ao 
dispor um conjunto de regras para a interpretação dos standards, o que diminuía a discricionariedade dos juízes. 
Para o autor, a Corte de Cassação apenas estaria autorizada a rever a decisão quando a aplicação dada ao 
evaluation standard fosse tão distante da compreensão ordinária do conceito, que se poderia considerar ter havido 
infringência da norma, ou seja, por ter se ultrapassado os limites possíveis de interpretação e não por ter sido feita 
uma interpretação incorreta (Discretionary Powers and Hierarchy of Judges: Variations on Four Recent Issues 
Arising From Case Law And Legislation - in the three main law systems: France, Germay, Italy in BURKHARD 
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Esse raciocínio – de verificação da aproximação da natureza decisória do 

julgador e do administrador – auxilia na demonstração da mudança do papel do juiz, com o 

aumento de amplitude de seus poderes e funções, e da correspondente necessidade crescente 

do controle dessa atividade pelas partes ao longo do processo. 

Aliás, parece ser ponto comum entre os autores pátrios91 que, em sua maioria, 

sustentam a inexistência do caráter discricionário da atividade judicante, a preocupação em 

destacar os limites às possibilidades de escolha do magistrado92, inclusive no preenchimento 

de termos indeterminados, como modo de defesa do indivíduo e da sociedade perante o 

Estado.  

Negam tratar-se de discricionariedade a possibilidade de escolha entre opções 

igualmente legítimas93, pois mesmo entre essas haveria alguma mais adequada para atender a 

finalidade da norma que, consequentemente, seria a correta94. 

De fato, como já se explicou, constituição do conteúdo da norma não pode se 

confundir com arbitrariedade judicial ou discricionariedade – concebida como ausência de 

controle, de exercício de poder sem participação e sem restrição95. 

                                                                                                                                                    
HESS e MARCEL STORME (coords.), Discretionary Power of the Judge: limits and control, Mechelen, Bélgica: 
Kluwer, 2003, p. 285). 
91 Como EROS GRAU, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE E TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, citados neste 
trabalho. 
92 EROS GRAU assim se manifesta a respeito: "A importância do direito moderno - vale dizer, da ética da 
legalidade - está em que a legalidade é o último instrumento de defesa das classes subalternas, dos oprimidos" 
(Por que tenho cit., p. 20). 
93 Igualmente, TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, aduz que "(...) há muito tempo, temos insistido em não 
identificar a liberdade judicial e a margem de flexibilidade interpretativa gerada pelo fato de o comando 
normativo ter um conceito vago em sua formulação com fenômeno discricionariedade. Assim, por uma série de 
razões, mencionadas de passagem a seguir, pensamos também que não se deve chamar de discricionária a 
liberdade que tem o juiz para examinar as provas" (Omissão cit., p. 359). 
94 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE sustenta que "Liberdade de escolha, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade (poder discricionário) não se confunde com maior liberdade na interpretação das regras legais, 
tendo em vista a utilização de termos vagos, abertos, pelo legislador. O juiz, embora frequentemente deva valer-
se até de outros ramos da ciência para encontrar o verdadeiro sentido da regra e aplicá-la ao caso concreto, não 
age discricionariamente, pois não tem o poder de escolher entre várias opções possíveis, mas o dever de encontrar 
aquela mais adequada à situação que se lhe apresenta" (Discricionariedade cit., p. 195). 
95 BURKHARD HESS adverte que a discricionariedade judicial, entendida como possibilidade de escolhas, amplia o 
poder do julgador, na sua relação com as partes e com os demais órgãos estatais, de modo que se possa 
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Todavia, tem-se que não é o reconhecimento de que o juiz realiza escolhas ao 

julgar determinada controvérsia o fator que afastaria referido controle sobre decisões judiciais.  

Ao contrário, é precisamente essa constatação que permite exigir do juiz a 

demonstração da racionalidade de suas escolhas e seu vínculo com critérios normativos 

preestabelecidos96, como garantia da realização da justiça, entendida como sua aceitabilidade 

de acordo com o contexto jurídico e social97. Ou seja, aceitando-se que o julgador efetua 

escolhas, abre-se a possibilidade de seu controle pelos jurisdicionados, o que está de acordo 

com o paradigma do Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.2. SEGUE: CONFRONTO ENTRE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL À LUZ DOS 

CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE, CONVENIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE 

 

Vê-se, portanto, que as críticas ao conferimento (ou reconhecimento) da 

natureza discricionária do poder exercido pelo juiz quando procede escolhas mostram-se 

                                                                                                                                                    
desequilibrar a independência entre os poderes (no original "hence the court may become a kind of mini 
sovereign", Judicial cit., p. 48). 
96 DANILO KNIJNIK propugna a adoção de modelos de constatação ou standards para a verificação do processo 
decisório, nos seguintes moldes: "... apresenta-nos relevante não apenas o resultado da convicção, mas o processo 
inferencial, a infraestrutura lógico-argumentativa pela qual ela fora atingida. Para que a praxis probatória não se 
possa considerar inteiramente 'livre', 'subjetiva', tendente à violência, à arbitrariedade, nossa atenção deve estar 
voltada, também, para a forma de pensamento, para todos os pontos de vista possíveis. Nesse contexto, o diálogo 
proporcionado pelo princípio do contraditório passa a operar como um instrumento fundamental, superando a 
dimensão meramente formal que, por largo tempo, prevaleceu. As inferências estabelecidas pelo juiz devem, 
então, ser testadas e verificadas por modelos e standards que permitam submetê-las, no âmbito do contraditório, 
a um juízo crítico comum, garantindo a cientificidade da decisão jurídica. Dito de outra forma, o emprego de 
modelos de constatação e standards permite que se traga ao debate, regrado e inteligível, critérios decisionais 
importantes (p. ex., o optar o juiz por um indício a outro, o entender subjetivamente insuficiente a prova 
produzida, o pretender a parte a prevalência de determinada interpretação ou inferência etc.), que, até então, não 
possuíam um código comum e, de certo modo, ficavam à margem de uma discussão crítica" (Os standards do 
convencimento judicial: paradigmas para o seu possível controle, Revista Forense, vol. 353, Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, pp. 28/29). 
97 Cf. MICHELE TARUFFO, Legalità cit., p. 20. 
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justificadas e devem guiar o estudo da natureza da atividade decisória – o que não significa, 

repita-se, que o julgador não faça escolhas. 

Reconhecer-se que o juiz tem maior poder de decisão por lhe haver sido dada 

possibilidade de escolha não tem como objetivo defender que a atividade jurisdicional deve 

estar sujeita a controles menos efetivos, pelo contrário. 

Assim, sem disso descurar, a modificação do paradigma da interpretação e 

aplicação da norma jurídica, impõe, na realidade do julgamento das causas cotidianas, que de 

fato não há apenas uma única escolha certa98 na aplicação da norma primária em um caso 

concreto. 

Destarte, para a análise da atividade judicial de constituição da norma, 

proceder-se-á o seu confronto com a decisão discricionária administrativa.  

Como se tem sustentado, entende-se que a distinção entre ambas está mais na 

possibilidade do controle do seu mérito – com ênfase na participação dos interessados durante 

o exercício do poder jurisdicional, enquanto o controle da decisão administrativa discricionária 

lhe é posterior – e menos nos tipo de escolhas que são realizadas para se exercer o poder 

estatal. 

Suas semelhanças decorrem do modelo democrático de Estado de Direito, que 

constringe o exercício de poder estatal (seja ele administrativo ou judicial), delimitando-o aos 

parâmetros legais e constitucionais predispostos – inclusive com a possibilidade de serem 

proferidas com a constituição de significado de termos contidos no enunciado da norma – e 

sujeitando-o ao controle, mediante participação dos envolvidos. 

                                                
98 Nesse sentido, EROS GRAU, que veementemente nega a existência de discricionariedade judicial, reconhece que 
"(...) a decisão jurídica correta a ser tomada em cada caso há de ser aquela que o juiz entende, em sua 
consciência, que deve (não que pode) tomar. Isso em um quadro de enorme complexidade, visto que cada caso 
comporta sempre mais de uma solução correta, nenhuma exata" (Por que tenho cit., p. 16). E, em outro trecho da 
mesma obra: "A interpretação cognoscitiva do direito a aplicar (obtida por uma operação de conhecimento) 
combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do direito efetua uma escolha entre as 
possibilidades reveladas através da interpretação cognoscitiva" (p. 53). 
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Para assim concluir, são examinados a seguir os critérios de conveniência e 

oportunidade, apontados como ausentes na atividade judicial, verificando-se que a sua 

compreensão no direito administrativo, atualmente, nega que confiram ampla liberdade de 

escolha ao administrador. 

Reconhece-se que o âmbito de discricionariedade do administrador tem sido 

restringido, pois sujeito à necessária participação e controle dos cidadãos, inclusive por meio 

de processo jurisdicional em que se pode confirmar a existência de legalidade e moralidade do 

ato administrativo. 

Mas, além disso, mesmo no restrito âmbito de discricionariedade que restaria ao 

administrador, admite-se que o mérito da decisão administrativa – vale dizer, os próprios 

critérios de conveniência e oportunidade –, estejam sujeitos a controle, pois são eles também 

jurídicos e sujeitos ao princípio da legalidade99. 

Quando se observa os motivos que justificam a discricionariedade 

administrativa e o modo pelo qual deva ser exercida, a proximidade com a aplicação da norma 

jurídica pelo juiz fica ainda mais evidente. 

Entendida como liberdade outorgada pelo legislador ao administrador para 

atuar100, a discricionariedade encontra justificativa pragmática no atendimento da miríade de 

situações com que o administrador se defronta, não lhe sendo possível encontrar suporte legal 

                                                
99 Nesse sentido, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO anota que: "Concluindo: perante o direito positivo, o 
princípio da legalidade continua presente na Constituição tal como previsto na redação original dos artigos 37, 
caput, e 5o, II. Em consequência, a discricionariedade continua sendo um poder jurídico, ou seja, um poder 
limitado pela lei. A legalidade é estrita quando se trata de impor restrições ao exercício dos direitos individuais e 
coletivos e em relação àquelas matérias que constituem reserva de lei, por força de exigência constitucional. Em 
outras matérias, pode-se falar em legalidade em sentido amplo, abrangendo os atos normativos baixados pelo 
Poder Executivo e outros entes com função dessa natureza, sempre tendo-se presente que no direito brasileiro não 
têm fundamento os regulamentos autônomos, que inovam na ordem jurídica, criando direito ou impondo 
obrigações sem prévia previsão em lei. Por outras palavras, o grau de discricionariedade continua a depender da 
forma como a competência legislativa é atribuída ao legislador. E a discricionariedade continua a ser poder 
jurídico, porque exercida nos limites fixados pela lei, sendo ainda limitada por inúmeros princípios previstos de 
forma implícita ou explícita na Constituição, como moralidade, razoabilidade, interesse público. Qualquer outra 
interpretação significa a perda da segurança jurídica essencial para proteger os direitos do cidadão em face do 
poder público" (Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2001, pp. 
64/65). 
100 Cf. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, Discricionariedade cit., p. 187. 
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exato e automático a todas as suas decisões, seja por ausência de previsão normativa 

específica, seja por inadequação das normas existentes à preservação do interesse público no 

caso concreto101. 

Trata-se de autorização legal ao administrador para que decida com amplitude 

de escolha em determinados casos, "em benefício da gestão dos interesses públicos tutelados 

pela Administração"102. 

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO vai além e sustenta que a norma jurídica, 

mesmo quando permite o exercício da discricionariedade, exige um comportamento ótimo, 

compreendido como aquele "plenamente adequado à satisfação de sua finalidade"103, e "a 

conduta que não atingir de modo preciso e excelente a finalidade legal, não é aquela 

pretendida pela regra de Direito", de modo que o ato realizado em desconformidade com a 

norma jurídica é inválido104. 

Portanto, a discricionariedade administrativa é definida atualmente como 

margem de escolha apenas em relação aos meios para atingir os fins arrolados na norma 

jurídica. Não pode o administrador, sob a justificativa de que está agindo de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade, contrariar a legalidade em sentido amplo, a 

moralidade e o interesse público, que deve sempre resguardar. 

                                                
101 Nos dizeres de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: "Sob o ponto de vista prático, a discricionariedade 
justifica-se, quer para evitar o automatismo que ocorreria fatalmente se os agentes administrativos não tivessem 
senão que aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, quer para suprir a impossibilidade em que se 
encontra o legislador de prever todas as situações que o administrador terá que enfrentar. Isso sem falar que a 
discricionariedade é indispensável para permitir o poder de iniciativa da Administração, necessário para atender 
às infinitas, complexas e sempre crescentes necessidades coletivas. A dinâmica do interesse público exige 
flexibilidade de atuação com a qual pode revelar-se incompatível o moroso procedimento de elaboração das leis" 
(Discricionariedade cit., pp. 67-68). 
102 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Discricionariedade cit., p. 68. 
103 Discricionariedade cit., p. 32. Diz ainda que: "É exatamente porque a norma legal só quer a solução ótima, 
perfeita, adequada às circunstâncias, que, ante o caráter polifacético, multifário, dos fatos da vida, se vê 
compelida a outorgar ao administrador - que é quem se confronta com a realidade dos fatos segundo seu colorido 
próprio - certa margem de liberdade para que este, sopesando as circunstâncias, possa dar verdadeira satisfação à 
finalidade legal" (p. 35). 
104 Discricionariedade cit., p. 36. 
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A possibilidade de serem em tese possíveis duas ou mais soluções diferentes a 

um tipo de situação não significa que o legislador as tratou como equivalentes, mas apenas que 

reconheceu que o administrador é o agente estatal com melhores condições de definir no caso 

concreto qual das saídas possíveis seria a mais conveniente para atingir a finalidade da 

norma105.  

Essas razões são em princípio as mesmas que levaram o legislador a redigir 

normas com enunciados abertos, dando liberdade ao julgador para sua definição no caso 

concreto106, reconhecendo-se, pois, que em determinadas situações é o juiz o agente mais 

adequado a verificar qual a solução aplicável, considerados os fatos e a finalidade da norma. 

Além disso, a liberdade de decisão do administrador encontra ainda algumas 

limitações definidas pelo próprio critério de oportunidade, que também aproximam a atividade 

discricionária daquela exercida pelo juiz em situações em que não há solução única expressa 

na norma. 

Segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO107, o critério de oportunidade deve 

observar: "(a) que o interesse público seja alcançado com um mínimo de sacrifício possível do 

interesse privado, de modo a haver equilíbrio ou proporcionalidade entre os meios e os fins a 

atingir; (b) que ele seja apreciado em função da real 'possibilidade' e das reais vantagens para 

o ente público, o que significa a possibilidade de determinada atuação, que aparece, 

                                                
105 Com maior propriedade, explica CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: "Com efeito, se a lei comporta a 
possibilidade de soluções diferentes, só pode ser porque pretende que se dê uma certa solução para um dado tipo 
de casos e outra solução para outra espécie de casos, de modo a que sempre seja adotada a decisão pertinente, 
adequada à fisionomia própria de cada situação, tendo em vista atender a finalidade que inspirou a regra de 
direito aplicada. A existência de uma variedade de soluções comportadas em lei outorgadora de discrição 
evidentemente não significa que esta considere que todas estas soluções são igual e indiferentemente adequadas 
para todos os casos de sua aplicação. Significa, pelo contrário, que a lei considera que algumas delas são 
adequadas para alguns casos e que outras delas são adequadas para outros casos" (grifos do original - 
Discricionariedade cit., pp. 36/37). 
106  Esse fenômeno é assim identificado por TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER: "A complexidade e a 
instabilidade das sociedades contemporâneas têm levado à necessidade de que os conceitos da dogmática jurídica 
venham adquirindo alto grau de abstração. Isto ocorre com o próprio conceito de Estado de Direito. O elevado 
grau de abstração dos conceitos gera inexoravelmente certa dose de perda de funcionalidade, o que faz com que 
estes deixem de poder desempenhar adequadamente o papel de critério para a atuação concreta do Estado, já que 
sua formulação, aberta demais, não resolve incontáveis problemas que indesejavelmente ampliam o papel do 
arbítrio" (Omissão cit., p. 11). 
107 Discricionariedade cit., p. 126. 
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abstratamente, como a melhor, perder a sua eficácia diante de um caso concreto; (c) que o 

interesse público seja atingido com observância da praxe administrativa, ou seja, do conjunto 

dos precedentes, dos casos análogos, da experiência anterior da Administração". 

Reconhece-se nos dois primeiros tópicos subprincípios da proporcionalidade – 

da necessidade ou da menor onerosidade possível e da adequação –, a que também estão 

sujeitos juízes quando a decisão demandar a aplicação de princípios108. 

Vê-se, assim, que tanto juiz quanto administrador devem atender aos fins 

constitucionais, que conduzem e limitam sua liberdade de decisão, inclusive com a aplicação 

do princípio (ou máxima) da proporcionalidade109.  

E a máxima da proporcionalidade nada mais é, segundo EROS GRAU110, que uma 

válvula de abertura do sistema jurídico, que exerce função semelhante à equidade, e que 

permite manter em equilíbrio as forças vetorialmente opostas da previsibilidade da aplicação 

da norma e da contínua adaptação do texto normativo à realidade social. 

Porém, pode-se entender que a atividade do magistrado se diferencia daquela 

do administrador também por ser exigido do primeiro que alcance a solução juridicamente 

                                                
108 Cf. ROBERT ALEXY, Teoria cit., pp. 116/118. 
109 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO anota ainda que o controle da adequação do meio escolhido ao fim que se 
almeja, se insere no exame dos motivos do ato administrativo, o que restringe ainda mais o âmbito de escolha do 
administrador imune a controle posterior (Discricionariedade Administrativa e Controle Judicial da 
Administração Administração in CARLOS ALBERTO DE SALLES (org.), Processo Civil e Interesse Público: O 
processo como instrumento de defesa social, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 186/187).  
110 Em seus dizeres: "Para que possa funcionar adequadamente, o sistema jurídico há de, inicialmente, manter em 
equilíbrio as duas forças que, como indica Paolo Grossi (1988:358-359), em direções opostas percorrem o direito 
- uma tendente à rigidez, outra à elasticidade -, balanceando as duas exigências fundamentais que nele se 
manifestam: a da (i) certeza e liberdade individual garantidas pela lei no sistema do direito burguês e (ii) a da sua 
contínua adequação ao devir social, garantida pela interpretação. Para flexibilizar a regidez do direito moderno, a 
burguesia (= o Terceiro Estado) inicialmente lançou mão das ordenanças de necessidade (= os regulamentos) e 
da discricionariedade, concebida ambiguamente, não apenas como juízos de oportunidade. Posteriormente, a 
dissociação entre texto e norma abriu novos horizontes para essa flexibilização, ainda insuficiente, no entanto, 
para tanto. Era necessário reintroduzir no sistema a equidade, que a substituição da vontade do rei pela 
objetividade da lei suprimira. As pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, travestidas de 'princípios', o 
permitem. Aliás, é necessário dizermos, a esta altura, que a razoabilidade e proporcionalidade não são senão 
outros nomes conferidos à equidade" (Por que tenho cit., p. 122). 
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mais adequada, ou seja, aquela que, dentre as escolhas possíveis, mostre-se superior às demais, 

por melhor concretizar a norma jurídica em dada situação concreta111. 

De fato, essa deve ser a convicção do julgador ao chegar à solução da causa que 

lhe é posta – o que não significa dizer que sua decisão será a única possível, sequer que será a 

melhor possível, tanto que no mais das vezes estará sujeita a recurso e poderá ser reformada e 

substituída por outra decisão que se adeque melhor ao direito aplicável à espécie112. 

Diz-se melhor no sentido de mais aderente aos fatos da causa e ao direito, e não 

apenas à lei, observando ainda as demais fontes normativas, especialmente, no sentido do que 

se sustenta nesse trabalho, a força criadora da jurisprudência. Não se descuida, contudo, do 

potencial autoritário dos recursos, apontado por OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA113, oriundo do 

ideário positivista; a proposição aqui feita é no sentido de se buscar tratamento isonômico dos 

jurisdicionados, preservando-se a "função criadora, progressista e inovadora do sistema 

jurídico"114. 

                                                
111 Como sustenta MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, in verbis: "Não há dúvida de que, em determinadas 
situações, o juiz depara com certos 'conceitos indeterminados', como boa-fé, ordem pública, moralidade, 
premeditação e tantos outros comumente empregados pelo legislador. No entanto, a situação é diferente daquela 
em que se encontra o administrador, porque a tarefa do juiz é encontrar a única solução possível, enquanto na 
discricionariedade administrativa a lei deixa um leque de opções, todas elas válidas, razão pela qual o Judiciário 
não pode substituir uma solução por outra. No caso da função jurisdicional, não se pode conceber que o juiz 
tivesse várias opções para escolher segundo critérios políticos: caso contrário, poder-se-ia admitir que, depois de 
decidir a lide, pela aplicação da lei segundo trabalho de exegese, restariam outras soluções igualmente válidas" 
(Discricionariedade cit., p. 74). 
112 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, embora entenda existir apenas uma decisão correta, diz que o 
magistrado deve encontrá-la "segundo seu entendimento" e que a adequação dessa decisão pode ser examinada 
em sede recursal. Em seus dizeres: "Na verdade, existe apenas uma solução correta, muito embora várias 
tecnicamente possíveis. Entre todas, cabe ao juiz escolher aquela que, em seu entender, representa a vontade da 
lei no caso concreto. (...) Por mais amplo que seja o campo de atuação do juiz no exercício da função de buscar o 
sentido da lei, sua decisão será sempre fundamentada e representará a única solução possível para a situação 
examinada, segundo seu entendimento. Em sede recursal, é perfeitamente admissível a obtenção de resultado 
diverso, visto que o órgão colegiado pode concluir ser outra a solução adequada ao caso concreto. Uma e outra, 
todavia, representam a única opção correta para o intérprete que a adotou." (os grifos não são do original - 
Discricionariedade cit., p. 191). 
113 O viés autoritário da jurisdição - recursos in Processo e Ideologia, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp. 
239/263.  
114 OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, O viés cit., p. 258. Em outro trecho, tratando sobre a filosofia racionalista no 
direito, o autor faz a seguinte observação, com a qual se concorda: "Nosso sistema recursal é caudatário dessa 
espécie de epistemologia. Enquanto não a superarmos, resgatando a dimensão retórica do direito processual como 
ciência do diálogo, 'ciência do convencer', a operar com verdades contingentes, não necessárias, em que 
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A busca da solução mais adequada ao caso concreto, de acordo com a 

finalidade da norma, também é imposta ao administrador, que deve perseguir a tutela do 

interesse público, como já se mencionou. Mesmo o atendimento do critério de oportunidade, 

ou seja, o mérito do ato administrativo discricionário poderá estar sujeito ao controle 

jurisdicional 115  caso esse ideal não seja atendido de forma adequada e com a menor 

onerosidade possível. 

Aliás, a tutela do interesse público é da própria finalidade do ato, assim como o 

é o motivo que levou à sua realização (ou seja, os fatos e sua qualificação jurídica)116, sendo 

ambos elementos integrantes do ato administrativo e, por isso, passíveis de controle 

jurisdicional117. 

Entende-se, portanto, com EROS GRAU118, que o intérprete da norma jurídica, 

seja ele o administrador ou julgador, procede a raciocínio lógico de preferência, em que 

escolhe uma dentre várias interpretações, por entender que a opção eleita é a juridicamente 

                                                                                                                                                    
predomina a verossimilhança - não o lógico, mas o analógico -, tudo o que se fizer em matéria de recursos, antes 
de contribuir para a solução da crise, poderá agravá-la" (p. 253). 
115 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO entende que o administrador também possui o dever de buscar a 
solução única adequada ao caso - pois reconhece que "a providência ideal em muitas situações é objetivamente 
incognoscível" (Discricionariedade cit., p. 43) -, advertindo que: "(...) se o administrador houver praticado ato 
discrepante do único cabível, ou se tiver eleito algum seguramente impróprio ante o confronto com a finalidade 
da norma, o Judiciário deverá prestar a adequada revisão jurisdicional, porquanto, em rigor, a Administração terá 
desbordado da esfera discricionária, já que esta, no plano das relações jurídicas, só existe perante o caso 
concreto". (Discricionariedade cit., p. 37) 
116 Cf. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Discricionariedade Administrativa e Controle cit., 183 e p. 186. 
117 Oportuna a observação de FLORIANO AZEVEDO MARQUES sobre o controle judicial da discricionariedade: 
"Nós sabemos que o Judiciário resiste muito a assumir esse controle, resiste até atavicamente a assumir esse 
controle. E não é sem razão. O motivo alegado, mormente pelo Judiciário, para resistir a esse controle é a 
tripartição de poderes, algo que tem que ser respeitado, pois constitui princípio angular do Estado democrático de 
direito. Contudo, a tripartição não pode ser utilizada como um anteparo geral que impeça qualquer tipo de 
controle, até porque, desde o advento da Lei 4.717 (Lei da Ação Popular), pelo menos, a alusão de tripartição de 
poderes, como uma couraça rígida a impedir o controle efetivo do concreto permanente da discricionariedade, foi 
superada. Tal Lei, é sabido, prevê a possibilidade de anulação de atos administrativos por vício de finalidade, 
inexistência de motivo ou desvio de finalidade, elementos que levam, necessariamente, à apreciação da margem 
de discricionariedade. No meu modo de ver, a resistência do Judiciário decorre, em verdade, de uma percepção 
clara: quanto mais se tem poder de controlar um outro poder, mais se expõe a que alguém lhe queira controlar" 
(Discricionariedade Administrativa e Controle Judicial da Administração in SALLES, Carlos Alberto de (org.), 
Processo Civil e Interesse Público: O processo como instrumento de defesa social, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 195). 
118 Por que tenho cit., p. 62/63.  
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mais adequada. Essa escolha passa a ser, então, objeto de justificação, contida na 

fundamentação da decisão, e não objeto de demonstração, como se daria se se tratasse de um 

fato ou de uma máxima comprovável matematicamente119. 

Essa assertiva reforça a conclusão já adiantada no sentido de que a 

caracterização da discricionariedade não reside na possibilidade de escolhas ou na existência 

de uma única solução jurídica adequada ao caso concreto. 

A distinção estaria, novamente segundo EROS GRAU, nos critérios de realização 

da mencionada escolha. Enquanto o julgador interpretaria o direito, formulando "juízos de 

legalidade", o administrador (ou aquele que decide discricionariamente) formularia "juízos de 

oportunidade". Segundo esse autor, "o juízo de oportunidade comporta opção entre 

indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo agente"120-121. 

Então, o vínculo mais estreito entre julgador e norma, depreendida ela própria 

da interpretação exercida por ele, caracterizaria a natureza da atividade jurisdicional. Ao juiz 

                                                
119 Com maior ênfase, afirma EROS GRAU que: "Desejo, assim, negar a existência de uma única resposta correta 
(verdadeira, portanto) para todos os casos jurídicos - ainda que o intérprete esteja permanentemente vinculado 
pelo sistema jurídico. Nem mesmo o juiz Hércules (Dworkin 1987: 105) estará em condições de encontrar, para 
cada caso, a única resposta correta". E prossegue adiante: "Nem valores ou princípios, nem a argumentação 
segundo um sistema de regras que funcione como um código da razão prática (Gesetzbuch der practischen 
Vernunft) (Alexy 1983:35) permitirão o discernimento da única resposta correta. Essa resposta verdadeira (única 
correta) não existe" (Por que tenho cit.,  p. 64).  
120 Por que tenho cit., p. 89. 
121 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO faz outro paralelismo, não completamente distinto do procedido por 
EROS GRAU no trecho citado, com conclusão diversa. Para ele, entre ato intelectivo, decorrente de "operação 
mental puramente interpretativa da lei, logo, ato da alçada do Judiciário" e ato volitivo, consistente "em fazer 
uma opção administrativa de mérito, segundo critérios de conveniência e oportunidade, por um dentre dois ou 
mais comportamentos igualmente ensejados pela norma aplicanda" (Discricionariedade... cit., p. 24). Contudo, 
entende que, mesmo sendo "realidades logicamente distintas", os atos de volição e intelecção produzem 
"ressonância jurídica" idêntica, ou seja, que ambos produzem efeitos jurídicos como aqueles que decorrem do uso 
da discricionariedade, decorram esses atos da "liberdade administrativa" que permite o exercício de vontade, seja 
a interpretação de conceitos vagos, que exige a interpretação. Conclui, então, que "De nada serve designar por 
nomes diferentes situações cuja caracterização jurídica é igual, ainda que correspondam a realidades lógicas ou 
substanciais distintas, assim como de nada serviria designar por nomes jurídicos iguais situações que fossem 
diferentes perante o Direito, ainda que se parificassem sob o prisma extrajurídico" (Discricionariedade cit., pp. 
25/26). 
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cumpre decidir referindo-se ao texto da norma, descrevendo e fundamentando o raciocínio 

seguido para chegar à conclusão122. 

Nesse ponto reside a questão que aproveita ao presente trabalho. Se a 

possibilidade de escolha entre soluções jurídicas válidas não é suficiente para caracterizar a 

discricionariedade pura ou plena, e se mesmo o exercício de oportunidade e conveniência está 

pautado pela legalidade, pela moralidade e pelo interesse público, então está no modo de 

decidir a forma de distinguir a decisão embasada primordialmente na legalidade daquela 

fulcrada apenas em discricionariedade123. 

Embora partindo do pressuposto de que a atividade do julgador deve conduzir a 

solução única mediante interpretação da norma e da situação concreta, JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS BEDAQUE124 aponta como característica da função judicial o seu exercício vinculado a 

norma jurídica posta, com a exposição dos motivos que levaram à decisão e com a 

possibilidade de controle pelas partes. 

É a participação dos interessados em contraditório durante o processo decisório 

e o consequente dever de motivação da decisão – por meio da qual o juiz permite às partes 

verificar de que modo seus argumentos foram considerados na resolução das questões 

                                                
122 Assim conclui EROS GRAU: "O juiz, mesmo ao se deparar com hipóteses de lacunas normativas, não produz 
normas livremente. Qualquer intérprete, assim como todo juiz, estará sempre vinculado pelos textos normativos. 
A abertura dos textos de direito, embora suficiente para permitir que o direito permaneça a serviço da realidade, 
não é absoluta. Qualquer intérprete estará, sempre, permanentemente por eles atado, retido. Do rompimento dessa 
retenção pelo intérprete autêntico resultará a subversão do texto". (Por que tenho cit., p. 89) 
123 TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER anota que: "Se o decisum da sentença fosse uma conclusão das premissas 
que o antecedem, não haveria possibilidade de coexistirem duas sentenças diferentes, proferidas em relação a 
casos iguais, aplicando-se a mesma lei. A jurisprudência é sobremaneira abundante em exemplos deste tipo, ou 
seja, casos a respeito dos quais há decisões conflitantes. Entretanto, o decisório de uma sentença não é um ponto 
a que se chegue arbitrariamente:  o caminho é racional. Mas o caminho racional não tem uma única saída 
possível. A racionalidade do discurso jurídico tem de ser concebida situacionalmente. Quando se diz que o 
discurso jurídico é racional, não se quer absolutamente referir à racionalidade das ciências da natureza: o discurso 
racional é fundamentado; é o discurso que 'presta contas' ". (Omissão cit., p. 310). 
124 Nos seus dizeres: "A ampliação dos poderes do juiz atende aos objetivos da jurisdição e do processo, sem 
dúvida. Mas seu exercício é sempre vinculado, fundamentado e sujeito a controle. Maior liberdade para conduzir 
o processo, interpretar as regras jurídicas e impor a vontade da lei segundo as exigências sociais não se confunde 
com poder discricionário" (Discricionariedade cit., pp. 193/194). 
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controvertidas 125, viabilizando, inclusive, o controle mediante recurso – a característica 

fundamental que distingue a decisão judicial da decisão administrativa discricionária. 

 

 

2.3. BREVÍSSIMA NOTÍCIA DA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NOS SISTEMAS ANGLO-SAXÕES 

 

Mesmo nos sistemas de common law que, como visto no início deste trabalho, 

concebem o exercício do poder judicial como modo de constituição da norma e, 

consequentemente, estão mais abertos à noção de que o juiz exerce escolhas ao proceder o 

raciocínio que conduz à decisão final, a discricionariedade judicial é vista com ressalvas, 

alertando-se quanto aos seus riscos. 

OSCAR G. CHASE126 observa que a noção de que juízes norte-americanos tenham 

poderes discricionários sempre foi uma questão inquietante para os estudiosos daquele sistema 

legal. Ele explica que o propósito de dito sistema é incorporar o "governo das leis" (rule of 

law), como prática e crença, e que a discricionariedade permite justamente o exercício de 

poder sem previsão exata, exclusiva, de qual deva ser o ato da autoridade em dada situação. 

                                                
125 Para EDUARDO CAMBI: "A função principal do juiz é estabelecer qual das diferentes narrativas dos fatos 
(versões fáticas, hipotéticas) é a melhor ou, não sendo nenhuma delas, a que mais lhe convença, construir uma 
outra versão para poder pronunciar a decisão mais justa para o caso concreto. Dessa maneira, deve esforçar-se 
para que todos os elementos necessários venham aos autos, fazendo-se que o processo, na medida do possível 
correspoda à realidade. (...) Portanto, o que determinará a verdade ou a falsidade de um enunciado linguístico não 
será a sua essência, mas o processo argumentativo utilizado para chegar até ele. Assim, a responsabilidade dos 
juízes se transforma, cada vez mais, na responsabilidade de fundamentar as suas decisões, sendo que elas não 
dependem tanto da linguagem empregada no texto (textualismo), tampouco da virtude do juiz (realismo), mas 
principalmente dos limites do raciocínio judicial" (Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: Direitos 
fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 
130/131).  
126 Discretion in Cultural Context in BURKHARD HESS e MARCEL STORME (coords.), Discretionary Power of the 
Judge: limits and control, Mechelen: Kluwer, 2003, p. 318. 



 53 

Para ele, a admissão de que o juiz possa decidir discricionariamente, ainda que 

de forma limitada, é uma forma de manutenção do ideal da completude do sistema jurídico, 

inerente ao rule of law, que encontra justificativa cultural127.  

A cultura judicial representada na opinião de juízes e estudiosos diferencia os 

casos em que seria tomada uma decisão discricionária daqueles em que a decisão é baseada 

em norma expressa. Ou, ainda, nega-se, consciente ou inconscientemente, ser possível a 

decisão baseada em discricionariedade, sustentando-se que os juízes seguem precedentes e 

suas decisões são previsíveis. 

Ainda de acordo com essa concepção, nos casos cujo desfecho não seja 

previsível (os chamados hard cases), entende-se que há soluções corretas e cabe ao juiz buscá-

las, podendo, ainda, se tratar de situação em que a regra é clara e apenas sua aplicação aos 

fatos é que poderá ser difícil128. 

NEIL ANDREWS129, por sua vez, aponta quatro principais críticas à admissão 

plena da discricionariedade judicial: (i) subjetividade; (ii) inconsistência; (iii) 

imprevisibilidade; e (iv) constrangimento judicial. 

Por subjetividade, entende o mencionado autor que é injusto (unfair) que as 

decisões sejam determinadas pelo temperamento individual do juiz da causa. Importante notar 
                                                
127 A importância do aspecto cultural na definição da discricionariedade é observada também por MARIA SYLVIA 
ZANELLA DI PIETRO, ao constatar que: "(...) esse excesso de discricionariedade que alguns reconhecem à 
Administração Pública, inclusive no próprio âmbito judicial, é muito próprio de países autoritários. Quanto mais 
autoritário for o regime político, maior é discricionariedade. Quando se quer limitar o autoritarismo, tem-se que 
reduzir a discricionariedade. Mas aqui no Brasil, o que sempre prevaleceu, e ainda é o que prevalece, é a idéia de 
que, quando o juiz depara com uma norma que contém um conceito indeterminado, ele deve dizer: isso é aspecto 
de mérito, eu não posso entrar, não posso examinar. É a posição tradicional aqui no direito brasileiro. E muitos 
continuam defendendo esse ponto de vista" (Discricionariedade Administrativa e Controle cit., p. 187). 
128 No original: "On the conscious level, arguments and examples are invoked that show that judges really do 
follow precedent and that the outcome of legal disputes can be predicted. Unconscious denial allows legal 
scholars to observe that 'hard' cases do not have predictable outcomes but to argue that nonetheless there are 
'right' and 'wrong' answers to such questions. Or that the rules are clear and it is only the application of the rules 
to the facts that is difficult. Or, most of all, allow judges and advocates to proceed as if what mattered most in 
every contested case (once the facts were known) was how legal reasoning from stare decisis would dictate the 
decision" (Discretion cit., p. 333). 
129 Judicial Discretion in Common Law Jurisdictions: England, Australia, Canada and the U.S.A. in BURKHARD 
HESS e MARCEL STORME (coords.), Discretionary Power of the Judge: limits and control, Mechelen: Kluwer, 
2003, p. 128. 



 54 

que sua preocupação diz respeito à impossibilidade de que casos semelhantes sejam decididos 

de forma diversa apenas porque dois juízes distintos alcançaram conclusões diferentes, sem 

que seja possível apelar destas decisões. Essa hipótese, contudo, não seria admitida em nosso 

sistema130 

Tal inconsistência é criticada por traduzir violação ao princípio da igualdade, 

vez que sujeitos envolvidos em casos flagrantemente semelhantes (strikingly similar cases) 

devem ser tratados igualmente. Situações em que a lei é aplicada a casos virtualmente 

indistinguíveis (virtually indistinguishable set of facts), mas produz resultados distintos porque 

a interpretação jurídica da norma ou de conceitos imprecisos foi distinta, não poderiam se 

sustentar tão somente com base na noção de que devem ser tolerados resultados diversos em 

razão do ordenamento permitir que ocorram131. 

A imprevisibilidade, por sua vez, contraria função essencial do ordenamento 

que é guiar os comportamentos jurídicos relevantes dos cidadãos, das pessoas jurídicas e dos 

próprios agentes estatais. É necessário que as "regras do jogo" estejam claras132. 

A última crítica, do constrangimento judicial, diz respeito ao ponto de vista do 

magistrado. Reconhece-se nesse tópico que o fundamento da autoridade do juiz em uma 

norma posta, completa ou que depende apenas de simples interpretação para que seja aplicada, 

traz conforto e é desejável ao julgador, que não se vê na posição de ter que sustentar 

fundamentadamente escolhas que teve o dever de realizar, sem um claro suporte legal que lhe 

dê apoio133. Esse ponto parece coincidir com a questão do julgamento dos casos difíceis (hard 

cases) que adiante se retomará.  

 

 
                                                
130 Judicial cit., p. 129. 
131 Judicial cit., pp. 129/130. 
132 No original: "One cannot enjoy a party-time (yes, even lawyers were children once) unless the rules are 
acceptably clear from the outset and they are not changed capriciously as the game proceeds" (Judicial cit., p. 
130). 
133 Judicial cit., p. 131. 
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2.4. CONCLUSÃO PARCIAL 

 
Examinados brevemente a existência de discricionariedade judicial em 

confronto com a discricionariedade administrativa e o tratamento dessa questão em sistemas 

anglo-saxões, retoma-se o pensamento de NEIL ANDREWS134, já referido, ao analisar os riscos 

de se reconhecer como discricionária, sem as devidas ressalvas, a decisão judicial: admitir-se 

que o juiz realiza escolhas quando interpreta a norma e, portanto, que não há apenas uma 

solução correta para cada situação, não pode significar que seu julgamento está imune a 

controle. 

Em outras palavras, se por um lado a conformação da legislação exige do juiz 

que exerça escolhas de modo a alcançar a solução mais adequada ao caso concreto conforme a 

verificação dos fatos e da finalidade da norma (considerada sistematicamente), por outro lado, 

amplia-se a necessidade de conferir controle dessa atividade aos jurisdicionados, de modo a se 

atender ao princípio democrático. 

Ocorre que a noção de discricionariedade, como observa TEREZA ARRUDA 

ALVIM WAMBIER135 está fortemente associada em nossa cultura à ideia de imunidade de 

controle, via de regra inadmissível em relação às decisões judiciais, a recomendar seja evitado 

o emprego do termo "discricionária" para adjetivá-las. 

Isso porque, quando determinada noção se encontra arraigada a um conceito, a 

defesa de sua qualificação mediante adjetivo é tarefa que pode não se prestar utilmente à 

demonstração do argumento sustentado. É, por exemplo, duvidosa a utilidade de se propugnar 

                                                
134 Judicial cit., pp. 128/130. 
135 Em seus dizeres: "É relevantíssimo observar-se que, ao conceito de discricionariedade, está intimamente 
conectada a ideia de imunidade ou imunidade de controle, pelo menos em certa escala. Daí a importância de se 
afirmar que o Poder Judiciário não tem discricionariedade quando interpreta (e aplica ao caso concreto) norma 
que tenha conceito vago, seja proferindo liminares, seja prolatando sentenças. Também não a tem quando se trata 
de verificar quais fatos ocorreram, analisando o conjunto probatório. E tampouco na atividade preliminar, relativa 
à formação desse quadro. Isso implicaria, de certo modo, que essas decisões ficassem fora do controle das partes. 
Impossível conclusão diferente. Qual seria, senão este, o sentido funcional do conceito de discricionariedade? 
Exatamente o de gerar essa margem de liberdade dentro da qual o juiz estaria fora do controle dos atingidos pela 
decisão" (Omissão cit., pp. 361/362). 
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o uso de expressões como discricionariedade restrita, técnica ou guiada para se demonstrar o 

aumento de poder do juiz na constituição da norma para o caso concreto. 

Focar o debate na natureza discricionária da atividade realizada pelo julgador 

mitiga a importância do reconhecimento do aumento de poderes do juiz136, e da necessária 

contrapartida que deve haver, consistente na ampliação do seu controle. 

Havendo ampliação de poder, por força do princípio democrático, deve haver 

em contrapartida a ampliação de controle, que se reflete no processo judicial com o 

aprofundamento do contraditório, com maior rigor e exigência na fundamentação das decisões 

resultantes das referidas possibilidades conferidas ao julgador137. 

Em suma, como sustenta EDUARDO CAMBI, pleiteia-se o reconhecimento de que 

a solução de controvérsias no modelo processual atual deriva de um "processo dialético 

argumentativo", que não mais se volta à revelação da vontade concreta da lei, mas à decisão 

que "possa ser reconhecida como legítima e não arbitrária", assim considerada aquela que 

"esteja mais bem fundamentada sob a luz e a coerência de princípios ou standards valorativos 

como a justiça, a ética etc., nos quais o direito está assentado"138. 

Além disso, deve-se ter em conta que em modelo no qual se transfira ao juiz a 

tarefa de definir a solução adequada ao caso concreto, ao invés de predispô-la com maior 

precisão no próprio enunciado normativo, cada decisão proferida influencia e deve ser 

influenciada pelo sistema jurídico. 

                                                
136 TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER anota a respeito que: "O que vem acontecendo nas últimas décadas é que, 
em virtude da imensa complexidade das sociedades contemporâneas somada à ocorrência de um real e efetivo 
acesso à justiça os hard cases se vêm tornando cada vez mais frequentes. Assim, é cada vez comum o juiz se 
defrontar com conflitos que deve resolver e cuja resposta não está pronta no texto do direito codificado ou 
meramente positivado" (Omissão cit., p. 320). 
137 Importante, contudo, ressalvar, com HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, que: "Não há, aqui, uma relação 
necessária de causa e efeito, pois o aumento do contraditório não é decorrência necessária do aumento de poderes 
do juiz, mas seguramente constitui medida necessária para contrabalançar as garantias das partes em face do 
(ampliado) ativismo judicial, com vistas ao estabelecimento de uma nova medida de equilíbrio entre ambos (O 
direito de defesa no processo civil brasileiro: Um estudo sobre a posição do réu, São Paulo: Atlas, 2011, p. 164). 
138 Neoconstitucionalismo cit., p. 132. 
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Cada pronunciamento pode se tornar precedente139 e estabelecer parâmetros que 

servirão de guia para a aplicação da norma em casos futuros (se considerada a solução como 

"certa"), ou deve atender a julgado anterior que, em caso semelhante, tenha concretizado a 

solução adequada140.  

Afinal, a vinculação a parâmetros estabelecidos em decisões anteriores, se 

adequados e em atendimento a critérios normativos, decorre do princípio da igualdade, sob 

pena de inconsistência das decisões judiciais141. 

É o que MICHELE TARUFFO denomina de requisito da "universabilidade" dos 

critérios de decisão. Segundo ele, a possibilidade de se aplicar o parâmetro de um julgamento 

em outras situações permite verificar o vínculo de decisão específica com a regra 

preestabelecida, bem como o atendimento aos princípios da isonomia e da racionalidade da 

administração da justiça. Assim procedendo, o juiz não estará "inventando" uma decisão, mas 

formulando uma regra válida para casos semelhantes142. 

                                                
139 OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA observa que: "O precedente, ao contrário da súmula de jurisprudência 
predominante, e instrumentos análogos, surge não para consolidar, mas para modificar a jurisprudência até então 
seguida pelo tribunal. Esse sentido transformador do precedente, através do qual a ordem jurídica se rejuvenesce, 
para acompanhar as exigências sociais, permite, como no caso americano, que as cortes supremas contribuam 
para o progresso e constante modernização do Direito, assegurando-lhe unidade, função primordial a ser exercida 
pelas supremas cortes e que as nossas dificilmente poderão exercer em sua plenitude, assoberbadas como estão 
por um volume extraordinário que as torna, por isso mesmo, cortes ordinárias, julgando em terceira instância 
questões do exclusivo interesse dos respectivos litigantes. É por esta via que os juízes do common law podem 
recusar-se a seguir o precedente, mostrando que o caso de que se cuida apresenta peculiaridades que o fazem 
diverso daquele que permitira sua criação; ou mesmo por apresentar-se o precedente destituído de razoabilidade 
aos olhos do julgador" (O víes cit., p. 260). 
140 Para MICHELE TARUFFO: "È il precedente, in sostanza, che realizza i valori di eguaglianza, di coerenza e di 
continuità dell’ordinamento, consentendo l’inserimento delle singole decisioni in contesti più ampi" (Legalità 
cit., p. 26). 
141 Para BURKHARD HESS essa característica também serviria à diferenciação entre a decisão judicial e a decisão 
administrativa (Judicial cit., p. 51). Observa-se, contudo, que MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO entende que 
também o administrador está vinculado à "observância da praxe administrativa, ou seja, do conjunto dos 
precedentes, dos casos análogos, da experiência anterior da Administração" (Discricionariedade cit., p. 126). 
142 No original: "Il requisito della 'universalizzabilità' del criterio di decisione è quello che fonda la distinzione tra 
la decisione particolaristica esclusivamente riferita alle peculiarità del caso concreto, e la decisione secondo 
regole. È nel momento in cui il giudice formula una regola di decisione che pretende di essere applicabile anche 
ad altri casi, e non solo una decisione specifica, che egli si colloca nel contesto delle regole e fonda la sua 
decisione sui princìpi di eguaglianza e razionalità dell’amministrazione della giustizia. È proprio in questo 
momento, d’altronde, che il giudice instaura il collegamento tra la sua decisione e le norme del diritto perché la 
regola specifica viene derivata per via di interpretazione da una norma generale. In ogni caso, pare evidente che il 
potere creativo del giudice si esplichi validamente non semplicemente nell’invenzione di decisioni specifiche 
 



 58 

Em conclusão, uma vez admitido que cabe ao juiz constituir o conteúdo da 

norma no caso concreto e igualmente a amplitude dessa tarefa, especialmente diante de 

situações que exijam a aplicação de princípios constitucionais, clásulas abertas, enunciados 

normativos com expressões equívocas, enfim, de casos complexos ou de difícil resolução (os 

chamados hard cases), o dever que exsurge em contrapartida é o de permitir, facilitar e até 

mesmo exigir das partes, quando possível143, a participação para que o influenciem na escolha 

de qual a solução mais adequada, de acordo com os fatos e com o direito, assim entendido o 

sistema jurídico como um todo. 

Para analisar se a atividade judicial está adequada ao exercício dessa atividade 

em conjunto com as partes, examina-se a seguir a conformação hierárquica do processo 

judicial e as consequências desse modelo para a interação entre juiz e sujeitos parciais. 

  

                                                                                                                                                    
caso per caso, ma proprio nella formulazione di regole di decisione possibilmente valide anche per casi ulteriori." 
(Legalità cit., p. 22). 
143 Lembrando-se que: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de 
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte." (art. 128, do CPC), porém, poderá "de 
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo" (art. 130, do CPC). 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DE MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DA AUTORIDADE ESTATAL PROPOSTA POR 

MIRJAN DAMASKA: MODELOS HIERÁRQUICO E COORDENADO  

 

O presente tópico não pretende realizar análise comparada e completa das 

famílias de sistemas jurídicos, que demandaria exame mais aprofundado do que cabível no 

âmbito desse trabalho.  

O intuito é examinar aspectos da organização da função jurisdicional 

particularmente realçados em classificação proposta por MIRJAN DAMASKA que são 

proveitosos para a demonstração de que o relacionamento do juiz com as partes, no processo, 

é condicionado pela concepção da sua atividade como voltada tão somente colher dados 

fáticos e apresentar a solução para a controvérsia conforme estaria predisposto no 

ordenamento. 

Essa concepção, como se vem de sustentar, não está mais adequada ao 

paradigma de Estado Democrático de Direito e, tampouco, à conformação atual do sistema 

jurídico pátrio, de modo que as informações oriundas da atividade das partes têm dupla 

função: contribuir para a própria constituição de significado da norma e consubstanciar sua 

participação no processo, de modo a legitimar a decisão daí resultante. 

Por isso, o estudo do papel do juiz e dos diferentes modos pelos quais sua 

relação com as partes pode se desenvolver no processo se beneficia da análise de sistemas 

jurídicos em que, justamente, se observe formas de distintas de lidar com a relação processual. 

Historicamente, os modos de exercício da função judicial são divididos em dois 

grandes blocos, o modelo adversarial, associado aos países anglo-saxões, e o modelo 

inquisitorial, relacionado aos países da Europa continental e suas antigas colônias144. 

                                                
144 A respeito, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: "O confronto entre civil law e common law tem sido feito por 
diversos prismas. No campo do processo, é critério recorrente o que se tira da 'divisão do trabalho' entre juiz e 
partes (rectius: entre juiz e advogados das partes) na instrução probatória. Adverte-se aí uma diferença de 
acentuação : os ordenamentos anglo-saxônicos atribuem a tarefa principalmente aos advogados, enquanto nos da 
família romano-germânica assume relevância maior o papel do órgão judicial. Cunharam-se até denominações no 
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Entendidos como tipos-ideais145, que não se apresentam de forma pura, isentos 

de nuances e mitigações em qualquer sistema jurídico, os modelos de common law e de civil 

law são ordinariamente definidos em razão da atuação do juiz e das partes na condução do 

processo146. 

O modelo de common law147 tem como característica a condução do processo 

pelas partes e a postura passiva do juiz, adstrita ao controle da atividade daquelas, para que 

seja exercida dentro dos parâmetros do devido processo legal148. 

                                                                                                                                                    
âmbito do common law, para assinalar o contraste: ao processo do tipo dominante na família romano-germânica 
chama-se 'inquisitorial', ao outro tipo 'adversarial'. À evidência, jamais existiu e com certeza jamais existirá 
ordenamento processual 'quimicamente puro': todos cominam, em variável dosagem, elementos de ambos os 
tipos." (O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo in Temas de direito processual – nona série, 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 40). Em mesmo sentido, a crítica de MICHELE TARUFFO à associação do processo 
adversarial aos sistemas de common law e do processo inquisitorial aos sistemas de civil law, que considera ser, 
muitas vezes, "pura propaganda ideológica a favor de um ou do outro sistema" e que essa contraposição "se 
algum dia teve sentido (coisa que é lícito duvidar), já está certamente desgastada, superada e substancialmente 
inútil como instrumento de análise" (Os modelos processuais de civil law e de common law, Revista de Processo, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, vol 110, pp. 145/146). 
145 MICHELE TARUFFO ressalta nesse tocante que "a construção dos modelos (uso intencionalmente esse termo 
para sublinhar que o modelo não existe na natureza, mas é - precisamente - construído) não pode ser arbitrária, se 
quer tender a representar objetos efetivamente existentes; porém, seja como for, é obra de quem estuda e analisa 
um ou vários ordenamentos e extrai do respectivo conhecimento os 'tipos ideais' que parecem idôneos para 
representar os traços essenciais desses ordenamentos. Naturalmente, quanto mais um modelo se aproxima da 
realidade que quer representar, tantos maiores serão sua aptidão heurística e sua utilidade como instrumento de 
análise. Será possível, assim, falar de modelos 'bons' ou 'ruins', dotados de maior ou menor capacidade 
representativa, consoante sua 'proximidade' àquilo que se tipifica. Em qualquer caso, todavia, a construção dos 
modelos é obra do intérprete, que os constrói justamente a fim de tornar possível e racional a análise de 
ordenamentos diversos (ou de institutos pertinentes a ordenamentos diversos)" (Os modelos cit., p. 143). 
146 É sabido que as divergências entre os sistemas jurídicos de cada uma das famílias tem sido mitigadas com 
alterações legislativas ocorridas nas últimas décadas, da qual talvez seja o exemplo mais significativo o advento 
das Civil Procedure Rules, em 1999, na Inglaterra, que confere ao juiz "amplas faculdades de controle da 
atividade probatória" (Cf. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, O Processo Civil Contemporâneo cit., p. 44). Sob o 
tema específico do modelo processual inglês, vide JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, A Revolução Processual 
Inglesa in Temas de direito processual – nona série, São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 69/85. 
147 Segundo GEOFFREY C. HAZARD JR. e MICHELE TARUFFO, a expressão common law tem dois significados 
históricos; o primeiro era o de ser a lei aplicada a todo o reino, a lei disposta pelo Rei, em contraposição à lei das 
cortes feudais, que se aplicava ao local em que se encontravam, conhecida, portanto, como "the law of the land"; 
o segundo significado era de ser a lei originada pelas próprias decisões das cortes designadas pelo Rei. A lei 
proferida por estas cortes era distinta daquela pronunciada pelo Parlamento e também da lei canônica, 
administrada por cortes eclesiásticas. No original: "The law that they administered was 'common' because its 
authority extended throughout the realm. In this respect they were different from feudal corts and manorial 
courts, whose judicial authority was based on feudal relationships tied to specific land and therefore merely local 
in scope. Common law also signifies that the law administered by these courts had its origin in decidions of the 
court themselves" (American Civil Procedure - An Introduction, New Haven, Londres: Yale University, 1993, p. 
9). 
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Já o modelo de civil law é entendido como aquele em que o juiz tem 

participação ativa, conduzindo a fase instrutória, decidindo a respeito de quais fatos devam ser 

objeto de prova e de qual a prova pertinente para essa demonstração149. 

Todavia, considerando que a classificação dos sistemas em adversariais e 

inquisitoriais dava importância demasiada ao controle do procedimento e relegava as 

disparidades referentes ao ambiente institucional de cada modelo, DAMASKA propôs nos idos 

de 1980 uma nova categorização dos modelos de exercício da função jurisdicional, em que a 

divisão se desse em razão das formas de organização estatal. 

Verificou-se, a partir dessa premissa, ser possível categorizar os diversos 

sistemas jurídicos nacionais em tipos ideais que denominou modelo hierárquico e 

coordenado150. 

Segundo ele, esses modelos não encontram relação direta com aqueles que os 

precediam, ou seja, adversarial e inquisitorial. Todavia, observa-se que, grosso modo, as 

características principais do modelo coordenado são verificáveis nos sistemas de common law 

e as do modelo hierárquico são encontradas nos sistemas de civil law151. 

Da mesma forma, em se tratando de tipos ideais, o autor ressalvou que as 

características que atribuía a cada um deles não se verificavam em todos sistemas jurídicos 

individualmente e que alguns desses apresentavam características mistas152. 

                                                                                                                                                    
148 Novamente, MICHELE TARUFFO observa que "No tradicional modelo adversarial do processo, a figura do juiz 
era a de um 'árbitro passivo', de um umpire desinformado e desinteressado, além de neutro, que tinha a exclusiva 
função de assistir ao livre embate das partes, garantindo a respectiva correção e sancionando os comportamentos 
unfair ou ilícitos" (Os modelos cit., p. 148). 
149 Cf. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, O processo civil contemporâneo cit., p. 40. 
150 The Faces of Justice and State Authority: a comparative approach to the legal process. New Haven, Londres: 
Yale University, 1986. 
151 The Faces cit., p. 10. 
152 Diz DAMASKA que: "It is unclear how far the adversarial process yields to the wishes of the parties ('how 
passive the judge?') and how pervasive official control is in the inquisitorial mode ('how active the officials?'). 
Each concept is endowed with features of a different shape according to whether discussion focuses on criminal 
cases, civil procedure, or the administration of justice in general. Particularly confusing is the habit of 
incorporating into the two models of procedure various traits whose relation to the opposition of contest and 
inquest ideas is tenous at best. For example, in the inquisitorial mode onde finds features such as career judiciary, 
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Além disso, é importante frisar que a análise de DAMASKA se dá com suporte 

em um modelo analítico, identificando tendência que pode ser superada por características 

pessoais e ideológicas do julgador no sentido de permitir maior coordenação na tomada das 

decisões, ou mesmo por mudanças do próprio sistema processual que incentivem tal 

comportamento, como se propõe neste estudo. 

Seu raciocínio se inicia com a constatação de que, para exercer a autoridade que 

lhe é incumbida, o Poder Judiciário se organiza de forma a dar cumprimento às suas funções.  

Assim, nos países em que se entende ser função do Estado intervir e dirigir a 

vida em sociedade, a função jurisdicional inclui essas tarefas, complementando e 

implementando programas de governo e políticas de estado (fullfilment of state programs and 

implementation of state policies); enquanto nos países em que a concepção da função do 

Estado é a de manter o equilíbrio social, a função jurisdicional é entendida como apenas de 

resolução de conflitos153. 

E quando a função estatal incluir ambos os objetivos – de manter o equilíbrio 

social e implementar programas de transformação social –, os modelos processuais apresentam 

instrumentos para atingi-los, comumente em arranjos complexos e ambíguos154. 

Essa organização resulta em uma estrutura burocrática ramificada, com a 

centralização da tomada de decisões, de modo mais hierarquizado ou mais coordenado, 

policêntrico, a depender da concepção que cada sociedade entende devam ser exercidas estas 

funções. 

Para alcançar a divisão binária entre as formas hierárquica e coordenada de 

organização estatal, DAMASKA recorreu a três parâmetros: os atributos conferidos aos agentes 

estatais; o relacionamento entre eles; e o modo como são tomadas as decisões155. 

                                                                                                                                                    
preference for rigid rules, and reliance on official documentation, whereas the adversarial mode embraces jurors 
as decision makers, discretion in decision making, and an attachment to oral evidence" (The Faces cit., p. 4). 
153 The Faces cit., p. 11. 
154 The Faces cit., p. 12. 
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Conforme o modo de organização da autoridade estatal, as decisões são 

tomadas de duas formas distintas. Podem ser proferidas em conformidade com um standard 

previamente disposto e com suposto caráter técnico e neutro (na medida em que se aplicam 

indistintamente a todos) ou em conformidade com normas gerais e não diferenciáveis de 

caráter costumeiro ou comunitário. 

No modelo hierárquico, no qual são tomadas as decisões da primeira forma 

narrada, exige-se um corpo profissional e especializado de agentes estatais, os juízes, que 

detém o conhecimento da norma standardizada, organizado em uma pirâmide hierárquica156. 

No modelo coordenado, a relação entre os sujeitos processuais é linear, como 

em uma linha de montagem fabril, na qual cada um é responsável pela realização de uma 

tarefa que culmina no resultado final, sem que exista hierarquia157 entre eles, cabendo a cada 

qual realizar uma etapa de atividade158. Destaca-se que, nesse ideal, os sujeitos não precisam 

ser profissionais especializados, como ocorre com os jurados do tribunal do júri. 

Como consequência da profissionalização dos agentes estatais, com as 

prerrogativas de função (em especial aquelas relacionadas à estabilidade da carreira), e da 

tomada de decisões em conformidade com parâmetros normativos preestabelecidos, verifica-

se o desenvolvimento de um senso de identidade entre os indivíduos membros do Poder 

Judiciário – que por vezes se reflete na divisão entre os incluídos naquele corpo burocrático 

(insiders) e os excluídos (outsiders)159-160. 

                                                                                                                                                    
155 No original: "The conceptual elements needed for this framework correspond to three questions often asked in 
confronting an organization of authority; the first concerns the attributes of officials, the second, their 
relationship, and the third, the manner in which they make decisions" (The Faces cit., p. 16). 
156 The Faces cit., p. 17. 
157 DAMASKA anota que o termo hierarchia foi cunhado por um monge sírio para expressar a perfeita estrutura do 
governo celestial como ideal de organização da autoridade eclesiástica (The Faces cit., p. 29) 
158 The Faces cit., p. 17. 
159 No original: "Permanently placed officials carve out a sphere of practice which they regard as their special 
province. Over time, they also develop a sense of identity with similarly situated individuals, so that lines become 
rigid between 'insiders' and 'outsiders'. If outside participation in the making of decisions is imposed upon such 
officials, it is viewed, at best, as meddling which deserves to be contained and made innocuous" (MIRJAN 
DAMASKA., The Faces cit., p. 19). 
160 Essa constatação, aliás, encontra apoio em pesquisa conduzida por MARIA TEREZA SADEK em que se mapeou 
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Por essa perspectiva, é fortemente minimizada a possibilidade de influência dos 

outsiders, pois esses não compartilhariam o conhecimento – especialmente aquele derivado da 

aplicação do direito a casos anteriores semelhantes – e a posição hierárquica na relação 

processual daqueles que tomarão as decisões161. 

Assim, a participação dos sujeitos parciais e eventuais terceiros interessados na 

tomada de decisão tende a ser vista como indevida, vez que cabe apenas ao juiz decidir 

(sozinho). Mesmo quando essa participação é imposta pelo sistema, a tendência nesta 

configuração estrutural de poder é de minimizar e conter a interferência dos outsiders. 

Ainda no ideal hierárquico, verifica-se que os juízes que decidem em primeiro 

grau estão mais próximos dos detalhes próprios de cada caso, inclusive do "drama humano" da 

causa, enquanto os juízes que estão em grau hierarquicamente superior conhecem a realidade 

do processo após o recorte que já lhes foi dado pelo juiz sentenciante.  

Além disso, o fato de haver um número menor de julgadores em segundo grau 

de jurisdição – próprio da noção de pirâmide hierárquica –, restringe o âmbito de 

conhecimento das questões e o modo de revê-las ao rejulgar as decisões, o que igualmente 

distancia-os das circunstâncias específicas da causa.  

                                                                                                                                                    
algumas variantes do pensamento dos juízes brasileiros sobre o sistema de Justiça e sobre si próprios. Uma das 
conclusões alcançadas pela pesquisa é especialmente relevante para o tema aqui estudado, qual seja, a diferença 
de pensamento entre os juízes, especialmente as juízas, atuantes no primeiro grau, e os desembargadores. Com 
isso, são possíveis duas conclusões principais, sem desprezo de suas possíveis variantes, que são: há uma 
mudança geracional no Poder Judiciário que se reflete nas suas opiniões; e, sem necessariamente afastar a 
primeira conclusão, com a progressão dos magistrados na hierarquia do Judiciário, há uma mudança de posições, 
um processo de corporativização, que os distancia dos outsiders, aí considerados a população em geral, os 
advogados e até mesmo os juízes recém-ingressados na carreira. (Pesquisa Empírica em Direito: Anais do I 
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, CUNHA, Alexandre dos Santos e DA SILVA, Paulo Eduardo Alves 
(coord. e org.), disponível em 
http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_pesquisa_empirica_direito.pdf, acesso em 25 
de setembro de 2013, pp. 143/152). 
161 Nesse sentido, MARIA DA GLÓRIA BONELLI, descreve pesquisa em que alcançou conclusão semelhante àquela 
apresentada por MARIA TEREZA SADEK, tendo dito que: "Mostro que o Tribunal de Justiça (TJ) é uma liderança 
na construção de um modelo de profissionalismo, que foi esse modelo que caracterizou a concepção das 
profissões ao longo do final do século XIX e primeira metade do século XX. Essa característica que constituiu a 
carreira do TJ, que estabilizou a carreira, consolidou a autonomia profissional, é o que é chamado de 
insulamento. Isso quer dizer que a carreira se protege dos interesses externos. O TJ consolidou uma carreira e 
essa consolidação fechou o ingresso da diversidade no grupo. O insulamento da carreira, que é típico do 
profissionalismo, cria uma barreira à influência do mundo exterior, porque essa influência pode interferir na 
autonomia ou na ideologia da neutralidade." (Pesquisa Empírica cit., p. 155). 
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Tem-se, com isso, uma tendência à rotinização no trato das controvérsias. 

Questões semelhantes são tratadas igualmente, tipificando-as, desconsiderando detalhes ou 

nuances de cada causa, segundo DAMASKA162. 

Essas características reduzem a possibilidade de ampliação da matéria debatida 

no processo judicial e limitam a influência dos interessados na solução da causa, 

especialmente quando a aplicação da norma demande complementação do enunciado 

normativo ou a constituição de significado de termos imprecisos. 

Tem-se, destarte, que o modelo hierárquico tem características que melhor se 

prestam ao ideal positivista da função jurisdicional, em que cabe ao juiz aplicar a regra por 

meio de simples subsunção (se x é, então y deve ser), considerando-se que nessa concepção 

não há motivos que justifiquem a ampliação da atuação das partes.  

Afinal, a elas caberia apenas relatar os fatos, provar a verossimilhança de suas 

alegações e indicar os dispositivos legais que pretendem ver aplicados, o que é compatível 

com o juiz que está em um patamar hierarquicamente superior às partes na relação processual, 

que detém um conhecimento especializado e o aplica de forma técnica e neutra, como é 

característico do modelo hierárquico163. 

No modelo coordenado, por sua vez, como se admite julgadores leigos (v.g., 

júri), que atuam temporariamente e fora de uma estrutura burocrática hierárquica, confere-se 

menor importância ao conhecimento técnico e especializado, e, consequentemente, à distinção 

entre insiders e outsiders. 

                                                
162 Assim: "Of necessity, subordinates must be empowered to make first-order decisions, or, to use caracteristic 
Continental terms, to decid 'in first instance'. But the logic of strict hierarchization requires that such decisions be 
subject to superior review on a regular and comprehensive basis: wide distribution of unreviewable authority to 
lower levels would strain the animating assumptions of the whole authority structure. (...) In other words, high 
authority expects lower levels to schematize the complexity of matters they are called upon to decide. Of course, 
this schematization is facilited in hierarchies that also insist that officials be professionals: routinization of 
activity increases one's capacity to 'typify' situations. (...) Initial decisionmakers are closer to the messy details of 
life, including human drama, and therefore can less readily be immunized from individual aspects of cases. 
Meanwhile, higher officials face realities prepackaged or edited by their subordinates; individual destinies are 
less visible" (The Faces cit., p. 20). 
163 "(...) officials are expected to make a particular decision when factsare found that are under a normative 
standard. In contrast to the technocratic orientation, the attainment of desirable consequences is not an 
independent justifatory ground" (The Faces cit., p. 21). 
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Aqueles que no momento atuam como insiders, ou seja, como julgadores, 

foram outsiders e voltarão a sê-lo. Assim, a rotinização da atividade tem pouca oportunidade 

para se desenvolver e surgem espaços para a criação judicial.  

Se as questões técnico-jurídicas têm menor destaque para o julgador no modelo 

coordenado e, ao mesmo tempo, ele está mais próximo da posição das partes, em razão da 

temporariedade da sua função, entende DAMASKA que esta moldura institucional propicia 

maior aderência às peculiaridades da causa, inclusive aspectos emocionais164. 

O aspecto negativo que sobressai dessa característica é a dificuldade para lidar 

com causas juridicamente complexas, vez que a rotinização tem outra faceta, de 

aproveitamento de experiências anteriores – além, é claro, da já mencionada falta de 

conhecimento técnico e especializado dos julgadores165. 

Pode-se acrescentar a esse ponto outra questão já abordada nesse estudo, 

quando se tratou da discricionariedade judicial, que é a falta de previsibilidade e tratamento 

isonômico das causas. Por suas características, o modelo coordenado necessariamente tolera 

inconsistências e um considerável grau de incerteza e imprevisibilidade no julgamento das 

controvérsias166. 

Portanto, enquanto o modelo hierárquico se caracteriza por bem definida 

separação de funções entre julgador e partes, e estrutura piramidal de disposição do poder 

estatal – incluindo-se a posição hierarquicamente superior daquele em relação a estas –, o 

modelo coordenado se distingue pela dispersão do poder, ou, melhor dizendo, pela 

distribuição horizontal das funções na relação processual. 

 

                                                
164 The Faces cit., p. 24. 
165 The Faces cit., p. 25. 
166 Conforme DAMASKA: "A cast of mind that aspires to the ideal of coordination must be prepared to tolerate 
inconsistencies - and a considerable degree of uncertainty - more readily than one attached to the hierarchical 
vision of authority. A certain amount of disorder must be accepted as the price or the fundamental commitment to 
a wider distribution of power" (The Faces cit., p. 26). 
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3.1. DA NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO MODELO HIERÁRQUICO NO PROCESSO 

 

A concepção de processo como relação processual que se dá mediante um 

procedimento em contraditório 167  está em conformidade com o ideal hierárquico, 

considerando-se que o juiz é agente do Estado, vale dizer, aquele que atua a jurisdição, 

enquanto as partes a ele se sujeitam168. 

Nessa conformação, a relação processual está voltada a atender a atividade do 

magistrado; a instrução processual visa informar o magistrado sobre a controvérsia que deverá 

decidir e, portanto, as provas a ele são dirigidas. Sendo assim, inclui-se nas atribuições do 

julgador a organização do procedimento, exercendo o chamado poder de direção do processo, 

preparando-o para o julgamento do mérito. 

Não se questiona aqui o protagonismo do juiz no processo como agente estatal 

responsável pelo exercício da jurisdição, tendo-se em conta o interesse público envolvido na 

resolução justa das demandas e na pacificação social que lhe deve ser resultante. 

A análise do processo com os conceitos instrumentais propostos por DAMASKA, 

contudo, destaca a característica passível de crítica desse modelo que é a pirâmide hierárquica 

existente na relação processual.  

                                                
167 Conforme CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, "O que caracteriza fundamentalmente o processo é a celebração 
contraditória do procedimento, assegurada a participação dos interessados mediante exercício das faculdades e 
poderes integrantes da relação jurídica processual. A observância do procedimento em si próprio e dos níveis 
constitucionalmente satisfatórios de participa- çãoçãoparticipação efetiva e equilibrada, segundo a generosa 
cláusula due process oflaw, é que legitima o ato final do processo, vinculativo dos participantes" (A 
Instrumentalidade cit., p. 77) 
168 ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensinam 
que: "São três os sujeitos da relação jurídica processual, a saber: Estado, demandante e demandado. É de tempos 
remotos a assertiva de que judicium est actum trium personarum: judicis, actoris et rei, entrevendo-se aí a idéia 
da relação jurídica processual. O que concorre para dar a esta uma identidade própria e distinguí-la da relação 
material não é só a mera presença do Estado-juiz mas sobretudo sua presença na condição de sujeito exercente do 
poder (jurisdição). Correlativamente, as partes figuram na relação processual em situação de sujeição ao juiz. 
Reside no binômio poder-sujeição a principal característica da relação jurídica processual, do ponto de vista 
subjetivo" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros, 25ª ed., 2009, pp. 306/307) 



 68 

Como visto, nos sistemas que se enquadram no modelo hierárquico, o julgador 

ocupa uma posição superior aos sujeitos parciais na relação processual, reforçando-se ideia de 

seu distanciamento e neutralidade em relação às partes, e de uma decisão técnica informada 

pelos dados apresentados por elas, mas sem a sua efetiva colaboração. 

Nessa concepção, é tarefa solitária do juiz dizer o direito, inclusive quando lhe 

for exigida a complementação da norma predisposta e, ademais, as peculiaridades da 

controvérsia tendem a ser minimizadas em análise rotinizada, que tipifica as situações da 

realidade. 

Consequentemente, nesse ambiente institucional, a influência das partes na 

solução da causa – ao trazer informações que podem determinar o julgamento particularizado 

da controvérsia (distanciando a análise das situações-tipo previamente concebidas no 

raciocínio do julgador) e que podem determinar a constituição de significado dos conceitos 

imprecisos contidos nos enunciados normativos de forma diversa daquela a que o juiz estaria 

predisposto a proceder – é atenuada. 

A decisão judicial proferida sem aderência às peculiaridades da causa, 

distancia-se da realidade da controvérsia169, uma vez que não raro se dá ensejo para que os 

sujeitos parciais se manifestem, mas, igualmente, para que não se leve em conta o que foi dito. 

Ou seja, confere-se mera oportunidade formal de participação, sem permitir-lhes efetivo 

direito de influência170 

                                                
169 Cabe aqui a observação de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: "O juiz, seguindo o método de trabalho 
instituído pelo legislador, ao qual se denomina processo jurisdicional, busca a aplicação do direito ao caso 
concreto, com a consequente eliminação das controvérsias e pacificação social. Esse resultado, evidentemente, 
será tão mais justo quanto maior correspondência houver entre a reconstrução da matéria fática realizada no 
processo e a realidade verificada no plano substancial. A instrução não tem por fim encontrar a verdade. Destina-
se apenas a proporcionar ao juiz o retrato mais fiel dos fatos constitutivos, modificativos e extintivos do direito 
afirmado" (Poderes Instrutórios do Juiz, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 16). 
170 Em pesquisa desenvolvida por um grupo de pesquisadores das Universidades de Brasília e Federal do Rio de 
Janeiro para o projeto "Pensando o Direito" da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça foram 
constatados alguns desses limites que, embora em contexto bastante diverso (iniciativas para lidar com a gestão 
de conflitos sociais envolvendo casos de violência contra a mulher), mostram-se interessantes para a 
contextualização do que se pretende demonstrar. Em entrevistas com representantes de redes e movimentos 
sociais, identificou-se as seguintes questões no trato de demandas sociais complexas pelo Judiciário: 
"Resistência a trabalhar com o direito da rua. As entrevistas revelam uma recusa de compreender outras formas 
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A solução que se concebe é a superação do paradigma hierárquico para um 

modelo democrático, ajustado às garantias constitucionais, em que o processo não apenas é 

dirigido e controlado pelo julgador, mas no qual se lhe exige o diálogo como forma de 

demonstração que as informações prestadas foram consideradas e sopesadas, quer para serem 

acolhidas ou descartadas171. Sobressaem nesse ideal os valores protegidos pelo contraditório e 

pelo dever de fundamentação172. 

                                                                                                                                                    
de regulação social que não a do direito positivo. Há uma demanda por reconhecimento de mecanismos jurídicos 
não positivados, mas de ampla aceitação por grupos sociais. A recusa do pluralismo faz com que práticas sociais 
que garantem justiça sejam mantidas invisíveis. 
Baixa sensibilidade para as demandas da comunidade. Os entrevistados reconhecem nos operadores do sistema 
judicial pouca disponibilidade para travar relações horizontais, reconhecendo e respeitando as demandas da 
comunidade e suas decisões. Há forte crítica ao desrespeito do protagonismo dos interessados na composição de 
soluções para suas demandas. 
Limites culturais para a percepção de sujeitos e demandas inscritas nos conflitos sociais. Algumas entrevistas 
identificaram limites culturais dos membros do sistema de Justiça que não são capazes de reconhecer algumas 
situações de conflitos sociais como demandas por justiça ou acesso à justiça, quer pelo seu conteúdo ainda não 
reconhecido como direito, quer pela sua configuração coletiva. 
Corpo com formação técnica desvinculada das experiências do mundo da vida. As entrevistas mencionam as 
limitações da formação técnica oferecida ao profissional do direito, excessivamente livresca, que não o preparam 
para lidar com as complexidades do mudo da vida em permanente mutação. São freqüentemente oferecidas 
velhas soluções para novos problemas. 
Postura institucional burocrática. As instituições do sistema de Justiça são percebidas como excessivamente 
burocráticas e apegadas aos seus procedimentos. Há dificuldade de se entender o emaranhado de regras 
processuais e o linguajar excessivamente técnico usado pelos profissionais do direito, o que acaba por limitar e 
desencorajar grupos a exercer sua cidadania. 
Pouca permeabilidade ao controle social. As entrevistas afirmam ser o sistema de Justiça pouco aberto ao 
monitoramento da sociedade civil. As organizações, movimentos e redes lamentam a pouca possibilidade de 
diálogo com os integrantes do Poder Judicial, e verem atendidas suas demandas de democratização e 
refuncionalização." (SOUZA JR., José Geraldo de, SILVA, Fábio de Sá e, PAIXÃO, Cristiano e MIRANDA, Adriana 
Andrade, Pensando o Direito: Observatório do Judiciário, n. 15/2009, disponível em 
http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/wp-content/uploads/2012/11/15Pensando_Direito.pdf , acesso em 
27 de setembro de 2013). 
171 Assim conclui NICOLÒ TROCKER: "Ma se la norma non è qualcosa di certo e di assoluto, sembra lecito 
chiedersi se l'attività tendente all'individuazione e alla determinazione del contenuto della 'regola di 
comportamento' applicabile al caso concreto possa essere affidata esclusivamente al giudice. Sembra inutile oltre 
che pericoloso pretendere di rassicurarsi perciò che il magistrato, non essendo mosso da interessi di parte, 
cercherà comungue e soltanto il raggiungimento della verità. La sua ricerca e la sua 'lotta' per la 'verità' e per il 
'giusto' rimangono infatti — indipendentemente dall'impegno etico e morale che le informa — sempre qualcosa 
di soggettivo, che non sfugge al condizionamento di fattori psichici, etici e sociali. Poiché non tutti intendono alio 
stesso modo il criterio, la direttiva o l'idea racchiusa nella formula legislativa e molto dipende dalla qualità del 
soggetto che interpreta e dall'ambiente in cui vive, la ricerca solitaria, il soliloquio rischia di limitare la 
prospettiva dell'indagine e l'ambito di valutazione. Il metodo dialettico amplia invece il quadro dell'analisi, 
costringe al raffronto, attenua pericolo di opinioni preconcette e favorisce la formazione di un giudizio più aperto 
e ponderato. 'È il dialogo che corregge continuamente la logica e non la logica che controla il dialogo' ". 
(Processo cit., p. 644). 
172 FREDIE DIDIER JR. sustenta que "Os princípios do processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, 
juntos, servem de base para o surgimento de outro princípio do processo: o princípio da cooperação". Para ele, na 
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Assim entendido, o manejo do processo aproxima-o do modelo coordenado; as 

funções dos sujeitos processuais são delimitadas de acordo com o papel que exercem na 

relação processual e não por sua posição na hierarquia dessa mesma relação; 

consequentemente, se o papel das partes se diferencia do papel do juiz em razão, apenas, da 

atividade que exercem, pode-se dizer que elas estão no mesmo patamar que o magistrado173. 

Dito de outra forma, nessa concepção o julgador mantém o seu protagonismo, 

não mais em razão da posição que ocupa na relação processual, e sim em decorrência da 

função que exerce, como representante da autoridade estatal a quem incumbe dar solução 

adequada às questões que lhe foram postas. 

A mudança, a princípio, pode parecer meramente retórica. Todavia, a 

reconfiguração da estrutura da relação processual refletirá no reconhecimento, pelos sujeitos 

processuais, do efetivo papel que cada um exerce no processo e na redefinição dos deveres e 

poderes de que estão imbuídos, contribuindo para a boa qualidade da prestação jurisdicional174. 

                                                                                                                                                    
linha do que aqui se defende, "Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, 
com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero 
espectador do duelo das partes. O contraditório volta a ser valorizado como instrumento indispensável ao 
aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deveria ser observada para que a 
decisão fosse válida". Feita essa anotação, que é suficiente para esse momento do estudo, voltar-se-á ao estudo do 
contraditório em cooperação em item próprio, adiante. (Os três modelos de direito processual: inquisitivo, 
dispositivo e cooperativo, Revista de Processo, vol. 198, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 219). 
173 Sobre a questão, HUMBERTO THEODORO JR. e DIERLE JOSÉ COELHO NUNES já escreveram: " A divisão de 
papéis e de funções a serem desenvolvidas dentro do processo, já objeto da preocupação da doutrina estrangeira 
há algum tempo (teoria dos papéis - Rollentheorie), merece ser desenvolvida dentro de uma visão constitucional 
que garanta ao mesmo tempo o desenvolvimento do processo em tempo razoável e um debate processual que 
gere a formação do provimento seguindo os ditames do devido processo legal (giusto processo). (....) Dentro 
desse enfoque se verifica que há muito a doutrina percebeu que o contraditório não pode mais ser analisado tão-
somente como mera garantia formal de bilateralidade da audiência, mas, sim, como uma possibilidade de 
influência (Einwirkungsmöglichkeit) sobre o desenvolvimento do processo e sobre a formação de decisões 
racionais, com inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa. Tal concepção significa que não se pode 
mais na atualidade, acreditar que o contraditório se circunscreva ao dizer e contradizer formal entre as partes, sem 
que isso gere uma efetiva ressonância (contribuição) para a fundamentação do provimento, ou seja, afastando a 
idéia de que a participação das partes no processo possa ser meramente fictícia, ou apenas aparente, e mesmo 
desnecessária no plano substancial." (Uma dimensão que urge reconhecer ao contraditório no direito brasileiro: 
sua aplicação como garantia de influência, de não surpresa e de aproveitamento da atividade processual, 
Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 168, 2009, p. 107) 
174 ADA PELLEGRINI GRINOVER assenta que: "... se de um lado as posições de vantagem das partes no processo 
podem ser vistas como direitos públicos subjetivos, segundo a ótica de tipo individualista que privilegia o 
interesse individual sobre o social; do outro lado, podem ser vistas como garantias e não apenas das partes mas 
também do justo processo, segundo a ótica de tipo publicista que dá relevância ao interesse geral na justiça da 
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Assim sendo, fica evidente que a solução judicial impositiva encontra seu 

fundamento de legitimidade não apenas na autoridade estatal175, mas depende da observância 

do contraditório efetivo, como consentâneo da garantia de participação ínsita ao Estado 

Democrático de Direito176. 

Todavia, ao afirmar que o modelo constitucional de processo aproxima-se do 

modelo coordenado de organização da autoridade estatal, não se propõe dispor da solução 

impositiva. Considerar os argumentos apresentados pelas partes não significa, por óbvio, que 

se deva acolhê-los (afinal, tomar decisões implica em que algumas alegações sejam acolhidas 

e outras refutadas), tampouco se propõe a ampliação de oportunidades formais para que sejam 

exercidos atos processuais177. 

                                                                                                                                                    
decisão. (...) Desse modo, as garantias constitucionais do devido processo legal convertem-se, de garantias 
exclusivas das partes, em garantias da jurisdição e transformam o procedimento em um processo jurisdicional de 
estrutura cooperatória, em que a garantia da imparcialidade da jurisdição brota da colaboração entre partes e juiz. 
A participação dos sujeitos no processo não possibilita apenas a cada qual aumentar as possibilidades de obter 
uma decisão favorável, mas significa cooperação no exercício da jurisdição. Para cima e para além das intenções 
egoísticas das partes, a estrutura dialética do processo existe para reverter em benefício da boa qualidade da 
prestação jurisdicional e da perfeita aderência da sentença à situação do direito material subjacente" (O Processo 
Constitucional em Marcha - Contraditório e ampla defesa em cem julgados do Tribunal de Alçada Criminal de 
São Paulo, São Paulo: Max Limonad, 1985, p. 08). Na mesma linha, vide JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, A 
Garantia do Contraditório na Atividade de Instrução, Revista de Processo, vol. 35, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, p. 231. 
175 Afinal, como ensinam ARAÚJO CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO: "o processo é encarado hoje como o 
instrumento de exercício de uma função do Estado (jurisdição), função essa que ele exerce por autoridade 
própria, soberana, independente da voluntária submissão das partes - enquanto que, no direito romano, ele era o 
resultado de um contrato celebrado entre estas (litiscontestatio), através do qual surgia o acordo no sentido de 
aceitar a decisão que fosse proferida" (Teoria cit., p. 298). 
176  Cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "Onde há o exercício do poder, mediante a realização de um 
procedimento, há sempre também a sujeição de alguma pessoa: sujeição ao processo mesmo, que ela não pode 
evitar (litispendência, inevitabilidade do poder), sujeição às diversas manifestações do poder em atos específicos 
inerentes ao processo (inclusive, constrições), sujeição à eficácia do ato final preparado mediante o 
procedimento. A sujeição é o contraposto negativo do poder e sem ela sequer haveria espaço lógico para onceber-
se o exercício deste. Ora, constitui máxima democrática a limitação do poder e da sujeição, como culto ao valor 
liberdade, inerente ao Estado-de-direito. E assim, não sendo legítimo o exercício indiscriminado do poder 
(porque não é absoluto), têm-se garantias da participação daquele que está em estado de sujeição e da ob- 
servânciaservânciaobservância dos modelos das atividades a serem desenvolvidas pelos agentes estatais. O 
contraditório e o procedimento, portanto, que até se poderiam conceber fora dos limites das atividades inerentes 
ao exercício do poder, no contexto desse exercício é que assumem significado relevante: é para assegurar a 
participação e conter a tendência ao abuso do poder, que os procedimentos são definidos em lei e exigidos nos 
casos concretos." (A Instrumentalidade cit., pp. 88/89). 
177 Nesse sentido, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao tratar da garantia do contraditório e da iniciativa 
probatória do juiz, anota: " Todas essas proposições devem ser praticamente atuadas de tal modo que a garantia 
opere não apenas formalmente, mas substancialmente. Quer isso dizer que se devem levar em conta as 
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As situações jurídicas processuais ativas e passivas previstas no ordenamento 

parecem ser suficientes, em tese, para resguardar a garantia da participação; falta, contudo, por 

vezes, que a garantia seja efetivada na condução dos processos que se avolumam nos cartórios 

e gabinetes judiciais.  

Ou seja, na linha do que se desenvolveu nos item anteriores em relação à 

doutrina constitucional, é necessário que o contraditório seja uma garantia efetiva, que se 

busque atingir a sua finalidade e não apenas sua realização formal.  

Superando-se as condicionantes do modelo hierárquico expostas no item 

anterior, intenciona-se buscar equilíbrio entre o tratamento isonômico daqueles envolvidos em 

controvérsias semelhantes, sem descuidar das peculiaridades das causas e permitindo-se às 

partes verificar que suas informações foram consideradas, ainda que não acolhidas. 

 

 

  

                                                                                                                                                    
possibilidades que cada parte terá, in concreto, de exercer os direitos inerentes ao contraditório, e que ao juiz se 
impõe assegurar, na realização dos atos instrutórios, as condições mais favoráveis, em princípio, à participação 
eficaz dos litigantes. Se, porém, a despeito disso, as partes deixam de aproveitar as oportunidades a elas abertas, é 
claro que a sua omissão, por si só, não justificará qualquer alegação de haver sido postergada a garantia do 
contraditório (A Garantia do Contraditório cit., p. 232). 
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4. A EFETIVIDADE DO PROCESSO COMO DECORRÊNCIA DO MODELO CONSTITUCIONAL 

 

Nos itens anteriores, viu-se que o direito constitucional e a forma de 

organização da autoridade estatal são condicionantes da função jurisdicional, impelindo e 

constrangendo o seu exercício, e iniciou-se a observar seus reflexos na regulação 

infraconstitucional do processo civil.  

Nesse e nos próximos itens se verá com mais vagar a conformação legal do 

processo de conhecimento178 e como se entende deva ser a sua compatibilização com o modelo 

constitucional, tendo-se como ponto de partida o exercício da jurisdição e o protagonismo do 

juiz, como agente estatal a quem compete a realização dessa atividade. 

Partindo-se do pressuposto de que a jurisdição é poder, função e atividade 

fulcral do Estado contemporâneo 179 , seu exercício deve estar constrito aos parâmetros 

estabelecidos constitucionalmente, na medida em que foi outorgado pelos cidadãos e limitado 

de forma a garantir os direitos fundamentais180. 

Disso se pode concluir que a legitimidade do processo enquanto método de 

resolução de conflitos é identificada com o cumprimento do modelo previsto nas leis 

                                                
178 A adoção desse parâmetro de análise se justifica por se tratar do modelo processual em que a participação e 
consequente influência das partes sobre a decisão (ato de poder estatal) é maior e, consequentemente, nele se 
vislumbra com maior intensidade a necessidade de adequação do modo de exercício da jurisdição aos parâmetros 
constitucionais. O processo de execução e o processo cautelar, por razões distintas, tem graus menores de 
aprofundamento da cognição e, portanto, menores possibilidades de participação dos envolvidos. Nesses tipos 
processuais, em que não há, instrução probatória significativa, julgamento de mérito propriamente dito, nem coisa 
julgada (Cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, A Instrumentalidade cit., pp. 78/79), a atividade do julgador é 
diversa daquela objeto do presente estudo.  
179 Como aduzem ARAÚJO CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO: "a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e 
atividade. Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir 
imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a 
pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como 
atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe 
comete" (Teoria cit., p. 147). 
180 EDUARDO CAMBI observa que: "A Constituição é um instrumento limitativo do poder. Ao regular a 
organização e o modo de exercício do poder político, serve de limite e de vínculo da maioria" 
(Neoconstitucionalismo cit., p. 24). 
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processuais e na Constituição Federal e sua "aderência à realidade sociojurídica a que se 

destina"181.  

Isso significa dizer que a atuação do Juiz não pode estar limitada ao mero 

arbitramento de interesses, devendo abranger igualmente a tutela do próprio sistema de 

resolução estatal imperativa de conflitos e, ainda, a tutela dos direitos individuais e sociais 

perante a autoridade estatal182, garantindo que os resultados sejam justos e efetivos, mas 

também que o método atenda aos referidos parâmetros constitucionais183, conferindo-lhe 

legitimidade184. 

Portanto, o exercício da jurisdição deve ser indissociável do atendimento ao 

modelo constitucional; vê-se que a simples realização dos atos processuais em conformidade 

com as formas preestabelecidas pode se revelar insuficiente para a finalidade de atender ao 

modelo constitucional185, uma vez que esse paradigma é fluido e pode (a depender do quadro 

                                                
181 Cf. KAZUO WATANABE, Cognição cit., p. 20. Prossegue o autor afimando que a "primordial vocação" do 
processo "é a de servir de instrumento à efetiva realização dos direitos. É a tendência do instrumentalismo que se 
denominaria substancial em contraposição ao instrumentalismo meramente nominal ou formal" (p. 20). 
182 ADA PELLEGRINI GRINOVER historia que "A doutrina processual civil, que tratara, inicialmente das ligações do 
direito processual com o direito privado, apontando o caráter privatístico do processo, fê-lo talvez para melhor 
reivindicar as razões do indivíduo: mas o direito público não representa apenas a fonte do Poder Público contra o 
indivíduo, como também configura a defesa do indivíduo relativamente à autoridade. E hoje a tendência 
processual é inegavelmente constitucionalista" (A Garantia cit., p. 13). 
183 Assim, para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "O que precisa ficar muito claro, como fator de segurança para 
as partes e como perene advertência ao juiz, é a substancial exigência de preservação das fundamentais garantias 
constitucionais do processo, expressas no contraditório, igualdade, inafastabilidade de controle jurisdição e na 
cláusula due process of law" (A Instrumentalidade cit., p. 153). 
184 Sobre a relação entre o interesse público de pacificação social e os interesses privados das partes no processo, 
importante referir ao pensamento de JOSÉ IGNACIO BOTELHO DE MESQUITA (As novas tendências do direito 
processual - uma contribuição para o seu reexame, Revista Forense, vol. 361, Rio de Janeiro: Forense, 2002), 
FRANCO CIPRIANI (El processo civil italiano entre revisionistas y negacionistas in JUAN MONTERO AROCA 
(coord.), Proceso civil e ideologia - Un prevacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos, Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2006) e JUAN MONTERO AROCA (El processo civil llamado 'social' como instrumento de 'justicia' 
autoritaria in JUAN MONTERO AROCA (coord.), Proceso civil e ideologia - Un prevacio, una sentencia, dos 
cartas y quince ensayos, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2006), que, sob uma ótica política-liberal, identificam no 
publicismo do processo civil, especialmente com as alterações que conferem poderes ao juiz de direção do 
processo e de instrução, um viés autoritário que sobrepuja as garantias individuais inseridas no princípio do 
devido processo legal. Embora não se concorde com essas proposições, como se pode depreender dos argumentos 
delineados nesse estudo, as críticas merecem reflexão e devem servir de alerta para evitar os abusos que eventual 
excesso publicista possa causar. 
185 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, nesse sentido, postula que: “Em primeiro lugar, é preciso abandonar a 
ideia de que os atos processuais devem atender rigorosamente a determinada forma previamente estabelecida, não 
tendo o juiz poderes para flexibilizar os rigores da lei. O formalismo exagerado é incompatível com a visão social 
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fático e jurídico da controvérsia) exigir a constituição do significado da norma ou a 

ponderação de princípios. 

Tem-se, assim, a tensão inerente ao direito processual contemporâneo entre o 

atendimento à forma (portanto, à rigidez, como garantia de isonomia e segurança jurídica); e a 

necessidade de adequação ao caso concreto, ou seja, de flexibilidade, como consequência da 

natureza instrumental do processo enquanto método de resolução de conflitos186. 

Então, por um lado a forma dos atos processuais é vista como meio (imperfeito, 

por certo) de efetivação das garantias constitucionais, tais como o tratamento isonômico das 

partes e a oportunização do contraditório; e por outro sua observância confere estrutura rígida 

ao procedimento, que dificulta sua maior adequação às situações reais e, consequentemente, 

impõe limitações que condicionam o trato das demandas (como, por exemplo, a descoberta de 

fatos, após a estabilização da demanda, que modificariam a causa petendi). 

A observância do procedimento preestabelecido e as limitadas possibilidades de 

sua adequação ao caso concreto 187  podem se mostrar especialmente relevantes como 

obstáculos para a implementação do modelo constitucional do processo e o consequente 

manejo de normas de conteúdo aberto188. 

                                                                                                                                                    
do processo. Não podemos olvidar que o Estado está comprometido com a correta solução das controvérsias, não 
com a forma do processo. Esta constitui fator de garantia do resultado e de segurança para as partes, não pode ser 
objeto de culto. Quanto mais o legislador valer-se de formas abertas, sem conteúdo jurídico definido, maior será a 
possibilidade de o juiz adaptá-la às necessidades do caso concreto. Esse poder não se confunde com a 
denominada ‘discricionariedade judicial’, mas implica ampliação da margem de controle da técnica processual 
pelo julgador” (Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 108-109). 
186 O ponto exposto remete ao pensamento de EROS GRAU, já citado nesse trabalho (nota 112), em que o autor 
dispõe sobre as forças conflitantes que se exercem sobre o direito, no sentido da rigidez e da estabilidade, 
contrapondo segurança e previsibilidade à necessária adequação do direito ao devir social. (Por que tenho cit., p. 
122). 
187  FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI, que admite a possibilidade de adequação procedimental por 
determinação judicial, reconhece que: "... pela índole do nosso sistema procedimental rígido, as normas do 
procedimento só podem ser adaptadas à adequada tutela do direito material por força de disposição legal, cujo 
processo legislativo demanda espera incompatível com a ânsia pela tutela adequada" (Flexibilização 
Procedimental, São Paulo: Atlas, 2008, pp. 84/85). 
188 Importante observar, com EDUARDO CAMBI, que a noção de direito subjetivo advém da "compreensão liberal 
de direito, estabelecendo limites dentro dos quais o indivíduo poderia empregar, livremente, a sua vontade. Pelo 
modelo liberal, a liberdade implica a ausência de obstáculos, impostos pelo Estado, para que as pessoas exerçam 
suas escolhas e possam decidir quais os caminhos pretendem trilhar". E mais adiante, complementa: "Os direitos 
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Em outras palavras, se o modelo processual foi concebido como método para 

fazer atuar a vontade concreta da lei, então a função jurisdicional limitar-se-ia a desvendar 

qual seria essa vontade no caso sob julgamento, neutralizando o papel do juiz de qualquer 

influência não-jurídica que lhe afetasse189. Sendo neutro, não cabia ao juiz verificar se a 

finalidade da norma havia sido atendida, cabia-lhe apenas aplicar a lei190. 

Contudo, se a compreensão da atividade do magistrado na condução e 

julgamento da causa encerra o necessário exercício hermenêutico de constituição da norma, 

como sustentado nos itens anteriores, é intuitivo que se faz necessária a adaptação do modelo 

de processo originariamente concebido para outra finalidade, qual seja, a mera subsunção dos 

fatos à norma preestabelecida. 

Para assim concluir, deve-se ter em conta que o modelo infraconstitucional de 

processo, conforme o texto original do Código de Processo Civil de 1973, ainda estava 

influenciado pela necessidade de afirmação da autonomia do direito processual perante o 

                                                                                                                                                    
fundamentais negativos se amoldam ao positivismo jurídico na medida em que reduzem o direito à lei e a 
atividade dos operadores do direito à busca da vontade do legislador." (Neoconstitucionalismo cit., pp. 173 e 
175). 
189 Como coloca CARLOS ALBERTO DE SALLES: "O processo dentro de sua matriz dita "tradicional", isto é, aquela 
ligada às funções próprias de um modelo liberal de organização do Estado, do direito e de seus serviços 
judiciários, é orientado para uma mínima intervenção no âmbito das esferas individuais e na relação entre 
poderes. Sob essa perspectiva, são limitados os poderes de escolha de medidas pelo juiz para atender a um caso 
concreto. Fator determinante dessa reduzida margem de escolha deixada ao juiz é a existência de uma relação 
preestabelecida entre direito e remédio judicial. A adequação entre o direito reclamado e a medida judicial a ser 
deferida é um dado definido a priori, extraído do ordenamento jurídico, não dos critérios de adequação 
formulados pelo juiz. No modelo liberal há uma correspondência previamente determinada entre a violação do 
direito e a medida judicial oferecida para sua solução. Assim a indenização para reparação do dano o despejo 
para a falta de pagamento por parte do locatário, a reintegração de posse para o esbulho da propriedade, a 
formação de um título executivo para o inadimplemento de uma dívida em dinheiro, etc." (Duas faces da 
proteção judicial dos direitos sociais no Brasil in SALLES, Carlos Alberto de (coord.), As grandes transformações 
do processo civil brasileiro - homenagem a Kazuo Watanabe, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 792)  
190 Novamente EDUARDO CAMBI é quem observa que: "O lugar privilegiado da lei como fonte de direito - 
somente a lei, votada e aprovada pelos seus representantes, obriga - neutralizava o papel do juiz que, ao aplicar o 
direito, somente deveria fazer a subsunção do fato à norma. Os órgãos judiciais deveriam se mover em um quadro 
jurídico-político pré-constituído, não podendo julgar contra legem, valendo-se apenas da racionalidade formal 
(subsunção de fatos a normas), desprovida de referências sociais, éticas ou políticas. Com isso, mantinha-se o juiz 
neutro ao jogo de interesses concretos na formação legislativa do direito e, se tais interesses não fossem 
atendidos, isso não era problema do magistrado que, simplesmente, aplicava a lei. O importante é que a lei fosse 
aplicada, independemente do seu conteúdo" (Neoconstitucionalismo cit., pp. 175/176) 
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direito material191, porquanto buscava, de forma extensa e minuciosa, albergar todas as 

hipóteses jurídico-fáticas que estivessem sujeitas à jurisdição192.  

Ou seja, a técnica processual estava voltada à identificação da norma jurídica 

aplicável para a solução da lide e, portanto, a atuação dos sujeitos processuais dirigia-se à 

identificação da norma cabível no caso concreto. Uma vez convencido o magistrado de que os 

fatos haviam ocorrido de certa forma e identificada a norma correspondente, bastava aplicar o 

já referido silogismo se - então193. 

Nessa concepção, ainda vigente – mas que deve ser compatibilizada com o 

sistema constitucional – a demanda é proposta com a apresentação de um relato dos fatos que 

ao ver do demandante estariam em contrariedade com a norma jurídica que regula a 

hipótese194, concluindo-se com o pedido da determinação de que a realidade seja modificada, 

para o retorno da situação original ou para que se realize o que entende lhe ser devido. 

                                                
191 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO afirma, em relação ao texto do Código de Processo Civil anterior às reformas 
iniciadas em 1992, que: "... o vigente Código de Processo Civil não representa uma revolução metodológica, 
ideológica ou estrutural em relação ao precedente. Consagra um modelo processual equivalente ao que tínhamos 
antes, embora revestindo de melhor aspecto estético alguns institutos, aperfeiçoando outros e, sem dúvida, 
introduzindo alguns progressos substanciais. É um Código individualista como o de antes e o estilo de processo e 
procedimentos que oferece é o mesmo" (A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 25). 
192 Como diz JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: “O remédio tem de ajustar-se às particularidades características 
da enfermidade. Não há, nem pode haver, receita que se mostre igualmente adequada ao tratamento eficaz de toda 
e qualquer situação litigiosa. A falsa crença, explícita ou implícita, em semelhante possibilidade foi um 
subproduto indesejável da excessiva ênfase que certa corrente de pensamento pretendeu dar à idéia da autonomia 
do direito processual, como se a preocupação – em si legítima e necessária – de distinguí-lo do direito material 
houvesse de traduzir-se em soberana indiferença do processo às peculiaridades da matéria sobre que verse” 
(Miradas sobre o Processo Civil Contemporâneo in Temas de Direito Processual – Sexta Série, São Paulo: 
Saraiva, 1997, pp. 55-56). 
193 Cf. EDUARDO CAMBI "O formalismo jurídico, no campo processual, concebeu a decisão judicial como um 
silogismo judicial. Definiu como premissa maior a hipótese normativa, onde estão descritos o fato-tipo e as 
consequências jurídicas, caso os fatos descritos ocorram (Tatbesstand); premissa menor, os fatos que se 
subsumem a tal enunciado linguístico (Sachverhalt); e, por fim, a conclusão, resultante da aplicação destes fatos 
àquelas normas" (Neoconstitucionalismo cit., p. 119). 
194 JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA aduz que: "Na tradição jurídica ocidental, fica reservado à parte que toma a 
iniciativa da instrução do processo o encargo de especificar o(s) fato(s) a seu ver capaz(es) de fundamentar o 
pedido - para usar a expressão clássica, a causa petendi. Ao órgão judicial incumbe averiguar se se deve ou não 
acolher o pedido à luz desse(s) fato(s): não lhe é lícito acolhê-lo invocando outro(s) fato(s), ainda que porventura 
esteja convencido da respectiva ocorrência (e da respectiva suficiência para produzir o resultado jurídico 
pretendido pelo autor). (Neoprivatismo no Processo Civil in Temas de Direito Processual - nona série, São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 94). 
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Assim entendido, o processo é um meio de propiciar ao juiz que se convença de 

como os fatos efetivamente ocorreram e de qual enquadramento jurídico lhes deva ser dado, e 

não para que ele proceda ao exercício hermenêutico necessário para constituir a norma no caso 

concreto, justificando sua decisão como a mais adequada dentre outras que lhe pareçam 

juridicamente válidas. 

Ao julgador na concepção atual de processo – vale dizer, aquela contida no 

ordenamento –, cabe solucionar a crise de direito material e fundamentar a decisão como se 

ela já estivesse presente no sistema jurídico e fosse a única correta para a controvérsia sob 

julgamento. 

Esse quadro começa a mudar quando se passa a entender o processo civil como 

técnica informada e regida por valores, justa por si só e que também propicie resultados justos 

que se projetem para a vida dos jurisdicionados195, o que CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO 

denominou de "processo civil de resultados"196. 

O direcionamento do processo civil para a solução dos conflitos de forma justa, 

com resultados efetivos, deslocou o foco do seu estudo da ação para a jurisdição197 e para a 

                                                
195 Assim, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ensina que: "Suplantada a fase sincrética pela autonomista, foi 
preciso quase um século para que os estudiosos se apercebessem de que o sistema processual não é algo 
destituído de conotações éticas e objetivos a serem cumpridos no plano social, no econômico e no político. 
Preponderou por todo esse tempo a crença de que ele fosse mero instrumento do direito material apenas, sem 
consciência de seus escopos metajurídicos. Esse modo de encarar o processo por um prisma puramente jurídico 
foi superado a partir de quando alguns estudiosos, notadamente italianos (destaque a Mauro Cappeletti e Vittorio 
Denti), lançaram as bases de um método que privilegia a importância dos resultados da experiência processual na 
vida dos consumidores do serviço jurisdicional, o que abriu caminho para o realce hoje dado aos escopos sociais 
e políticos da ordem processual, ao valor do acesso à justiça e, numa palavra, à instrumentalidade do processo". 
(O Futuro cit., p. 126. 
196 Em seus dizeres: “Consiste esse postulado na consciência de que o valor de todo sistema processual reside na 
capacidade, que tenha, de propiciar ao sujeito que tiver razão uma situação melhor do que aquela em que se 
encontrava antes do processo. [...] Daí a moderna preferência pelas considerações em torno da tutela 
jurisdicional, que é representativa das projeções metaprocessuais das atividades que no processo se realizam e, 
portanto, indica em que medida o processo será útil a quem tiver razão.” (Instituições de Direito Processual Civil, 
v. 1, 6a edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 111). 
197 Cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, A Instrumentalidade cit., pp. 90/96. Do trecho aqui referido, merece 
destaque o seguinte parágrafo, pela síntese que encerra: "A preponderância metodológica da jurisdição, ao 
contrário do que se passa com a preferência pela ação ou pelo processo, correspondente à preconizada visão 
publicista do sistema, como instrumento do Estado, que ele usa para o cumprimento de objetivos seus. Cer- 
tamente, essa postura guarda relação com a maneira como é visto o próprio Estado na cultura ocidental 
contemporânea e com os postulados do chamado Estado social: é inegável a relatividade histórica das 
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tutela jurisdicional, entendida como a proteção concedida pelo Estado, com o exercício da 

jurisdição, a quem tem razão em um conflito a ele submetido, assim constatado após o devido 

processo legal198. 

Com a mudança de enfoque do direito processual advém a constatação de que a 

regulação do exercício da jurisdição, assegurando que o processo civil seja justo em si mesmo, 

deve visar propiciar que o resultado por ele produzido seja igualmente justo199 e possa 

efetivamente resultar para aquele que estava amparado pelo direito em uma situação melhor 

do que a que se encontrava antes de lhe ser conferida a tutela jurisdicional200. 

Verifica-se, então, que à atenção ao exercício da jurisdição em conformidade 

com o devido processo legal (desprezando-se o apego exagerado e injustificado à forma dos 

                                                                                                                                                    
instituições jurídicas, especialmente das de direito público, que refletem mais diretamente o modo de ser do 
próprio Estado em que se inserem, recebendo os influxos do regime político em vigor.

 
Ver e tratar o processo, 

discipliná-lo e aplicar concretamente seus preceitos a partir dessas premissas, permite endereçá-lo aos objetivos 
em razão dos quais têm vida o próprio ordenamento processual e os seus institutos. A ordem processual, como 
sistema aberto, ou dependente, integra-se em outro sistema de maior espectro e significado, representado pela 
ordem jurídica do país, através do fio da instrumentalidade: o que justifica a própria ordem processual comoum 
todo é a sua função de proporcionar ao Estado meios para o cumprimento de seus próprios fins, sendo que é 
mediante o exercício do poder que estes são perseguidos (e a ação, a defesa e o processo constituem o contorno 
da disciplina da jurisdição)" (pp. 95/96). 
198 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE conceitua: "Tutela jurisdicional deve ser entendida, assim, como tutela 
efetiva de direitos ou de situações pelo processo. Constitui visão do direito processual que põe em relevo o 
resultado do processo como fator de garantia do direito material. A técnica processual a serviço de seu resultado" 
e adiante complementa: "Necessário que o consumidor do serviço jurisdicional obtenha a satisfação total de seus 
interesses legitimamente postulados, pois apenas esse resultado atende à promessa estatal de proteção aos 
direitos" (Direito e Processo – Influência do Direito Material sobre o Processo, 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 33). 
199 PAULO H. S. LUCON observa nesse sentido que: “Ao estabelecer a ordem de atos a serem praticados lógica e 
cronologicamente, com a observância de todos os requisitos inerentes a cada um deles e a exigência da realização 
de todos, a lei pretende atingir um resultado de modo a tutelar quem tem razão. Isso significa atingir a ordem 
jurídica justa, que tem estreita relação com o devido processo legal, pois, igualmente pode ser vista como meio e 
fim; se de um lado é a própria abertura de caminhos para a obtenção de uma solução justa, de outro constitui a 
própria solução justa que se espera – justa porque conforme com os padrões éticos e sociais eleitos pela nação.” 
(Garantia do Tratamento Paritário das Partes in JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (coord.), Garantias 
Constitucionais do Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 98). 
200 Como define FLÁVIO LUIZ YARSHELL, "... a locução tutela jurisdicional se presta a designar o resultado da 
atividade jurisdicional - assim considerados os efeitos substanciais (jurídico e práticos) que o provimento final 
projeta ou produz sobre dada relação material - em favor do vencedor". Complementando, todavia, que também o 
vencido recebe tutela jurisdicional, vez que "... a superação da controvérsia, e mesmo a estabilidade do 
regramento imposto pelo provimento estatal, significam formas de tutela também para o vencido" (Tutela 
Jurisdicional, 2ª ed., São Paulo: DPJ, 2006, pp. 23/24 e p. 33) 
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atos processuais201), soma-se a exigência de produção de resultados efetivos, que modifiquem 

a realidade dos envolvidos no processo, em favor daquele que se considerou ter razão. 

Nesse ponto fica evidente a tensão conflitiva entre o mais completo 

atendimento aos princípios que conformam o devido processo legal, de forma a conferir 

segurança jurídica na aplicação do direito, e a exigência da efetividade da tutela 

jurisdicional202. 

A esse anseio, de se atingir simultaneamente a efetividade do processo203 (e não 

só do provimento final) e a segurança jurídica, convencionou-se denominar acesso à justiça ou 

"acesso à ordem jurídica justa" 204 , considerando-se que não basta proporcionar aos 

jurisdicionados a possibilidade de apresentarem seus pleitos e suas defesas perante um órgão 

                                                
201 Devendo-se, contudo, com JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, advertir que: "A estrita observância das 
regras previstas para o desenvolvimento regular do método de trabalho é, em princípio, necessária. Confere-lhe 
segurança, legitimando o resultado por ele proporcionado. Mas não deve ser ignorada a possibilidade de, 
concretamente, a ausência de um desses requisitos não comprometer nenhum dos valores tutelados pela técnica 
processual" (Direito e Processo cit., p. 26) 
202  Assim alerta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: “[...] todo movimento de agilização encontra limites 
legitimamente intransponíveis, que levam o construtor do sistema a conformar-se com o racional equilíbrio 
possível entre duas exigências antagônicas, a saber: de um lado a celeridade processual, que tem por objetivo 
proporcionar a pacificação tão logo quanto possível; de outro, a ponderação no trato da causa e das razões dos 
litigantes, endereçada à melhor qualidade dos julgamentos.” (Instituições cit., vol. I, p. 145). 
203 JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA sintetiza cinco itens que considera "uma espécie de 'programa básico' da 
campanha em prol da efetividade" do processo, sendo eles: "a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela 
adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no 
ordenamento, quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do sistema; b) esses 
instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio, sejam quais forem os supostos titulares 
dos direitos (e das outras posições jurídicas de vantagem) de cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive 
quando indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos; c) impende assegurar condições 
propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, a fim de que o convencimento do julgador 
corresponda, tanto quanto puder, à realidade; d) em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do 
processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o 
ordenamento; e) cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o mínimo dispêndio de tempo e energias" 
(Efetividade do Processo e Técnica Processual in Temas de Direito Processual - Sexta Série, São Paulo: Saraiva, 
1997, pp. 17/18). 
204 Expressão de KAZUO WATANABE, assim definida por ele: "são dados elementares desse direito: (1) o direito à 
informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização de pesquisa permanente a cargo de 
especialistas e orientada à aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica 
do País; (2) direito de acesso à Justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade 
social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) direito à preordenação dos 
instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4) direito à remoção de todos os 
obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características" (Acesso à Justiça e Sociedade 
Moderna in ADA PELLEGRINI GRINOVER, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO e KAZUO WATANABE (coords.), 
Participação e Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 135).  
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constituído para tanto, sem que sejam disponibilizados, também, meios de atingimento da 

solução justa do conflito, com a produção de resultados efetivos na vida daqueles que para este 

fim buscaram a intervenção estatal205. 

 

 

4.1. AUMENTO DE PODERES DO JUIZ E A CONTRAPARTIDA NECESSÁRIA 

 

Como visto, a necessidade de conferir soluções às mais variadas situações de 

crise de direito material, com as exigências do acesso à ordem jurídica justa e do processo 

civil de resultados, passou a demandar a participação mais ativa do juiz, seja na superação das 

desigualdades materiais das partes, seja no aproveitamento do processo como forma de 

pacificar o conflito da forma mais ampla possível206. 

Converge no mesmo sentido, demandando uma postura ativa do magistrado no 

processo, a exigência de que sua atividade resulte também na definição da norma de direito 

material aplicável ao caso, o que, como se viu, decorre da crescente adoção de normas de 

                                                
205JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE assim cuida da questão: “Acesso efetivo ao sistema processual não 
significa, necessariamente, acesso à justiça, à ordem jurídica justa, que somente um sistema eficiente 
proporciona. Efetividade e eficiência não são sinônimos. Quanto mais eficiente o método adotado pelo Estado 
para solução das controvérsias, maior a possibilidade de o resultado dessa atividade, consubstanciado na tutela 
jurisdicional, ser efetivo” (Direito e Processo cit., p.58). 
206 "Há de se perceber que tanto nos litígios de baixa intensidade, quanto nos de alta intensidade (litígios de 
massa) faz-se mister a implementação de pelo menos uma etapa de cognição bem realizada (com contraditório 
pleno), eis que caso o debate não ocorra pelo menos uma vez, sobre todas as nuances relevantes do caso e dos 
fundamentos das decisões, potencializa-se a utilização de recursos, e automaticamente, a chance de seu 
acatamento pelas instâncias revisoras, com aumento considerável do espaço-tempo processual. Ao passo que, 
como já se percebeu há muito na doutrina e jurisprudência comparada, caso ocorra um debate profícuo para a 
formação das decisões, contraditório dinâmico, diminui-se o tempo do processo, eis que se diminuem os recursos, 
ou se reduz consideravelmente a chance de seu acatamento, viabilizando-se a utilização de decisões com 
executividade imediata" (HUMBERTO THEODORO JR. e DIERLE JOSÉ COELHO NUNES, Uma dimensão cit., p. 112). 
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conteúdo indeterminado, técnica típica do sistema constitucional vigente que se irradia para a 

legislação infraconstitucional207.  

Inegavelmente, essa conformação do sistema jurídico, com a 

constitucionalização do direito processual, amplia os poderes do julgador, conferindo-lhe, 

inclusive, uma função de constituição da norma incompatível com a visão liberal da separação 

de poderes e com o modelo de subsunção dos fatos à norma predeterminada208. 

Assim sendo, hipoteticamente, pode-se ter processo em que a forma dos atos 

processuais não é estritamente atendida, considerando-se a possibilidade de seu 

aproveitamento quando não houver prejuízo (o que nem sempre é facilmente verificável em 

uma situação concreta), e conjuntamente pode-se ter solução jurídica que é dada com base em 

conceitos normativos indeterminados. 

Diante da considerável incerteza que a situação hipotética acima traria aos 

envolvidos, fosse em relação ao método (direito processual) fosse em relação ao resultado 

                                                
207 Discorre LÚCIO GRASSI DE GOUVEIA nesse sentido: "O processo de uma dedução da maior parte das decisões, 
a partir da lei, por meio de uma subsunção lógica (de situação de fato sob a previsão de uma norma legal) ou é 
geralmente inadequado ou tem significado mínimo. O ponto central do achamento do direito e da justificação da 
decisão, na maioria das vezes, reside em juízos de valor por parte do juiz. E o modelo anteriormente exposto, 
proposto por Engish, fornece-nos a falsa impressão de que a decisão foi obtida seguindo-se uma sequência lógica 
rigorosa de pensamento. O legislador, muitas vezes propositalmente, deixa uma certa margem de livre apreciação 
para o aplicador do direito. Mas mesmo nesta livre margem de apreciação, alguns casos que se lhe apresentam 
são típicos e contêm semelhanças marcantes com casos já resolvidos. Existe ainda uma pequena minoria de casos 
em que a decisão depende única e exclusivamente da valoração do juiz que, neste caso, deve tomá-la. Assim, a 
comparação e a ponderação valorativas devem atuar no lugar da subsunção, tendo o modelo lógico-dedutivo, em 
sua pureza, utilização somente naqueles casos em que a decisão é consequência imediata da norma aplicada" (A 
função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no processo civil brasileiro, Revista de Processo, 
vol. 172, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 38). 
208 A respeito, EDUARDO CAMBI, anota que: "Sendo o Direito Constitucional um direito sobre os direitos, a 
preocupação do neoconstitucionalismo com o conteúdo da norma jurídica faz com que a maioria governamental 
tenha que se subordinar à Lei Fundamental. Assim sendo, a soberania do legislador cedeu passo à supremacia da 
Constituição, posto que há de se respeitar não somente as formas de produção da norma (racionalidade formal), 
mas sobretudo os conteúdos constitucionais impostos. Com efeito, o respeito pela separação de poderes e pela 
submissão dos juízes à lei foi suplantado pela prevalência dos direitos dos cidadãos em face do Estado, 
conquistada pelos direitos fundamentais. É a supremacia da Constituição, não o princípio da separação de 
poderes, que determina a relação de inferioridade da lei, o status limitado do legislador, sob a Constituição" 
(Neoconstitucionalismo cit., p. 205). 
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(direito material), pensa-se ser justificada a preocupação com a possibilidade de intervenção 

excessiva do poder estatal na esfera das garantias e liberdades fundamentais dos cidadãos209. 

LUIGI PAOLO COMOGLIO210 observa nesse sentido que o ativismo judicial não 

pode ser motivo para o comprometimento da cidadania e da justiça "procedimental", que se 

exprime na figura do juiz imparcial, mas também na inviolabilidade do direito de ação e de 

tratamento isonômico das partes. 

Contudo, se as exigências da constitucionalização do processo, às quais se 

ligam a garantia do acesso à ordem jurídica justa e do processo civil de resultados, 

impulsionam a expansão dos poderes do julgador, deve-se equacionar esses vetores com o 

controle democrático da participação do jurisdicionado no processo, oportunizando-lhe o 

pleno exercício de ação e de defesa, com os meios necessários para tanto. 

Em suma, tem-se um modelo constitucional que exige que suas disposições 

sejam aplicadas diretamente, ou indiretamente quando já reguladas no plano 

infraconstitucional, nas soluções das controvérsias; tem-se igualmente o reconhecimento de 

que o ordenamento deve ser fluido e conter termos imprecisos – o que transfere ao juiz, ao 

menos parcialmente, a função de constituir o significado da norma no caso concreto; e ambos 

                                                
209 Aqui a crítica de HANNS PRÜTING sobre o que entende ser uma interpretação extensiva de norma que 
disciplina a atuação de ofício do Juiz, bem exemplifica a preocupação apontada no texto: “Por outro lado, ponen 
en peligro la esctrutura y visión fundamental de um derecho procesal civil moderno. Ello debe ser resguardado a 
través de una conducta procesal previsible y unificada que sea garantizada por la conducta judicial. El proceso 
debe estar resguardado por la igualdad de armas y finalmente por una neutralidad judicial garantizada. De este 
modo, mediante el § 139 ZPO se fundamenta y se fomenta el ejercicio de la actividad judicial, pero en el marco 
de un moderno proceso civil en el cual el ejercicio del deber judicial de advertencia no puede ser ilimitado. A 
través de la advertencia judicial en relación con una nueva posibilidad y pretensión desde el punto de vista del 
actor en relación con pretensiones constitutivas, excepciones o defensas que se vinculen con el demandado, 
emerge el peligro de la identificación fuerte y parcial del juez con los intereses de una de las partes, lo que debe 
ser evitado en el proceso.” (Estudios de proceso civil alemán contemporâneo in Codigo Procesal Alemán, 
Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, p. 78). 
210 No original: “(...) l’attivismo giudiziale, dal canto suo, non dovrebbe in alcun caso trovarsi in condizioni tali, 
da compromettere gli ideali di civiltà e di giustizia “procedurale”, racchiusi non soltanto nella figuri del giudice 
imparziale, ma anche nella inviolabilità delle garantie individuali di azione e di paritaria difersa in giudizio, sì che 
mai quel giudice, attivandosi d’ufficio, possa comprimere o porre in serio pericolo il contraddittorio effetivo e la 
“eguaglianza delle armi” fra i contedenti, spingendosi (anche solo indirettamente) a “tratatare” in modo 
“parziale” uno di essi, a scapito dell’altro”. (Etica e Tecnica del Giusto Processo, Torino: G. Giappichelli, 2004, 
p. 337-338.). 
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fatores exigem do julgador atividade mais ampla do que aquela de mera aplicação da lei, típica 

do modelo legalista-positivista anterior. 

Falar-se em atividade mais ampla nada mais é do que dizer que o magistrado 

tem mais funções, mais deveres e consequentemente mais poder. E, se assim é, deve haver 

contrapartida equivalente, que consiste no atendimento ao modelo constitucional do processo. 

Afinal, se os jurisdicionados não mais têm possibilidade de prever, com 

razoável exatidão, qual a consequência da aplicação da norma ao caso concreto, deve lhes ser 

conferido o direito de serem efetivamente ouvidos no processo – o que significa dizer que sua 

participação não deve ser meramente formal, mas devem ser considerados e sopesados seus 

argumentos, de modo a influenciar na condução do processo e na decisão da causa, 

demonstrando-se na fundamentação das decisões qual impacto as considerações das partes 

tiveram sobre o julgador211. 

Com isso, encontra-se nova sede para a segurança jurídica. Antes, ela era 

identificada com a possibilidade de as partes preverem o resultado da causa com a análise da 

fattispecie normativa. Sabiam quais eram os fatos e elas próprias poderiam efetuar subsunção 

à norma e encontrarem a solução predisposta em lei.  

Com a fluidez dos enunciados normativos, contudo, ampliou-se o campo para 

as incertezas e dúvidas. As partes não sabem, de antemão, no mais das vezes, por exemplo o 

que o julgador entenderá por boa-fé objetiva ou por função social da propriedade em seu caso.  

                                                
211 Assim, para NICOLÒ TROCKER: "Il contenuto della garanzia costituzionale di azione e di difesa non si 
esaurisce peraltro in questo aspetto passivo, per quanto esso possa essere importante, ma esige anche un 
comportamento attivo da parte dei soggetto giudicante. Già la dottrina tedesca meno recente notava che un vero 
ascolto (Zuhõren) richiede spesso anche un 'chiedere' e un 'parlare' da parte dell'interlocutore, per ottenere 
spiegazioni e precisazioni su quanto viene esposto ed affermato. Analogamente, anche nella nostra dottrina si è 
sottolineato che 'ascoltare non basta. Il dialogo, quanto pià è serrato e spontaneo, tanto pià rischia di cadere in 
eccessi, deviazioni, oscurità'. Ecco che c il giudice deve non solo reprimere gli eccessi, rettificare le deviazioni, 
ma soprattutto cercar di chiarire le oscurità. Muovendo da questo presupposto non è difficile rilevare uno stretto 
collegamento tra il diritto di essere sentiti in giudizio ed il potere-dovere giudiziale di chiarificazione e di 
informazione sancito esplicitamente dal § 139 della ZPO tedesca e desumi- bile, secondo una interpretazione 
estensiva suggerita da una autorevole dottrina ma non accolta dalla giurisprudenza, anche dall'art. 183, comma 
2°, dei nostro codice di procedura civile." (Processo cit., pp. 455/456). 
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Então, agora, a segurança jurídica está relacionada ao resultado advindo de um 

método justo, com efetivas oportunidades de participação dos interessados e possibilidade de 

influência no resultado, com um contraditório exercido em paridade de armas, frisando-se que 

a segurança jurídica se insere no escopo social do processo de pacificar os cidadãos, 

fornecendo a tranquilidade e a certeza íntimas que, ao menos tese, propiciam o acatamento das 

decisões212. 

 

 

4.2. SEGUE: ADEQUAÇÃO DA ATIVIDADE DO JUIZ NO PROCESSO NA PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

DA INSTRUMENTALIDADE 

 

Na perspectiva adotada, a condução do processo pelo juiz, ou seja, o manejo 

das técnicas processuais, deve ser adequado ao direito material atinente à controvérsia, de 

acordo com o viés metodológico da instrumentalidade do processo213. 

E, uma vez que o direito não se esgota nos enunciados normativos, faz-se 

necessário investigar, ainda que preliminarmente, com o material que é apresentado ao 

magistrado antes da fase instrutória propriamente dita, qual é a natureza dos interesses 

envolvidos, de modo a se adotar a postura igualmente adequada ao trato da controvérsia214. 

Os valores, que devem ser considerados na perspectiva instrumental do 

processo não estão sempre previstos de forma expressa e completa no ordenamento e, 

                                                
212 cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO. Instituições cit., p. 145. 
213 Cf. KAZUO WATANABE, Cognição cit., p. 55, e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, Efetividade cit., pp. 
108/109.  
214 Pois somente assim é possível superar a "natureza e objetivo puramente técnicos do sistema processual" e 
tornar o processo permeável "aos valores tutelados na ordem político-constitucional e jurídico-material", 
reconhecendo-se "sua inserção no universo axiológico da sociedade a que se destina" (CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO, A Instrumentalidade cit., p. 23). 
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portanto, cabe ao juiz reconhecer na controvérsia, de início, se a sua atividade deverá se 

destinar a densificá-los, constituindo a norma, para a solução da crise de direito material. 

Em suma, não basta sustentar que o processo seja adequado ao trato da 

controvérsia. Deve-se incluir nessa proposição que a atuação do magistrado seja igualmente 

adequada, buscando-se minimizar as limitações (v.g. preclusão, estabilização da demanda, 

vedação ao pacto sobre ampliação ou redução de prazos) que as regras processuais impõem, 

quando assim seja necessário, e, ainda, visando-se à sua maior correspondência com o modelo 

constitucional do processo, como se verá nesse e nos próximos itens. 

A atuação do poder215 estatal pelo juiz deve ser restrita pelo devido processo 

legal, especificamente com a limitação do objeto do julgamento ao quanto proposto no pedido, 

na causa de pedir, na matéria de defesa, e também pelo controle crítico das partes durante todo 

o curso do processo – com a ampliação, aprofundamento e efetivação do contraditório, o que 

decorre da própria concepção do Estado Democrático de Direito216 

Como diz CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, o processo está "a serviço da ordem 

constitucional" e "precisa refletir as bases do regime democrático, nela proclamados; ele é, por 

assim dizer, o microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as conotações da 

liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de legalidade e 

responsabilidade"217. 

Contudo, nem sempre será possível às partes exercer plenamente a 

contrapartida ao poder jurisdicional nos moldes acima, pela incapacidade de manejo adequado 
                                                
215 NICOLA PICARDI esclarece que: "O poder, na acepção weberiana de domínio (Herrschaft), é hoje definido, 
com base no sentido comum, como a capacidade de um sujeito de produzir efeitos, influenciando o 
comportamento de outros, capacidade que decorre de sua posição social. O poder do juiz, por sua vez, resolve-se 
no poder de decidir a controvérsia, o qual deriva da sua posição social. O aumento de poderes do juiz, a sua vez, 
pode ser considerado pelo menos de um duplo ponto de vista: poder do juiz entendido como função, isto é, poder 
de resolver a controvérsia singular que lhe foi submetida; e poder dos juízes entendido como estrutura ou 
instituição, isto é, poder atribuído a um complexo de órgãos (a chamada administração da justiça), em relação à 
organização compreensiva da sociedade." (Jurisdição cit., p. 12). 
216 O referido modelo democrático de Estado de Direito é entendido: "(...) como Estado de legitimidade justa (ou 
Estado de justiça material), fundante de uma sociedade democrática qual seja a que instaura um processo de 
efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das decisões, e de sua real participação nos 
rendimentos da produção". (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Discricionariedade cit., p. 40).  
217 A Instrumentalidade cit., p. 27. 
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dos institutos processuais em razão da falta de conhecimento técnico (jurídico-processual) 

adequado e/ou pela pouca capacidade econômica para exercer os direitos e oportunidades 

previstos no sistema. 

O julgador deve considerar as assimetrias de condições entre as partes e dar 

efetividade ao contraditório, na dimensão e profundidade que a complexidade da matéria 

debatida exija, incitando e exigindo das partes comportamentos que contribuam com a 

apuração da verdade e a solução da controvérsia (acolhendo-se a concepção pós-positivista). 

Esse método alberga no processo a efetiva participação, inerente à configuração democrática 

do Estado de Direito, como visto anteriormente. 

Como visto, essa forma de aplicação do direito se verifica com maior evidência 

quando a atividade do juiz demandar a aplicação de normas constitucionais que, em sua maior 

parte, são formuladas em comandos abertos, que permitem a constituição de significado ao 

enunciado normativo do modo que melhor corresponda aos fins eleitos pelo legislador 

constitucional, sem divorciar-se dos valores vigentes na sociedade em dado momento 

histórico. 

Contudo, como já se mencionou, a mesma postura deve ser assumida em 

relação às normas infraconstitucionais conformadas sob essa técnica legislativa. A incidência 

desses dispositivos legais a determinado caso concreto demanda tarefa interpretativa do 

julgador bastante diversa daquela exigida nos modelos de Estado Liberal de Direito e de 

Estado Social de Direito, e que pode ser considerada, em certa medida, como substitutiva da 

atividade típica do legislador218. 

Nesse contexto, o papel do juiz como agente protagonista do método voltado 

para a realização dessa atividade assume destacada relevância.  

                                                
218 Oportuna a advertência de EROS GRAU nesse sentido: "(...) o pleno discernimento de que a norma é produzida 
pelo intérprete instala inefável transtorno na estrura do pensamento liberal, em especial na teoria de separação 
dos Poderes. A dificuldade que os juristas enfrentam para admitir que texto e norma não se superpõem opera 
como recusa inconsciente da ideia de que a construção das normas possa ser mais importante que a redação dos 
textos de que a hermenêutica jurídica é mais relevante que a técnica legislativa" (Por que tenho cit., p. 43). 
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Tendo-se normas constitucionais (que são efetivas e aplicáveis e, portanto, não 

podem ser desconsideradas pelo julgador) e normas infraconstitucionais abertas (cujo 

enunciado contém termos imprecisos), cabe ao julgador dizer o direito e, tão importante 

quanto isso, conduzir o processo de forma a permitir que as partes contribuam efetivamente na 

constituição da norma que será aplicada na resolução da sua controvérsia219. 

Então, como já dito, para prover a tutela jurisdicional eficaz, nos processos em 

que se discuta a implementação de normas com essa feição, a atividade do julgador deverá ser 

distinta daquela procedida na mera subsunção do fato à norma. 

Nesse cenário, caberá ao magistrado identificar os interesses que conformam o 

núcleo da controvérsia desde as fases iniciais do processo; incentivar a participação efetiva das 

partes, propiciando e incitando o contraditório efetivo (e não apenas potencial); e, por fim, 

ponderar as repercussões que a decisão produzirá em relação aos sujeitos processuais parciais 

e aos terceiros que venham a ser afetados pela concretização dos resultados práticos da tutela 

conferida220. 

  

                                                
219 Importante frisar, com CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, que as reais oportunidades de participação constituem 
fator de legitimação das decisões estatais no Estado Democrático de Direito. In verbis: "Sabe-se que no Estado-
de-direito tem-se por indispensável fator legitimante das decisões in fieri a participação dos seus futuros 
destinatários, a quem se assegura a observância do procedimento adequado e capaz de oferecer-lhes reais 
oportunidades de influir efetivamente e de modo equilibrado no teor do ato imperativo que virá (A 
Instrumentalidade cit, p. 107). 
220 Nesse sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ressalta que "o comprometimento axiológico das instituições 
processuais" reposiciona a chamada "indiferença inicial" do juiz, que "na realidade precisa estar iluminado pela 
visão dos resultados sócio-econômicos e políticos a que sua decisão precisará conduzir" (A Instrumentalidade cit, 
p. 41). 



 89 

SEGUNDA PARTE: PARTICIPAÇÃO E PROCESSO 

 

5. O PAPEL ATIVO DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO PROCESSO 

 

Como visto, as exigências para a participação ativa do juiz na condução do 

processo são de duas ordens. 

Em primeiro lugar, derivam do modelo constitucional vigente, que demanda o 

exercício da função judicial sempre voltada ao cumprimento dos objetivos ou metas 

constitucionais, sujeitando o ordenamento infraconstitucional a esses objetivos e, quando o 

enunciado da norma contiver conceitos indeterminados, cabe ao magistrado preenchê-los com 

o recurso aos princípios constitucionais. 

Em segundo lugar, o modelo infraconstitucional do processo exige do julgador 

que conduza o processo na busca de resultados efetivos em favor da parte que está amparada 

pelo melhor direito e, com igual importância, que ele seja imparcial e conduza o processo com 

respeito às garantias de tratamento isonômico e paridade de armas, propiciando a participação 

dos envolvidos pelo contraditório. 

Assim sendo, propõe-se a mudança de foco do estudo processual, do modelo 

dirigido a chegar a uma solução impositiva resultante de simples subsunção dos fatos à norma 

completa e suscetível a restrito exercício de interpretação, para o modelo de solução 

construída hermeneuticamente, com atenção à harmonia entre os distintos sistemas normativos 

que coexistem em um ordenamento, especialmente o sistema constitucional, e aos valores por 

ele tutelados, privilegiando, sempre que possível e desejável, a harmonização dos interesses 

em conflitos221.  

                                                
221 Como diz CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA "... outra é, nos tempos atuais, a concepção dominante 
sobre a natureza e função do processo civil, principalmente porque a experiência desmentiu a crença na eficiência 
do trabalho desenvolvido somente pelos participantes do processo. Basta pensar em que a aplicação do princípio 
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Para tanto, considera-se que o tema do papel ativo do juiz na direção e 

condução do processo visando à adequação do instrumento ao direito material objeto do 

conflito de interesses, embora renovado com a absorção de conceitos advindos da common 

law, está previsto nos arts. 125, 131 e 331 do Código de Processo Civil. 

Essa é a ideia que está na base do case management da common law, e da 

previsão do art. 331 do Código de Processo Civil, que estabelece a audiência de conciliação, 

com inspiração no chamado "Modelo de Stuttgart", em que o juiz toma contato com o 

processo desde o seu início, informando-se sobre os pontos fundamentais da controvérsia, 

estimula a relação direta entre as partes, ajuda a identificar a real causa do conflito (por vezes 

não bem compreendida por elas próprias), e propõe soluções negociadas222. 

Portanto, há previsão legal que dá suporte ao exercício dos poderes de direção 

material do processo, de modo a tornar o instrumento mais adequado à solução da crise de 

direito material e, o que é igualmente importante, de modo a ampliar a participação dos 

envolvidos na construção da referida solução223. 

                                                                                                                                                    
dispositivo em sua concepção clássica, impondo exclusiva contribuição das partes no aporte ao processo do 
material fático, relativiza para além do desejável a apreciação da verdade pelo juiz, forçando-o a se contentar 
passivamente com a versão necessáriamente parcializada trazida tão-só pelos interessados. Além disso, 
principalmente em função da tomada de consciência de que o juiz é também um agente político do Estado, 
portador do poder deste e expressão da democracia indireta praticada nos Estados ocidentais contemporâneos, 
inexistindo portanto razão para enclausurá-lo em cubículos formais do procedimento, sem liberdade de 
movimentos e com pouquíssima liberdade criativa, coloca-se no tablado das discussões o problema fundamental 
da dimensão dos poderes de iniciativa do juiz e das partes. Como confluência desses fatores, desponta como 
resultante da evolução social, política e cultural de nossa época o incremento do ativismo judicial, já agora 
tornado 'chose faite', e que realmente pode contribuir para a mais acabada realização da tutela jurisdicional" 
(Garantia cit., p. 138) 
222 KAZUO WATANABE anota que: “Poucos se aperceberam do real objetivo do legislador, que é a indução do 
papel mais ativo do juiz na condução dos processos e para o efetivo cumprimento do princípio da imediatidade, 
que é uma das bases do processo oral adotado pelo nosso legislador processual” (Cultura da Sentença e Cultura 
da Pacificação in Estudos em Homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover, FLÁVIO LUIZ YARSHELL, 
MAURÍCIO ZANETTI DE MORAES (org.), São Paulo: DPJ, 2005, p. 687). 
223 ROBERTO DEL CLARO define a direção material do processo, com apropriada ênfase no incentivo e garantia, 
por parte do juiz, para que as partes exerçam as faculdades e ônus que lhes são oportunizadas: "A condução 
material do processo significa o dever judicial de intervir no curso do processo, de modo a ouvir e levar em conta 
os argumentos das partes sobre todas as questões de fato e de direito que forem relevantes para o julgamento. Em 
outras palavras, a condução material do processo é a realização dos direitos processuais em toda a sua plenitude, 
com a vedação da surpresa em decisões judiciais e como forma de maximizar as chances de obtenção de uma 
decisão materialmente justa. Para atingir esse objetivo, o juiz não pode ser passivo, mas ao contrário, deve agir 
materialmente a fim de evitar que tais direitos sejam violados. A inércia judicial é tão violadora de tais direitos 
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Três características diretamente relacionadas à função judicial destacam-se no 

estudo do papel do juiz na direção material do processo: a independência judicial, o princípio 

do juiz natural e o princípio do contraditório, que exige a sua participação no diálogo 

processual224. 

A seleção do juiz por concurso público, associada às prerrogativas da função, 

torna-o menos afeito às pressões que se assomam tanto mais quanto mais relevantes forem os 

aspectos social, político e econômico do conflito225. 

Da mesma forma, a impossibilidade de o julgador escolher as demandas que 

julgará, como decorrência do princípio do juiz natural, concorre para aprimorar a legitimação 

do resultado como decorrente de processo justo, vez que é proferido por alguém que, em tese, 

não será beneficiado ou prejudicado com dada solução226. 

Por último, a exigência de participação do juiz no contraditório traduz-se na 

seleção dos fatos relevantes para o julgamento da causa, conferindo-se ampla oportunidade 

                                                                                                                                                    
quanto o desrespeito ostensivo. Talvez o aspecto mais importante a ser considerado seja compreender que tal 
ativismo não implica num desrespeito à vontade das partes e seus procuradores. Ao contrário, ele é deve ser o 
elemento representativo de tal respeito. O juiz deve não somente respeitar os direitos processuais das partes, mas 
fazer com que sejam respeitados. Deve também incentivar a máxima exploração de tais direitos pelos partes" 
(Direção Material do Processo, Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutor sob orientação do prof. Flávio Luiz Yarshell, 2009). 
224 Cf. OWEN FISS, As formas de justiça in Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre Jurisdição, 
Constituição e sociedade, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 42. 
225 DALMO A. DALLARI acrescenta a estas vantagens do método de seleção do juiz por concurso público a 
profissionalização dos juízes decorrente da aferição dos conhecimentos jurídicos dos candidatos, anotando que "a 
evolução da humanidade foi no sentido de uma complexidade maior da vida social, tornando-se mais difícil a 
captação da ideia predominante de justiça. A par disso, os conflitos de direitos passaram a ter o caráter de 
disputas sobre regras escritas, que são em grande número sujeitas a obscuridades e contradições, com o que se 
desenvolveram técnicas de interpretação, sem prejuízo da atenção aos valores sociais. A consequência é que, por 
mais que se queira evitar, não há como recusar a profissionalização dos juízes, determinada por circunstâncias de 
ordem prática. (...) a profissionalização permite uma seleção mais adequada dos juízes, além de proporcionar o 
aproveitamento de sua experiência acumulada". (O poder dos juízes, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27). 
226 NELSON NERY JR. assim define o referido princípio: "A garantia do juiz é tridimensional. Significa que: 1) não 
haverá juízo ou tribunal ad hoc, isto é, tribunal de exceção; 2) todos têm o direito de se submeter a julgamento 
(civil ou penal) por juiz competente, pré-constituído na forma da lei; 3) o juiz competente tem de ser imparcial". 
E mais adiante, complementa: "O juiz que tem interesse no desfecho da causa não pode julgá-la (nemo iudex in 
causa sua). O interesse referido no CPC 135 V é o próprio e direto, isto é, interesse que possa transformá-lo em 
verdadeira parte processual, violando-se o princípio nemo iudex in causa sua, de modo que não haverá mais 
dúvida quanto à imparcialidade do juiz, mas sim presunção de que ele é parcial" (Princípios cit., pp. 130 e 138). 
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para as partes justificarem a necessidade de provas para a demonstração respectiva, com 

apreciação ampla das razões por elas deduzidas para a solução da controvérsia227.  

Outrossim, o princípio do contraditório manifesta-se pela motivação da decisão 

judicial, ao garantir às partes a constatação de que foram ouvidas e de que seus argumentos, 

ainda que não acolhidos, foram ponderados para o julgamento228. 

Aliás, quanto a esse ponto, é oportuna a reflexão de TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER que reputa às características da época em que vivemos a circunstância de muitas 

vezes não haver referência na decisão aos argumentos suscitados pelas partes, concluindo que 

possivelmente essa falta de diálogo processual seja a causa de se ver atualmente enfatizada 

essa dimensão do contraditório, qual seja, de demonstração de que as informações e 

argumentos das partes foram considerados no processo decisório229. 

Além dessas características, a realização das atividades processuais de modo 

adequado à especificidade do caso concreto, afastando-se da concepção positivista ou legalista 

tratada no item anterior, favorece o processo como instrumento apropriado, embora 

reconhecidamente imperfeito, para a solução das controvérsias. 

Nesse aspecto insere-se o papel ativo do julgador, como sujeito processual 

voltado à realização do interesse público de se obter decisão amadurecida, com a melhor 
                                                
227 Nesse sentido, DANIEL MITIDIERO, Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 137. 
228 ROGÉRIO LAURIA TUCCI e JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI observam que: "De outra parte, a exposição de 
motivos do decisum assume expressiva conotação racionalizadora na valoração dos elementos de convicção, na 
medida em que a liberdade de tal exame não exclua, mas, na verdade, até imponha que este seja adequadamente 
justificado. (...) É comum, aliás, a esse propósito, a afirmação de que a exteriorização das razões de decidir deve 
revelar o prisma pelo qual o órgão do Poder Judiciário interpretou a lei e apreendeu os fatos da causa, de sorte 
que a sua exposição, dotada de clareza, lógica e precisão, propicie perfeita compreensão de todos os pontos 
controvertidos, bem como da conclusão atingida, consubstanciada no julgamento da causa" (Constituição de 
1988 e Processo: Regramentos e garantias constitucionais do processo, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 74). Em 
mesmo sentido, vide NICOLÒ TROCKER, Processo... cit., p. 460. 
229 Em seus dizeres: "Hoje, em virtude de características da época em que vivemos, pode realmente acontecer (e 
efetivamente ocorre) que o juiz nem mesmo se refira a muitas das questões levantadas pelas partes, argumentos, 
teses jurídicas e decida solitariamente, segundo seus critérios pessoais. Talvez este fato tenha feito com que se 
passasse a sentir de forma mais aguda a necessidade de explicitar que o contraditório tem esta dimensão, que 
deve ser necessariamente considerada: a atividade argumentativa das partes deve necessariamente refletir-se na 
fundamentação das decisões judiciais" (A influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de 
sentença e de acórdão, Revista de Processo, vol. 168, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 55). 
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compreensão possível da controvérsia fática, que deve buscar com o diálogo com as partes 

desde os primeiros momentos do processo, incentivando comportamentos que contribuam para 

a solução do conflito230. 

Essa participação em contraditório do juiz e das partes não implica na ingênua 

noção de que a busca da solução da controvérsia se dê em harmonia. Reconhece-se que as 

partes buscam apenas a tutela dos seus próprios interesses no processo e que o julgador, por 

ser imparcial, não visa outro objetivo que não a atuação do direito e a pacificação do 

conflito231.  

Ocorre que o interesse público inerente ao exercício da jurisdição sobrepuja-se 

aos interesses egoísticos das partes, de modo que a participação dos sujeitos processuais está 

condicionada à busca da superação da controvérsia. Dito de outra forma, quem busca tutela 

jurisdicional deve, necessariamente, se submeter à jurisdição (poder) e à forma sob a qual ela é 

exercida (processo). 

Constata-se, portanto, que em algum nível os sujeitos da relação processual 

atuam visando um fim comum, ainda que seja determinado pela finalidade pública do processo 

como meio de solução de conflitos e não por suas próprias vontades – sendo que essa atuação 

se dá em cooperação ou, ainda, como participação em contraditório. 

                                                
230 Objetivos que estão em conformidade com o princípio da economia processual e com a atividade de 
saneamento do processo, valendo trazer a lição de GALENO LACERDA a respeito: "Todo processo implica onus 
para as partes. Se não aforar o pedido, arrisca-se o autor a jamais ver satisfeita sua pretensão. Se não exercer a 
defesa, o réu, corre o risco de perder a causa. (...) Diminuir esse passivo, sem prejudicar o acerto da decisão, será 
tender para o ideal de justiça. A função da economia no processo transcende, assim, a mera preocupação 
individualista de poupar trabalho a juízes e partes, de freiar gastos excessivos, de respeitar o dogmatismo dos 
prazos. Não visa à comodidade dos agentes da atividade processual, mas à ânsia de perfeição da justiça humana - 
reconhecer e proclamar o direito, com o menor gravame possível" (Despacho Saneador, 3a edição, Porto Alegre: 
Sérgio Fábris, 1990, pp. 5/6). 
231 "A esse propósito, não parece aceitável uma suposta diversidade de escopos entre partes e juiz, visto que 
aquelas não buscariam a atuação da vontade concreta da lei e a pacificação, mas apenas a proteção de seus 
interesses; ao passo que o juiz teria, ele sim, o escopo de atuar a lei, sendo a pacificação conseqüência necessária. 
Com efeito, mesmo reconhecendo que as partes buscam exclusivamente a tutela de seus interesses, é inegável que 
ambas esperam do provimento estatal que defina a relação material objeto do dissenso, que supera a controvérsia, 
que a elimine e restabeleça a paz, entendida esta apenas como sinônimo de estabilidade e segurança. Portanto, o 
escopo social - se não totalmente, ao menos em medida expressiva - é o mesmo, quer para o Estado, quer para as 
partes" (FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Tutela cit., p. 33). 
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Dito isso, propõe-se que a função jurisdicional inclua o fornecimento de 

condições para a solução negociada da controvérsia, identificando questões relevantes e 

solucionando ou afastando do debate as impertinentes ou prejudiciais, de modo a concentrar os 

esforços de todos os envolvidos no cerne juridicamente relevante do conflito232. 

A interação do julgador com as partes desde o início da demanda permite que 

ele conheça os diversos aspectos da causa e, com isso, possa adequar o procedimento233 - com 

observância das restrições legais relativas, por exemplo, aos prazos peremptórios - , inclusive 

com consulta aos sujeitos parciais, de modo a torná-lo mais eficiente para o desate do litígio234. 

Nesse mister, o juiz deve estar atento às assimetrias na posse da informação, no 

acesso a meios materiais e na representação processual das partes. Sua postura ativa exige 

igualmente que sejam superadas as desigualdades materiais com a efetivação do contraditório, 

                                                
232 Como, ademais, previsto no art. 125 do Código de Processo Civil: "O juiz dirigirá o processo conforme as 
disposições deste Código, competindo-lhe:I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela rápida 
solução do litígio; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; IV - tentar, a qualquer 
tempo, conciliar as partes". KAZUO WATANABE aponta também o art. 331 do CPC como fundamento do dever de 
condução ativa do processo pelo juiz. Em suas palavras: "Case management é, em suma, uma atividade 
processual que fortalece o controle judicial sobre: a) identificação das questões relevantes; b) maior utilização 
peas partes de meios alternativos de solução de controvérsias, e c) tempo necessário para concluir adequadamente 
todos os passos processuais. O juiz planeja o processo e disciplina o calendário, ouvindo as partes. Pelo contato 
freqüente que ele mantém com as partes e destas entre si, promove a facilitação para uma solução amigável da 
controvérsia. E, mesmo não ocorrendo o acordo, as técnicas do case management permitem ao juiz eliminar as 
questões frívolas e planejar o processo, fazendo-o caminhar para o julgamento (trial) com eficiência e sem custo 
exagerado. Idêntica idéia, de juiz mais ativo na condução dos processos, é o fundamento principal do art. 331 do 
nosso estatuto processual" (Cultura cit., p. 689). 
233 Assim entende FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI: "Exatamente por ser a regra da adaptação princípio geral 
do processo (implícito), toda vez que as variantes rituais forem indispensáveis para a construção de um 
procedimento aderente à qualidade especial das partes ou ao direito material não me parece afastada a 
possibilidade de ser permitida, de modo excepcional, e obedecidas certas condicionantes, a adaptação 
procedimental diretamente pelo juiz" (Os princípios da adequação e da adaptabilidade (flexibilidade) 
procedimental na teoria geral do processo in CAMILO ZUFELATO e FLÁVIO LUIZ YARSHELL (org.), 40 anos da 
Teoria Geral do Processo no Brasil, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 316). 
234 GIUSEPPE CHIOVENDA já dizia que: "Convém, ademais, que se convoque o juiz a colaborar na formação do 
material de cognição, pondo-o em contato imediato e contínuo com as partes desde o momento da constituição do 
processo, de sorte que lhe seja fácil predispor o encaminhamento da causa, dilucidando as dúvidas, provocando 
das partes as indicações de fatos mais importantes, assinalando-lhes simples e economicamente as lacunas de sua 
defesa e de suas provas" (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 1ª ed., tradução da 2a edição italiana 
por J. GUIMARÃES MENEGALE, com notas de E. T. LIEBMAN, São Paulo: Saraiva, 1945, p. 76). 
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acolhendo-se a distribuição dinâmica do ônus da prova e, também, com a atuação dos poderes 

instrutórios do julgador235. 

Ademais, é exigível que as decisões judiciais sejam guiadas por uma visão 

prospectiva, ou seja, com a previsão, na medida do possível, das consequências do seu 

cumprimento na vida dos jurisdicionados, especialmente daqueles que serão afetados sem 

terem participado diretamente do processo236. 

Esses são comportamentos exigidos do juiz contemporâneo sob o que se 

convencionou denominar postura ativa do juiz, adequada ao modelo constitucional de 

processo que, como visto, não aceita as normas como meras promessas de direitos, mas 

demanda que sejam progressivamente concretizadas, em conformidade com evolução 

econômica e social do país. 

Trata-se, sem dúvida, de um conjunto de deveres que muitas vezes estará além 

das possibilidades materiais (i.e. edifícios, arquivos, rede de informática) e pessoais (i.e. 

funcionários capacitados e em número suficiente para a realização das tarefas) da estrutura do 

Judiciário e da própria capacidade laborativa do julgador, ao menos se pensada em relação a 

parte relevante das comarcas de nosso país, como visto acima.  

                                                
235 No sentido do que aqui se busca sustentar, ADA PELLEGRINI GRINOVER: "Segundo a concepção tradicional, o 
princípio do contraditório exprimia estaticamente, em correspondência com a igualdade formal das partes, a 
exigência de equilíbrio das forças, traduzindo-se na necessidade de lhes garantir a possibilidade de 
desenvolverem plenamente a defesa de suas próprias razões. Mas a concepção menos individualista e mais 
dinâmica do contraditório postula a necessidade de a eqüidistância do juiz ser adequadamente temperada mercê 
da atribuição ao magistrado de poderes mais amplos, a fim de estimular a efetiva participacão das partes no 
contraditório e, conseqüentemente, sua colaboração e cooperação no justo processo. Observe-se, a propósito, que 
esses amplos poderes conferidos ao juiz, longe de dificultar a atuação do contradItório, integram-no e o 
disciplinam, temperando em certos casos O desequilíbrio dinâmico que pode criar-se entre as partes devido a 
imperfeições na organização dos ofícios da acusação e da defesa. Nem afetam, esses poderes assistenciais, a 
imparcialidade do juiz que, como já se viu, não só é mantida, mas até acrescida, no momento da síntese, pela 
avaliação de alegações e provas produzidas em condições efetivamente paritárias pelas partes" (O Processo 
Constitucional cit., pp. 13/14). 
236 Cf. CARLOS ALBERTO DE SALLES, Processo Civil de Interesse Público in CARLOS ALBERTO DE SALLES (org.), 
Processo Civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social", São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 51. 
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Adotados em países como França237 e Estados Unidos238, esses comportamentos 

têm sido albergados sob o método de case management239 (dentre outras denominações) 

também podendo ser identificado, a depender da forma como for aplicado e compreendido, 

como o exercício da direção material do processo – em contraposição com a direção 

meramente formal, em que o juiz apenas daria impulso ao feito, na medida do que lhe é 

exigido, sem interferir na organização do procedimento (quando isso for possível) e da matéria 

objeto de prova. 

No Brasil, além dos já mencionados case management e direção material do 

processo, encontram-se as expressões governança judicial240 e gerenciamento de processos 

judiciais241, que, embora não tenham exatamente o mesmo significado, focam na participação 

ativa do juiz na condução do processo como fator essencial ao modelo constitucional de 

processo. 

 

 

5.1. DIVISÃO DOS PAPÉIS NO PROCESSO ENTRE JUIZ E PARTES: OS PARADIGMAS NORTE-

AMERICANO E FRANCÊS 

 

A compreensão de como a divisão de tarefas no processo é concebida à luz dos 

fins almejados e, especialmente, da concepção de devido processo legal nos sistemas francês e 

estadunidense, visa à investigação de como técnicas processuais semelhantes – objetivamente 

                                                
237 A respeito, LOÏC CADIET, Case management judiciaire et déformalisation de la procédure, Revue française 
d’administration publique, v. 125, 2008. 
238 Cf. F. JAMES JR., G. HAZARD JR.; J. LEUBSDORF, Civil procedure. 5a ed. Nova Iorque: Foundation, 2001, p. 
303. 
239 Ainda sobre o tema, vide JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, Neoprivatismo no Processo Civil cit, pp. 87/101. 
240 FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA, Governança Judicial, São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
241 PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA, Gerenciamento de Processos Judiciais, São Paulo: Saraiva, 2010. 
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consideradas – são utilizadas de modos diversos e com finalidades distintas a depender do 

modelo de processo em que estão inseridas242. 

Ressalve-se que serão utilizados doravante os termos adversarial e 

inquisitorial, de forma instrumental, para distinguir os modelos processuais das famílias de 

civil law e de common law, tendo em vista a sua larga utilização nas obras doutrinárias 

pesquisadas e sua imediata associação às noções necessárias para o desenvolvimento do tema 

objeto desse estudo, sem abandonar a classificação proposta por MIRJAN DAMASKA já 

exposta243. 

A escolha desses sistemas processuais justifica-se porque ambos vêm 

experimentando o aumento de poderes dos juízes na direção do processo e, via de 

consequência, seus estudiosos têm debatido as implicações do fenômeno e reclamado 

contrapartidas244. 

Nesse tocante, sabe-se, com JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA245, que o direito 

processual francês pouco influenciou o direito processual brasileiro contemporâneo – o que 

acarreta maior ônus argumentativo na justificativa da sua escolha como modelo a ser estudado. 

                                                
242 Nesse sentido, FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA anota que: "A implementação da Democracia Participativa é 
um fim visado não apenas pelos brasileiros, mas também por inúmeros povos que se valem desse modelo de 
governo baseado na cultura da participação. É preciso reconhecer que outras nações lograram reconhecer o 
imenso valor do Poder Judiciário para a criação de uma cultura de participação. Os modelos de Justiça variam de 
acordo com as características predominantes do tipo de Estado, seja aquele mais liberal (reativo), seja aquele 
mais dirigista (ativo). É inegável, porém que os instrumentos processuais têm sido adaptados buscando o 
equilíbrio entre sistemas de Justiça reativos e ativos." (Governança cit., p. 89). 
243 Nesse sentido, OSCAR G. CHASE anota que esses rótulos servem como uma conveniente "abreviação" dos 
sentidos que se usarão no texto. No original: "Nonetheless, the labels can serve as a convenient shorthand, so 
long as we recall their limitations. Even Damaska, who criticizes too simplistic a reliance on this division, agrees 
that  '... the core meaning of the opposition remains reasonably certain. The adversarial mode of proceeding takes 
its shape from a contest or a dispute: it unfolds as an engagement of two adversaries before a relatively passive 
decision maker whose principal duty is to reach a verdict. The nonadversarial mode is structured as an official 
inquiry. Under the first system, the two adversaries take charge of most of the procedural action; under the 
second, officials perform most of the activities' "(American cit., p. 15). 
244 Cf. FLÁVIO LUIZ YARSHELL "não se pode deixar de identificar uma relação direta entre aumento dos poderes 
de instrução do juiz, de um lado, e maior ênfase para a garantia do contraditório, de outro. Esse, como visto, é 
indicado como o maior e melhor antídoto para o eventual cometimento de ilegalidades ou de abusos que possam 
decorrer da iniciativa do juiz em tema de prova" (Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito 
autônomo à prova, São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 164). 
245 Notas sobre as recentes reformas do processo civil francês, Revista de Processo, vol. 150, São Paulo: Revista 
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Para referido autor, esse fato se dá por duas razões históricas: a primeira sendo 

que aquele sistema mostrou-se resistente às mudanças e às tendências encontradas em 

ordenamentos estrangeiros, sendo que somente em 1975 foi editado o então chamado Nouveau 

Code de Procédure Civile, substituindo o Ancien Code do séc. XIX 246. À vista desse 

descompasso com o momento histórico vivenciado no Brasil, as reformas aqui realizadas não 

puderam se inspirar no sistema francês. 

A segunda razão apontada por BARBOSA MOREIRA decorre da primeira e diz 

respeito ao isolamento da doutrina processual francesa. Afinal, se o sistema legislativo era 

avesso a mudanças, os seus estudiosos, salvo exceções, tampouco participavam do 

intercâmbio teórico que induzia às mudanças legislativas e das quais participou o Brasil247. 

Todavia, esse panorama inicia a se modificar em 1995248, com o movimento por 

mudanças propostas pelo chamado relatório Coulon, e desemboca nas alterações relevantes 

para o estudo presente, notadamente o Decreto n. 2005-1678, de 28.12.2005, que ampliou os 

poderes do juge de la mise en état, autorizando-o a dirigir e organizar a fase procedimental 

preparatória do julgamento, em moldes semelhantes ao que se viria a observar com o case 

management norte-americano249. 

                                                                                                                                                    
dos Tribunais, 2007, p. 59. 
246 Diz o autor, nesse tocante: "A base normativa do processo civil francês, o Código napoleônico de 1806, 
subsistiu, com algumas reformas, até o fim do século XX; e acrescente-se que, sem embargo de certas inovações, 
ele na verdade espelhava em não poucos aspectos a legislação do Ancien Régime, notadamente Ordonnance de 
1667. O Code de Procédure Civile manteve-se imune, ou quase, ao influxo de redigidos com melhor técnica e 
inspirados em idéias mais novas: basta lembrar as codificações processuais germânicas: a Zivilprozessornung 
alemã de 1877 e a austríaca de 1895. Foi preciso esperar a década de 70 do século XX para ver intentada empresa 
reformadora abrangente. Ela começou pela edição de quatro decretos, entre 1971 e 1973, até que sobreveio um 
verdadeiro código, em 1975. Ressalve-se que, a rigor, o advento desse diploma não significou ruptura total com o 
passado, já que ele deixou em vigor alguns dispositivos do velho texto de 1806, e não continha a disciplina 
integral da execução - matéria que viria a ser, de maneira algo fragmentária, objeto de legislação posterior. 
Chama a atenção o emprego, que persiste até hoje, da expressão Nouveau Code de Procédure Civile para designar 
o estatuto de 1975, já com mais de trinta anos de idade." (Notas cit., p. 59). 
247 Notas cit., p. 60. 
248 Para FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA "é obrigatória a análise do modelo processual civil francês, cujo 
pioneirismo em incrementar o poder do Juiz na condução do processo trouxe reflexos para todo o continente 
europeu" (Governança cit., p. 91). 
249 Sobre a aludida reforma, diz JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: "Ela ampliou ainda mais os poderes do juge 
de la mise en état, conferindo-lhe, entre outras, a atribuição de fixar, em concerto com os advogados, um 
calendário para o procedimento a ser observado até o julgamento da causa (art. 23) e a de homologar, a 
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Além dos mencionados poderes do juiz de instrução, o modelo francês traz no 

art. 16 do Code de Procedure Civile importante disposição que proíbe a decisão surpresa, ao 

exigir do magistrado a oitiva prévia das partes antes de tomar qualquer decisão, ainda que ela 

trate de matéria cognoscível de ofício, o que, como será visto, está em conformidade com a 

noção de participação efetiva em contraditório. 

Ainda, essas disposições encontram-se em sistema de civil law, o que permitirá 

o confronto das concepções sobre a finalidade, possibilidades e limites das técnicas 

processuais referidas com aquelas concepções encontradas no sistema estadunidense, de 

common law, para técnicas bastante semelhantes.  

Em relação ao case management norte-americano, a relevância do seu estudo 

encontra-se no fato de o direito processual daquele país encontrar-se, hoje, após as já não tão 

recentes mudanças empreendidas no sistema inglês250, na situação de representante "maior" 

dos sistemas adversariais, vale dizer, ser aquele em que se encontram com maior evidência as 

características desse modelo, o que torna valioso o seu estudo. 

Tem-se, portanto, que a relevância da análise dos sistemas em questão 

igualmente reside no fato de o fenômeno assumir contornos distintos a depender das 

características dos modelos adversarial e inquisitorial encontradas nos sistemas norte-

americano e francês, propiciando que a questão seja iluminada por diferentes ângulos. 

                                                                                                                                                    
requerimento das partes, o acordo que elas lhe submetam (art. 24). Também o incumbiu de fazer, na audiência, 
um relatório oral (em vez do previsto no art. 785 do Código, escrito a pedido do presidente da câmara, caso o 
julgasse necessário); nesse relatório devem ser expostos o objeto do pedido, os fundamentos invocados pelas 
partes, as questões de fato e de direito e os elementos aptos a esclarecer o debate (art. 31). Ressalta aí o propósito 
de ajudar o colegiado a bem decidir." (Notas cit., p. 62). 
250 Na Inglaterra, de forma semelhante a que se veio de relatar sobre a França, houve a indicação de um 
magistrado para a elaboração de pesquisa sobre a justiça civil daquele país. Assim, Lord Woolf of Barnes foi o 
responsável por liderar os estudos que resultaram nas chamadas Woolf Reforms e culminaram na promulgação 
das Civil Procedure Rules em 1999. Segundo JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: "Em boa parte, as mazelas do 
antigo processo civil inglês decorriam dos excessos a que levava uma 'cultura adversarial', principal responsável 
pelo alongamento do pleito além da medida razoável e pela elevação dos custos a níveis insuportáveis. Não 
surpreende, pois, que as CPR hajam tratado, em medida considerável, de retirar dos litigantes (rectius: dos 
advogados) e transferir para o órgão judicial o controle do andamento do pleito. É mudança a que os expositores 
do novo sistema dão grande ênfase. Compete agora essencialmente ao juiz o case management." (A Revolução 
Processual Inglesa, Revista de Processo, vol. 118, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 75). Sobre o tema, 
do mesmo autor, vide Uma Novidade: O Código de Processo Civil Inglês, Revista de Processo, vol. 99, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 74) 
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Essa abordagem – limitada ao necessário para a investigação da função do juiz 

e das partes na condução do processo de acordo com os valores constitucionais – servirá ao 

estudo do sistema processual brasileiro, perseguindo-se o entendimento de que o processo, em 

sua função instrumental, deve dar o máximo de efetividade251 ao direito subjetivo por meio da 

tutela jurisdicional, de modo a investigar se a releitura dos institutos processuais sob o ângulo 

da cooperação permite uma maior aproximação desse objetivo ou, ainda, se a introdução de 

técnicas processuais inspiradas nos sistemas estrangeiros mostra-se útil ao mesmo fim. 

O estudo se mostra pertinente, ainda, para a abordagem das mudanças 

pretendidas com o projeto de Código de Processo Civil, verificando-se a influência do direito 

comparado sobre o legislador, a compatibilidade das alterações sugeridas com o modelo e a 

cultura processuais brasileiros.  

 

 

5.1.1. SISTEMA ADVERSARIAL E PROCESSO CIVIL NORTE-AMERICANO 

 

Como visto, os sistemas processuais de common law são informados, com 

maior ênfase, pelo princípio dispositivo, o que lhes dá a característica pela qual também são 

conhecidos que é a de sistemas adversariais. 

Diz-se ser adversarial o sistema de processo civil centrado na atividade das 

partes, que apresentam os fatos e a tese jurídica que pretendem ser adequada ao caso252, 

entendendo-se que ninguém melhor do que elas para defenderem os seus próprios interesses. 

                                                
251 Relevante a ressalva de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE de que "Efetividade e eficiência não são 
sinônimos. Quanto mais eficiente o método adotado pelo Estado para solução das controvérsias, maior a 
possibilidade de o resultado dessa atividade, consubstanciado na tutela jurisdicional, ser efetivo" (Direito cit., p. 
58). 
252 GEOFFREY C. HAZARD JR. e MICHELE TARUFFO destacam que é papel do advogado do demandante analisar os 
fatos e o embasamento legal da controvérsia, escolhendo o fundamento legal apropriado para a apresentação da 
demanda, o procedimento a ser adotado, colacionando a prova para suportar sua pretensão e, por fim, 
 



 101 

Nessa concepção, cada parte atuará com grande empenho na defesa do seu 

próprio interesse, trazendo a maior gama de fatos e de argumentos jurídicos que lhe forem 

favoráveis: o franco embate das teses contrárias seria o melhor método para se obter uma 

decisão justa e, assim sendo, a participação do juiz no contraditório deve ser mínima, para que 

não haja interferência que diminua ou condicione o choque dos argumentos das partes.  

O predomínio das partes na atividade instrutória costuma ser relacionado ainda 

com o julgamento por júri em matéria civil253, instituição cuja importância no sistema norte-

americano não encontra paralelo em outros países, estando prevista na 7a emenda à 

Constituição Federal dos Estados Unidos e também inserida em glumas de suas constituições 

estaduais254.  

A noção abrigada pelo instituto do júri é de que a decisão deve ser proferida por 

cidadãos que representam a sociedade e não por um juiz que representa o Estado. Aliás, 

                                                                                                                                                    
argumentando no sentido de que a prova conduz ao provimento da demanda. No original "It is the function of the 
advocate for the plaintiff to analyze the facts and legal basis of the grievance which will be sued on; to select the 
appropriate legal concept for presenting the case - in the common law system, determining which writ should be 
used; to gather before trial the evidence by questioning the appropriate witnesses and offering relevant 
documents; and, at the conclusion of trial, to argue to the trier of fact (judge or jury) that the evidence should lead 
to a finding for the plaintiff'" (American Civil Procedure cit., p. 19-20). 
253Após historiar a mudança de papel do júri, de testemunha coletiva dos fatos (collective witness) ocorridos na 
região em que se encontravam, para juízes da evidência fática trazida pelas partes (neutral assessors of evidence 
provided by others), GEOFFREY C. HAZARD JR. e MICHELE TARUFFO anotam que o júri foi estabelecido com o 
nascimento dos Estados Unidos, juntamente com o próprio sistema adversarial (No original: "In any event, the 
jury system was established at the birth of the United States and the adversarial system was established with it", 
American Civil Procedure cit., p. 21). 
254 Assim: " 'The jury is one of America’s venerated institutions.' It has achieved and maintained an importance in 
American trials that is unparalleled  elsewhere in the world. While the jury retains a lively role in criminal cases 
in most English-speaking nations  (but not in the rest of the world),

 
it is striking that in no other nation has the 

jury been retained in civil litigation to the degree it has in the United States. The right to a jury trial in civil cases 
is historic and iconic: it was added to the Federal Constitution by the Seventh Amendment as one of the Bill of 
Rights ratified in 1791. In 1938, when the Federal Rules of Civil Procedure were promulgated, its drafters 
thought it desirable to include a provision reminding readers that 'The right of trial by jury as declared by the 
Seventh Amendment to the Constitution or as given by a statute of the United States shall be preserved to the 
parties inviolate.'

 
The Seventh Amendment and the Federal Rules apply only in federal litigation, but the right to 

a jury in civil cases has been constitutionalized by the states as well. Typical is the provision of the New York 
Constitution: As adopted in 1777, it provides that the right 'shall remain inviolate forever.'" (OSCAR G. CHASE, 
American “Exceptionalism” and Comparative Procedure, in American Journal of Comparative Law, 2001, p. 
24, http://ssrn.com/abstract=306759, acesso em 03/01/2014). 
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considera-se que a participação deste na preparação e apresentação dos fatos ao júri poderia 

resultar em uma interferência indesejada na soberania popular255. 

Portanto, a função do magistrado no modelo adversarial de processo civil é a de 

supervisão da atividade das partes e resolução de incidentes que lhe forem submetidos, sem 

intervenção na delimitação do objeto litigioso e na busca da verdade processual. 

Há que se ressalvar, entretanto, que embora o processo civil norte-americano 

seja marcadamente adversarial, guarda características que não se enquadram perfeitamente no 

modelo acima descrito, especialmente após as alterações procedidas nas normas processuais 

aplicáveis às cortes federais, as Federal Rules of Procedure. 

Referidas regras foram instituídas em 1938, instituindo um sistema único para 

tratar de casos de direito e de casos de equidade de competência das Cortes Federais256. Até 

então, as referidas Cortes adotavam as regras processuais do Estado em que se encontravam 

para as regras de direito e as antigas regras inglesas para o processo de equidade257, o que 

gerava inúmeras dificuldades práticas. 

                                                
255 JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA anota que: "Os estudiosos têm visto correlação entre as características do 
processo no mundo de common law e o uso do júri em matéria civil, datado na Inglaterra de época já longínqua e, 
conquanto reduzido naquele país a casos excepcionais, ainda vigente nos Estados Unidos. Realmente, desde que 
se outorgou a função soberana e indelegável de 'juiz do fato', era natural que se houvesse por indébita qualquer 
interferência do órgão judicial na preparação e apresentação, pelas partes, do material fático destinado a dar 
suporte às respectivas pretensões. Não é desprezível a hipótese de uma persistente incrustração histórica: ainda 
onde hajam cessado as razões do fenômeno, continuariam a fazer-se sentir suas consequências - não só, aliás, o 
predomínio das partes sobre o juiz na atividade instrutória, mas igualmente a concentração desta na sessão de 
julgamento (trial) e a preferência, hoje parcialmente atenuada, pelas provas orais." (O processo civil 
contemporâneo cit, p. 42). 
256 JACK. H. FRIEDENTHAL, MARY. KAY KANE e ARTHUR. R. MILLER, informam que até a promulgação das 
referidas regras, a atividade das Cortes Federais estava regulada pelo Conformity Act de 1872, que previa que 
cada corte distrital deveria seguir o procedimento previsto no Estado em que se encontrava. (Civil Procedure, 3a 
ed., St. Paul: Thomson/West, 2005, p. 217). 
257 Cf. G. C. HAZARD JR. e M. TARUFFO, American cit., pp. 26/27. Segundo os autores, a principal causa das 
mencionadas dificuldades dizia respeito ao fato das cortes federais terem de lidar com a variação do regramento 
processual de Estado para Estado, o que era agravado pela existência de procedimentos muito antigos aplicáveis 
às regras de direito, o que demandava a aplicação de tecnicalidades oriundas do século 18 por juízes do século 
20. No original: "This mixed system prevailed in the federal courts until 1938. It causd much difficulty, chiefly 
because it required that federal civil litigation vary in its procedural aspects from one state to another. Moreover, 
in many states the common-law procedure - wich the federal courts of the twentieth century found themselves 
applying legal tecnicalities that emanated from the eighteenth century and earlier" (p. 27). 
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Após sua promulgação, as Federal Rules of Civil Procedure estiveram sujeitas 

a diversas modificações que concederam amplos poderes aos juízes para adequar o 

procedimento em casos individuais258. Já as alterações das Federal Rules of Evidence deram 

poderes discricionários (na acepção norte-americana) ao juiz para excluir ou admitir provas, 

sendo que as cortes de recurso tem aplicado o princípio do harmless error, semelhante ao da 

ausência de prejuízo dos sistemas de civil law, para afastar invalidades. 

Dentre as citadas modificações, a previsão de uma audiência prévia ao 

julgamento, a chamada pretrial conference, é de especial relevância para o estudo da 

cooperação no sistema norte-americano. 

Referida previsão foi incorporada no âmbito federal após uma experiência bem 

sucedida no condado de Wayne, em Michigan, no ano de 1929, no intuito de aliviar o acúmulo 

de processos que se verificava naquela corte, com a edição da Federal Rule 16 259, tendo sido 

adotada também por muitas cortes estaduais que, em grande medida, adequam seus 

procedimentos à previsão das Federal Rules260. 

Em 1983 e em 1993 foi emendada a Federal Rule 16. Nessa última 

modificação, restou prevista a possibilidade do gerenciamento do processo, por meio de mais 

audiências e com o aumento do âmbito de cognição judicial261, pela Federal Rule 26 (f), que 

regula a discovery, e rege conjuntamente o procedimento pretrial. 

                                                
258 Noticia LIONEL ZACLIS que: "As FRCP sofreram significativas alterações em 1948, 1963, 1966, 1970, 1980, 
1983, 1987, 1993, 2000 e 2006, conforme se verifica de uma seção de notas detalhando as mudanças ocorridas 
em cada revisão desde 1938 e explicando as razões que a justificaram. A revisão realizada em dezembro de 2006 
introduziu modificações nas regras da discovery, a fim de facilitar aos tribunais e às partes o gerenciamento de 
registros eletrônicos. As regras foram completamente reescritas por uma Comissão coordenada pelo professor de 
Direito e editor do Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner, com a intenção exclusiva de facilitar sua 
compreensão, sem o propósito de introduzir mudanças substanciais. Com a nova redação, entraram em vigor em 
1o de dezembro de 2007" (Direito Processual Civil Estadunidense, in JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (coord.) 
Direito Processual Civil Americano Contemporâneo, São Paulo: Lex, 2010, p. 172) 
259 Cf. J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER, Civil cit., p. 456. 
260 De acordo com G. C. HAZARD JR. e M. TARUFFO, American cit., p. 28. 
261 J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER informam que a referida norma, após suas modificações, 
"encoraja" o agendamento dos atos em uma série de audiências e expande a lista de matérias que podem ser 
consideradas pela corte na audiência prévia ao julgamento, de modo a permitir um melhor gerenciamento do 
processo. (Civil cit., p. 456). 
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Essas alterações no sistema processual norte-americano partiram do 

pressuposto de que a participação mais ativa do juiz na fase preparatória do julgamento 

mostra-se especialmente necessária e eficiente em processos que envolvem questões de alta 

complexidade262. 

Verificou-se em tais casos que o envolvimento do magistrado desde o início da 

demanda, na audiência preliminar, determinando que as partes esclarecessem os pontos 

suscitados e intervindo para decidir questões conflituosas a respeito da produção da prova na 

fase de discovery – com o agendamento de datas e prazos para a organização da fase 

instrutória263–, permitia seu melhor aproveitamento, o que resultava em decisão final com 

melhor qualidade e, em alguns casos, no menor tempo de duração do processo. 

Nesse ponto, faz-se necessário ressalvar que a atividade gerencial do juiz norte-

americano possui duas feições. A primeira consiste no envolvimento do juiz na fase 

instrutória, com supervisão e controle do discovery, características que em nosso sistema estão 

relacionadas ao que se convencionou chamar de juiz ativo; a segunda consiste no recurso à 

técnicas de gerenciamento propriamente dito para a organização do fluxo dos processos264. 

                                                
262 Assim, para J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER, o aumento de causas complexas tem causado 
pressão sobre o sistema judicial para que se desenvolvam proceimentos para evitar que essas causas conturbem as 
pautas de julgamento, com o uso de múltiplas audiências prévias, para canalizar o discovery, evitar o uso 
excessivo de pedidos interlocutórios e manter o processo em andamento. No original: "In recent years the 
increase in the numbers of very large and complicated lawsuits has placed considerable pressure on the judicial 
system to develop special procedures to keep these cases from undully clogging the calendar. Among the 
recommendations to combat this problem is an expanded use of multiple pretrial conferences, commencing prior 
to discovery, to formulate issues, to channel discovery, to avoide the excessive use of motions, and to set 
timetables to keep the case moving" (Civil cit., nota 5, p. 456). 
263 Cf. G. C. HAZARD JR. e M. TARUFFO, o juiz poderá exercer poder discricionário judicial em respeito a 
natureza e extensão da sua participação, desde que dispense as cautelas judiciais mínimas para tanto e desde que 
não assuma um papel equivalente ao de advogado de uma das partes (No original "The judge may exercise 'sound 
judicial discretion' concerning the nature and extent of his or her participation, so long as the judge discharges 
minimum judicial responsabilities and does not 'asume the role of an advocate'". American cit., p. 89). 
264 A interrelação das duas feições mencionadas é assim exposta por JUDITH RESNIK: "Partly because of their new 
oversight role and partly because of increasing case loads, many judges have become concerned with the volume 
of their work. To reduce the pressure judges have turned to efficiency experts who promise 'calendar control'. 
Under the experts guidance, judges have begun to experiment with schemes for speeding the resolution of cases 
and for persuading litigants to settle rather than try cases whenever possible" (Managerial Judges, Harvard Law 
Review, vol. 96, HeinOnline, 1982-1983, p. 379). 
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Essa alteração do papel do juiz norte-americano em tempos recentes não 

significou, todavia, o abandono do modelo adversarial, fundado em valores bastante caros à 

sociedade estadunidense – como o individualismo e liberalismo. Segue vedado ao juiz, por 

exemplo, determinar, sponte propria, a produção de provas que entenda relevantes para a 

solução da controvérsia ou arguir diretamente uma testemunha, a não ser de forma 

complementar, após os advogados terem feito seus questionamentos265. 

O aumento dos poderes do juiz e a consequente necessidade de cooperação das 

partes com a Corte no processo civil norte-americano convive (nem sempre pacificamente) 

com os valores típicos dos sistemas adversariais e seu enfoque na atividade das partes como 

condutora do processo266, o que gera interessantes constatações ao estudo do chamado dever de 

cooperação ou colaboração. 

 

 

5.1.1.1. A FASE PRETRIAL: DISCOVERY E CASE MANAGEMENT 

 

Ao contrário dos sistemas de civil law, em que o processo ocorre em um fluxo 

único, contínuo, na common law o processo se divide em duas fases procedimentais bem 

delimitadas: pretrial e trial. 

O pretrial inclui os atos que se realizam na fase postulatória nos sistemas de 

civil law, além da gestão ou gerenciamento do processo pelo juiz, e a discovery267 procedida 

pelas partes e controlada pela Corte268. 

                                                
265 Cf. G.C. HAZARD JR. e M. TARUFFO, American cit, p. 89. 
266 Cf. JUDITH RESNIK: "The 1938 Federal Rules of Civil Procedure embodied contradictory mandates: a 
discovery system ('give your opponent all information relevant to the litigation') was grafted onto American 
adversarial norms ('protect your client zealously' and therefore 'withhold what you can')". (Managerial cit., p. 
378) 
267 Ensina JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA que o discovery que consiste na possibilidade de os advogados 
pesquisarem e explorarem fontes de prova fora do âmbito judicial. Pode-se, por exemplo, sujeitar o adversário e 
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É nessa fase que ocorrerá a maior interação entre as partes e órgão judicial e, 

portanto, sua análise se mostra mais propícia à investigação da cooperação ou, ao menos, de 

uma atuação conjunta para a preparação da causa para o julgamento (trial) ou para um acordo. 

A regra que estabelece os poderes de supervisão do juiz, como visto, é a 

chamada Rule 16, que concebeu a audiência prévia (pretrial conference), a princípio, para ser 

realizada de véspera, acertar questões, listar documentos, testemunhas e estipulações, de forma 

a organizar o julgamento.  

Mas, as já referidas modificações a que foi submetida a referida norma 

concederam maiores poderes ao juiz269 e autorizaram a realização de sequência de audiências 

ao invés de uma única, para que a preparação da causa fosse feita em etapas, eliminando-se as 

questões processuais no curso do processo. Com isso, busca-se levar a julgamento apenas as 

questões relevantes à solução da controvérsia. 

Atualmente entende-se que as pretrial conferences podem ser utilizadas na 

organização dessa fase para que, por exemplo, o juiz expeça ordens e comine sanções para 

partes e terceiros, determinando que apresentem ou permitam acesso a meios de prova em seu 

poder, bem como para explicitar quais questões de fato e de direito estão controvertidas270. 

O procedimento pretrial envolve, embora não se limite a, o agendamento dos 

atos que formarão a discovery, com troca de alegações, oitiva de testemunhas nos escritórios 

                                                                                                                                                    
testemunhas a interrogatório, sob julgamento, sem a presença do juiz; o acesso a arquivos da parte contrária; e a 
realização de exames médicos para determinar o estado de saúde físico ou mental daquela. (O processo civil 
contemporâneo: um enfoque comparativo in Temas de direito processual – nona série, São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 43). 
268 Cf. G.C. HAZARD JR. e M. TARUFFO, American cit, p. 89. 
269 JUDITH RESNIK anota que: "As managers, judges learn more about cases much earlier than they did in the past. 
They negotiate with parties about the course, timing, and scope of both pretrial and postrial litigation. These 
managerial responsabilities give judges greater power". (Managerial cit., p. 378). 
270 Cf. J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER. No original: "Thus pretrial conferences and plans may be 
used as a management tool, controlling motion and discovery practice, preparing for and guiding the trial, 
informing the parties what issues and facts are in controversy, and facilitating the decision of the case on its 
merits" (Civil cit, p. 457). 
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dos advogados das partes, restrições (ou não) de testemunhas expertas (peritas) e a 

possibilidade de acordo271.  

Tratando-se de uma demanda complexa ou havendo forte litigiosidade entre as 

partes, as questões não resolvidas por consenso serão submetidas ao juízo que as deverá 

decidir, podendo determinar as já referidas audiências (conferences) para tanto. 

Em suma, as audiências preliminares servem ainda para estabelecer as linhas e 

limites da discovery, quando são realizadas no início do processo; também são realizadas na 

véspera do julgamento, para organização das questões debatidas e a apresentação das provas; e 

ainda, há casos em que se realizam diversas reuniões, com essas diversas finalidades 

especialmente quando a demanda mostra-se complexa272.  

O gerenciamento do processo e o agendamento de audiências são igualmente 

utilizados pelo juízo para buscar acordos ou para propor que a causa seja decidida por forma 

alternativa de resolução de conflito, quando usualmente são agendadas após a discovery273. 

O procedimento de discovery é uma das características mais significativas do 

sistema norte-americano, consistente na possibilidade de as partes obterem informações 

                                                
271 Anota OSCAR G. CHASE que: "American rules of procedure allow the attorneys to pursue the discovery of 
evidence outside the courtroom and yet be backed by the authority of the court in demanding the cooperation of 
opponents and witnesses. Under the typical American rules each party has the power to require an opponent (or 
other potential witnesses) to submit to oral questions under oath outside the presence of the judge (a deposition), 
to answer written questions under oath (interrogatories); to open its files to inspection, or, where physical or 
mental condition is in issue, to submit to a medical examination by a physician of the opponent’s choosing" 
(American cit., p. 33). 
272 Cf. F. JAMES JR., G. HAZARD JR. e L. GEOFFREY, Civil cit, p. 303. Os autores também apontam a forte 
resistência dos advogados e até mesmo juízes a esse procedimento por audiências, que, segundo esses últimos, 
poderia ser eficaz, mas que “forte evidência empírica” sugere que as pretrial conferences em casos rotineiros são, 
em larga medida, perda de tempo.  
273 FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA aduz que: "A regular observância do cronograma resulta em uma audiência 
em que são concentradas as atividades de postulação, instrução e julgamento, privilegiando a celeridade, a 
oralidade e a concentração. Ademais, o Juiz estimula as partes a adotarem mecanismos alternativos de solução de 
disputas, estabelecendo como pressuposto da demanda a comprovação de que elas tentaram previamente resolver 
o conflito por um daqueles mecanismos. Mesmo durante o processamento da demanda, é possível que as partes e 
o Juiz enviem o caso para um dos mecanismos de solução de conflitos, dentre os quais destacam-se a arbitragem, 
a conciliação, a mediação e a avaliação por terceiro neutro. Adotando uma análise caso a caso, o Juiz pode fazer 
diferentes combunações entre, de um lado, mecanismos alternativos de solução de disputas e, de outro, métodos 
judiciais de condução do processo" (Governança cit., p. 112). No mesmo sentido, G. C. HAZARD JR. e  M. 
TARUFFO, American cit., p. 123. 
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relevantes e documentos da parte contrária e de terceiros fora do âmbito judicial 274 . 

Historicamente, essa a revelação de informações ocorria apenas se houvesse pedido da parte 

adversa, mas as citadas reformas nas Federal Rules determinaram a obrigatória 

disponibilização inicial de algumas informações, chamada disclosure, independentemente de 

requerimento. 

Exemplificativamente, algumas das informações que devem ser reveladas são a 

indicação das pessoas que podem vir a ser chamadas a prestar depoimento no julgamento, 

cópias de documentos (ou a informação de sua localização) que poderão servir de fundamento 

aos pedidos, cálculo dos danos cujo ressarcimento será pretendido e informações sobre 

cobertura de seguro. 

Como limitação da liberdade de atuação das partes na discovery, exige-se 

igualmente que os advogados certifiquem que seus pedidos, respostas e objeções não são sem 

fundamento, considerado o contexto do caso particular. Caso se constate, a posteriori, ter 

havido contrariedade àquela declaração, a parte e seu advogado estarão sujeitos a sanções275. 

Vê-se, portanto, que a consequência do aumento de poder conferido aos juízes, 

é a ampliação dos deveres a que estão sujeitas as partes, em nítida mitigação do princípio 

dispositivo, com a determinação da apresentação de informações nas primeiras oportunidades 

                                                
274 J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER anotam que as normas que regem a discovery no âmbito das 
cortes federais são as mais reproduzidas na regulação das cortes estaduais, sendo que esse procedimento 
transcendeu seu papel para se tornar um marco da litigância civil norte-americana (no original: "These discovery 
rules virtually revolutionized the practice of law in the United States. Of all the Federal Rules, they have been the 
most widely copied; nearly every state has adopted a similar set of provisions permitting broad, intensive 
discovery. As one scholar has noted, broad discovery has transcended its role as a 'mere procedural rule' and 
become the cornerstone of American civil litigation") (Civil Procedure cit, p. 397). 
275 FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA noticia que: "Antes de 1983, a regra 11 estabelecia o dever de o advogado 
declarar, por meio de sua assinatura na peça processual que 'he has read the pleading; that to the best of his 
knowledge, information, and belief there is good ground to suppor it; and that it is not interposed for delay'. 
Tendo em vista que essa regra era insuficiente para deter abusos, seu texto foi alterado, em 1983, para (i) exigir 
que o advogado promovesse uma 'pesquisa razoável', (ii) aprimorar o padrão das alegações fáticas e jurídias, e 
(iii) descartar o aspecto subjetivo como requisito para a imposição de sanções pelo Juiz. Essa alterações foram 
mais detalhadamente regulamentadas nas reformas de 1993, estipulando prazos para pedidos de aplicação de 
sanções e limitando as penalidades àquelas necessárias para impedir a repetição de conduta similar. Dessa forma, 
a iniciativa judicial é reforçada pela concessão de poderes punitivos de abusos processuais" (Governança cit, p. 
109). 
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em que participam do feito e com a vinculação dos sujeitos parciais à seriedade da sua 

argumentação276.  

O redimensionamento dos objetivos da audiência preliminar, por sua vez, 

propiciou, em muitos casos, as vantagens de concentração e imediatidade dos atos, 

normalmente associados nos sistemas de civil law ao princípio da oralidade, com o 

incremento, inclusive, da celeridade processual277. 

Observe-se, no entanto, que essa constatação não é aceita por parte da doutrina 

daquele país, que não está convencida da eficácia das medidas incluídas naquele sistema para 

o gerenciamento do processo, com a modificação do papel tradicionalmente exercido pelo 

juiz278. 

F. JAMES JR., G. HAZARD JR. e L. GEOFFREY noticiam, nesse intento, que 

pesquisadores têm observado que as técnicas de gestão de processos têm gerado poucos 
                                                
276 Como essa limitação do âmbito de disponibilidade das partes no exercício de seus direitos é algo que em certa 
medida contraria a cultura processual norte-americana, não causou surpresa constatar que a disclosure foi objeto 
de arraigada resistência quando de sua introdução, tendo um Juiz da Suprema Corte afirmado ser “potencialmente 
desastrosa e certamente prematura”, sendo noticiado, ainda, que quase metade das cortes distritais federais não 
aderiram a partes substancial da mudança em um primeiro momento, como noticiam F. JAMES JR., G. HAZARD 
JR. e L. GEOFFREY. (Civil cit., p. 303). 
277 Nesse sentido, PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA, segundo quem: “A chave para o gerenciamento de 
processos norte-americanos é a audiência preliminar, que passou a ter uma importância diferenciada nos 
procedimentos cíveis daquele país. É a ocasião para o juiz discutir com as partes e decidir questões como o 
agendamento da produção de provas, a admissibilidade de determinadas prova, a possibilidade de dividir os 
julgamentos, eventuais requerimentos de julgamento antecipado ou resolução de questões prejudiciais. O 
processo ganha em concentração, oralidade e imediatidade e, com isso, em celeridade, economia processual. A 
audiência preliminar viabiliza, inclusive, o exercício de um contraditório substancial. Como os atos são 
previamente planejados e as partes têm conhecimento de todas as datas, economiza-se o tempo das intimações 
isoladas, para cada ato praticado. E, uma vez que as partes têm uma data específica para se encontrar e debater o 
caso, a probabilidade de acordo aumenta. Dado que as alegações e provas são apresentadas em uma audiência 
com o juiz do julgamento, as manifestações e as defesas são concentradas em um único momento. É uma 
audiência que concentra postulação, instrução e julgamento” (Gerenciamento cit., p. 39). 
278 JUDITH RESNIK assim aborda a questão: "In the rush to conquer the mountain of work, no one - neither judges, 
court administrators, nor legal comentators - had assessed wheather relying on trial judges for informal dispute 
resolution and for case management, either before or after trial, is good, bad, or neutral. Little empirical evidence 
supports the claim that judicial management have also failed to consider the systemic effects of the shift in 
judicial role. Management is a new form of 'judicial activism', a behavior that usually attracts substancial 
criticism. Moreover, judicial management may be teaching judges to value their statistics, such as the number of 
case dispositions. Finally, because managerial judging is less visible and usually unreviewable, it gives trial 
courts more authority and at the same time provides litigants with fewer procedural safeguards to protect them 
from abuse of that authority. In short, managerial judging may be redefining sub silentio our standards of what 
constitutes rational, fair, and impartial adjudication" (Managerial cit., p. 380). 
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resultados para a diminuição do número de processos, da demora do julgamento, dos custos 

judiciais, além de provocar reações dos advogados279.  

Para eles, esses resultados se devem ao fato de que as técnicas de gestão 

demandam tanto tempo do juiz e das partes para sua implementação quanto elas permitem 

economizar. O mesmo se daria em relação aos custos280. Eles observam, por fim, que o 

gerenciamento dos processos continua tendo grande aceitação, o que entendem ser 

consequência da crença dos juízes nos métodos que eles próprios introduzem (eles tenderiam a 

não ver o fracasso – ou indiferença do resultado - de seus atos). 

Nesse ponto, é importante destacar que o intento primordial buscado com as 

mudanças do sistema norte-americano não é conferir legitimidade ao procedimento, como 

garantia do cidadão diante do exercício do poder estatal281; nos sistemas adversariais o 

procedimento em si mesmo não é entendido como uma garantia, mas como técnica de solução 

da controvérsia282. 

O juiz deixa de ser um árbitro passivo, mas a linha principal do sistema 

continua sendo a de que devem prevalecer os esforços das próprias partes na delimitação do 

objeto litigioso e mesmo no direcionamento do processo283. 

Assim, pode-se concuir que a colaboração das partes com o juízo decorre não 

da consensualidade quanto a aspectos da causa, tampouco do reconhecimento de que 

perseguem um fim comum – a solução justa da controvérsia –, mas da coerção judicial que 

serve à organização do processo, principalmente de sua fase preparatória, como método para 

possibilitar o julgamento. 
                                                
279 Cf. F. JAMES JR., G. HAZARD JR. e L. GEOFFREY, Civil cit, p. 303. 
280 Cf. F. JAMES JR., G. HAZARD JR. e L. GEOFFREY, Civil cit, p. 303. 
281 Vide FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Antecipação cit, p. 165. 
282 Como observa FERNANDO F.DA FONSECA GAJARDONI, nos sistemas adversariais "o centro do poder não está 
na figura do juiz, e a lei não representa a fonte primária do direito. O procedimento não é tido como garantia 
contra o arbítrio, mas sim como técnica para coordenar o andamento da causa e os debates em torno do conflito, 
de modo que acaba se adequando a ele conforme as partes conduzem o procedimento, e não o contrário”. 
(Flexibilização cit, pp. 110/111.) 
283 Assim, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, O processo civil contemporâneo cit., p. 45. No mesmo sentido, 
vide OSCAR G. CHASE, American cit., pp. 45/46. 
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A justiça da decisão que advier desse processo, todavia, é questão que depende 

mais do embate entre as partes do que da participação do juiz na investigação dos fatos, 

naquela concepção, já que a interferência estatal no conflito deve ser limitada ao controle dos 

abusos e à fiscalização de estarem sendo obedecidas as "regras do jogo"284. 

Reflexo disto é que os sujeitos parciais e seus advogados estão constantemente 

sujeitos a sanções pelo descumprimento das normas que regem a discovery e determinam 

cooperação. Havendo falha no atendimento a algum desses deveres, o adversário poderá 

requerer ao juízo a aplicação da sanção, lembrando-se que a discovery se dá diretamente entre 

as partes, somente havendo a intervenção da corte quando assim for pleiteado. 

As consequências para o comportamento renitente de uma das partes podem 

ser, por exemplo, excluir do conjunto probatório que será objeto de análise no julgamento uma 

informação que não tenha sido revelada por aquele que deveria ter procedido à disclosure. 

Contudo, isso só ocorre se a revelação era obrigatória e favorável à parte renitente. Ainda 

assim, caso se verifique que a falha não tenha causado prejuízo à parte contrária ("unless the 

error is harmless")285, deixa-se de aplicar a sanção. 

Ou seja, pune-se a conduta maliciosa daquele que omite informações durante a 

fase pretrial, somente para apresentá-las no curso do julgamento – que pode ser em audiência 

– de modo a dificultar ou mesmo impedir a sua impugnação pela parte contrária. 

Em situações consideradas realmente graves, as sanções podem ser o 

indeferimento do pedido (dismiss a plaintiff's complaint) e o julgamento por revelia (default 

                                                
284 MICHELE TARUFFO, analisando o papel do advogado na concepção do modelo adversarial, sustenta que: "...if 
the judicial process depends only upon the free clash of parties, and if the best decision is the one that derives 
from the outcome of the fight, the attorney's main role is to be a 'client's champion', oriented only to defend his 
client's interests in the judicial fight. From this point of view, the definition of the attorney's duties stem from a 
simple standard: the matter is to maximize his duties towards the client, and to minimize, or even to deny 
althogether, his duties towards the court and the legal system in general. The attorney's role as an officer of the 
court tends to be excluded from such a view: the attorney has no duty to cooperate with the judge, nor to promote 
justice, but only the duty to make his client's reasons prevail, doing his best to win the judicial fight. The only 
limitation on the lawyer from the legal system, and from the fact that judicial process is a 'battle ruled by the law', 
is the duty to follow the 'rules of the game'. This entails the prohibition against violating legal rules and cheating, 
but no 'affirmative' duty to cooperate for the reaching of a just decision" (The lawyer's role and the models of 
civil process, Israel Law Review, vol. 16, HeinOnline, 1981, pp. 5/6). 
285 Vide J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER, Civil cit., p. 446. 
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judgement against a defendant). Além disso, o juízo pode determinar que a parte sancionada 

arque com as custas realizadas para a efetivação da própria sanção, incluídos os honorários 

advocatícios286. 

A cooperação exigida entre partes e juízo, em suma, decorre da compreensão de 

que a instrução do feito serve ao seu julgamento e que esse fim comum - a melhor preparação 

da causa para a decisão - deve ser buscado por todos, mesmo que para tanto seja necessário 

impor-se comportamentos, coercitivamente. 

 

 

5.1.2 PROCESSO CIVIL FRANCÊS - ENTRE OS MODELOS ADVERSARIAL E INQUISITORIAL 

 

Pode-se pensar, a princípio, no processo civil francês como representante do 

modelo inquisitorial, afinal, se trata de país que integra o chamado bloco continental dos 

sistemas jurídicos europeus, que encontram suas raízes no direito romano. 

Não se encontra, todavia, uma correspondência próxima entre o processo civil 

francês e o modelo-tipo de sistema inquisitorial. Aliás, a ênfase dos estudiosos daquele 

ordenamento se dá na predominância de sua característica adversarial, insistindo-se no papel 

central das partes na definição das questões jurídicas sujeitas à corte e no impulso dos atos 

processuais287. 

                                                
286 Cf. J. H. FRIEDENTHAL, M. K. KANE e A. R. MILLER, Civil cit., p. 447. Ressalvam os autores, entretanto, que 
as cortes são relutantes em aplicar tais medidas, a não ser que se verifique um elemento subjetivo no 
comportamento da parte que denote clara intenção maliciosa ou desrepeito à corte. No original "Courts are 
reluctant to do so, however, unless it is clear that a party's actions are 'flagrant and wanton', or a 'deliberate 
contumacious or unwarranted disregard of the court's authority".  
287 Assim, LOÏC CADIET, JACQUES NORMAND e  SORAYA AMRANI MEKKI afirmam que em França o processo é 
acusatório com tendência inquisitorial, limitando-se o excesso do caráter acusatório, conferindo ao juiz poderes 
para assegurar a eficácia da solução judicial dos litígios. (No original: "En vérité, aucune procédure n'est plus 
accusatoire ou inquisitoire. L'opinion dominante souligne plutôt, aujourd'hui, lá mixité des procédures ou, ce qui 
revient à peu prés au même, tempère leur caractère principal, ou originaire, par la prise en compte du caractère 
opposé: on parlera ainsi d'une procédure inquisitoire à tendence accusatoire pour désigner la procédure pénale 
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Essa característica adversarial vem sendo mitigada, contudo. Da mesma forma 

que o norte-americano, também o processo civil francês observou aumento de poderes do juiz, 

especialmente com a instituição do chamado juiz de preparação (juge mise en état)288. 

Assim, enquanto no Código de 1806 a atuação do juiz na fase instrutória se 

equiparava à de um árbitro considerado neutro, interferindo apenas para a solução de 

incidentes, o Code de Procédure Civile de 1975289 trouxe a ampliação de seus poderes 

instrutórios, prevendo a possibilidade de ordenar, de ofício, todas as medidas de instrução 

legalmente admissíveis290. 

                                                                                                                                                    
française dans ses dernière évolutions, ou d'une procédure accusatoire à tendance inquisitoire pour désigner la 
procédure organisée par le Code de procédure civile français. (...) dans le second cas, il s'agit de gommer le excès 
du caractère accusatoire de la procédure civile en accroissant le pouvoir du juge afin d'assurer une meilleure 
efficacité de la solution judiciaire des litiges".) (Théorie générale du procès, Paris: Presses Universitaires de 
France, 2010, p. 384). 
288  Essa é a opinião de ROGER PERROT: "Ao longo deste meio século, o processo civil francês foi 
consideravelmente renovado, por força de uma reforma global que entrou em vigor em 1981. Essa reforma 
caracterizou-se antes de tudo pela notável ampliação dos poderes do juiz, à luz da idéia diretriz, de origem alemã, 
segundo a qual, se as partes têm o ônus de alegar os fatos, em compensação o juiz tem a missão de dizer o direito: 
Da mihi facta, dabo tibi jus. Ela também se caracterizou pela instituição de um juiz encarregado da instrução - 
chamado 'juge de la mise en état' -, o qual não deixa de fazer pensar no juiz instrutor italiano. Tal renovação 
significou apreciável progresso. Ao cabo de 20 anos, porém, somos hoje forçados a concluir que não foi 
suficiente. Ela restituiu aos juiz poderes que uma concepção exageradamente acusatória lhe haviam confiscado, 
mas não lhe permitiu arrostar a maré montante das causas neste fim de século" (O processo civil francês na 
véspera do século XXI, Revista Forense, vol. 342, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 164). No mesmo sentido, 
FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective role of the judge and the parties in the preparation of the case in France, 
in NICOLÒ TROCKER, Vicenzo VARANO, The reforms of civil procedure in comparative perspective, Turim: G. 
Giappichelli, 2005, p. 10. 
289 FRÉDÉRIQUE FERRAND noticia que a promulgação do Código de Processo Civil Francês foi parte de um 
movimento de reformas iniciado em 1971 e que prosseguiu até 1981, criando-se novas bases para o sistema 
processual civil francês. No original: "French Civil Procedure has been reformed already many years ago; in 
1975 (décret no 75-1123 du 5 decémbre 1975) was enacted the New Code of Civil Procedure (Noveau Code de 
procédure civile, NCPC), which was largely influenced by Motulsky's theories on Civil proceedings. The reform 
of French Civil Procedure initiated in 1971 and continued until 1981 through several decréts that created the new 
basis of our civil procedural system" (The respective cit., p. 07). 
290 Diz o art. 10 que o juiz tem o poder de ordenar de ofício todas as medidas de instrução legalmente admissíveis 
("Le juge a le pouvoir d’ordener d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles") e o art.  143 
que os fatos dos quais depende a solução do litígio podem, a pedido das partes ou de ofício, ser objeto de todas as 
medidas de instrução legalmente admissíveis ("Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande 
des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible"). 
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Então, por força das mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil, o 

juiz instrutor francês291 (juge de la mise en état) obteve poderes de direção e controle do 

processo, além de contar com autorização legal para interferir na instrução probatória, como 

será visto no próximo item. 

Não obstante, parece persistir relevante preocupação, por assim dizer, dos 

operadores do direito franceses em frisar a prevalência do princípio dispositivo, mesmo após 

as alterações, o que bem denota como o caráter adversarial do modelo processual encontra 

apoio na cultura jurídica daquela nação, influenciando a interpretação e aplicação das suas 

normas processuais292. 

Considera-se, assim, que o sistema francês representaria um meio-termo entre 

os modelos adversarial e inquisitorial, na medida em que as partes iniciam e delimitam a 

demanda, sendo livres para encerrar o processo, mas a direção do processo é compartilhada 

entre as partes e o juiz, cabendo a este último velar pelo bom desenvolvimento do processo293. 

                                                
291 LOÏC CADIET e EMMANUEL JEULAND historiam a criação do juge chargé de suivre la procédure, em 1935, e 
sua evolução para o juge de la mise en état, em 1965, ressaltando que não se tratou de mera mudança 
terminológica, mas de efetiva ampliação de poderes conferida ao julgador. Assim: "Le décret-loi du 30 octobre 
1935 avait institué un 'juge chargé de suivre la procédure'. Sa mission était de surveiller la marche de l'instruction 
et de susciter, le cas écheant, son accélération. Mais, à défaut de pouvoir contrainde les parties à diligence, son 
rôle demeurait passif et la reforme se solda par un échec. Les leçons de l'echec tardèrent à être tirées puisque c'est 
seulement par un décret no 65-782 du 13 octobre 1965 que ce juge chargé de suivre la procédure fut remplacé par 
un 'juge de la mise en état'. Le changement n'était pas seulement terminologique. Le juge de la mise en état se 
voyat confier d'importants pouvoirs lui permettant de maîtriser le rythme et le déroulement de la procédure. La 
procédure civile changeait de physionomie et de philosophie; l'accusatoire, disait-on, se teintait fortement 
d'inquisitoire: les parties ont certe las maîtrise du litige, mais le juge est maître du rôle, donc du déroulement de la 
procédure" (Droit Judiciaire Privé, 7a ed., Paris: LexisNexis, 2011, p. 655) 
292 FRÉDÉRIQUE FERRAND informa que alguns estudiosos chegaram a afirmar que o Novo Código de Processo 
Civil estabelecia um "totalitarismo judicial", com o que o referido autor não concorda, vez que o juiz está 
vinculada ao atendimento do princípio do contraditório e as partes podem recorrer das decisões se não estiverem 
de acordo. No original: "Even if some scholars wrote that the New Code of Civil Procedure is a kind of 'judicial 
totalitarism', this does not correspond to the truth because the judge is bound by the adversarial principle 
(principe contradictoire) and the parties can take an appeal if they are not satisfied". (The respective, p. 10).  
293 RICARDO DE BARROS LEONEL encontra no princípio da cooperação o ponto de equilíbrio do direito processual 
francês entre os modelos inquisitorial e adversarial. Assim: "Esse conjunto de diretrizes confere, atualmente, ao 
processo civil francês, um 'modelo', por assim dizer, de 'compromisso, que o coloca em posição intermediária 
entre o processo inquisitório e o processo acusatório, nada obstante seja visível a maior propensão a este último. a 
despeito da disponibilidade dos litigantes, já referida anteriormente, não se deve olvidar que o juiz exerce certo 
'gerenciamento' do processo, na medida em que tem o encargo de velar pelo bom andamento da respectiva 
tramitação (art. 3o)." (Direito Processual Civil Francês in JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (coord.), Direito 
Processual Civil Contemporâneo, Lex, São Paulo, 2010, p. 127). 



 115 

5.1.2.1 MISE-EN-ÉTAT E FLEXIBILIZAÇÃO DAS FORMAS. 

 

Entende-se, no sistema francês, que a finalidade das regras processuais é dar à 

Corte toda a informação necessária para a melhor e mais justa solução do caso294, o que 

envolve facilitar o acesso à Corte e garantir solução em tempo razoável, além de garantir a 

isonomia das partes, informando-as quanto aos seus deveres, ônus e faculdades.  

Os requisitos para um processo eficiente, de acordo com LOÏC CADIET, são: 

acessibilidade, simplicidade, previsibilidade e celeridade295. 

Para tanto, o processo civil na França encontra-se organizado em duas fases 

distintas (i) a mise-en-état, preparatória para o julgamento, equivalente às fases postulatória e 

instrutória, com a apresentação dos pontos de fato e de direito pelas partes, a fixação das 

questões controversas e a produção da prova, dirigida por um juiz especialmente designado 

para tanto; e (ii) o julgamento da causa que, em regra, se dá perante um juízo colegiado, 

formado por magistrados togados296. 

Interessa para o presente estudo a fase preparatória, em que há intensa interação 

entre os sujeitos processuais, inclusive com a fixação de prazos em concordância com os 

advogados, de modo a manter o equilíbrio entre os poderes ampliados do juiz de instrução 

com a disponibilidade das partes no exercício dos seus direitos. 

                                                
294 Assim entende FRÉDÉRIQUE FERRAND, referindo-se a artigo de GUY CANIVET, então Premier Président da 
Cour de Cassation. (The respective cit., p. 12). 
295 Princípios que remontam, ao menos, ao Código de Processo Civil de 1806, constando de sua exposição de 
motivos que após uma severa pesquisa dos procedimentos frustantes e ruinosos constantes no código de 1667, 
aboliam-se as formalidades inúteis e suprimiam-se os procedimentos supérfluos, para um processo mais simples, 
mais curto e menos custoso. No original "Sa Majesté nous a chargés de vous présenter aujourd'hui les deux 
premiers Livres de la première partie du Code du procédure. Que ce mot ne rapelle pas à vos esprits l'idée 
désastreuse de quelques formes antiques qui trop souvent étouffèrent la justice et ruinèrent les plaideurs" (...) 
"nous avons tous fait la perquisition la plus sévère des procédures frustatoires et ruineuses", "tout a été prévu 
pour rendre la procédure plus simple, plus courte et moin dispendieuse; toute formalité inutile a été abolie et tout 
procédure superflue supprimée". (Cf. L. CADIET, Case Management Judiciaire et Deformalisation de la 
Procédure, Revue française d’administration publique, v. 125, 2008, disponível em 
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFAP&ID_ARTICLE=RFAP_125_0133, acesso em 4 de julho 
de 2011) 
296 Cf. FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective cit., p. 14. 
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Observe-se, nesse sentido, que logo em seu início, o Código de Processo Civil 

Francês estabelece que deve haver equilíbrio na conjugação de esforços do juiz e das partes, 

cabendo a essas observar as formas e os prazos297, e àquele, velar pelo bom andamento do 

feito, evitando atrasos e ordenando as medidas necessárias298, do que se denota a centralidade 

do dever de cooperação naquele sistema299. 

Aliás, a ideia de cooperação – considerada como o dever de direção do 

processo em atendimento ao contraditório – perpassa vários dispositivos do Código, por vezes 

assegurando a melhor preparação da causa para o julgamento, tal como no sistema norte-

americano e, por outras vezes, garantindo que as decisões não sejam proferidas sem que as 

partes tenham tido oportunidade de participar dos atos preparatórios e, assim, de influenciar o 

julgamento a que estarão submetidas300. 

Observa-se, portanto, que no direito francês o dever de cooperação assume duas 

funções distintas, quais sejam, a de incentivar as partes a contribuir para que o processo seja 

célere e a decisão a mais aderente possível à realidade dos fatos, mas também de garantir sua 

legitimidade, que se dá com a participação efetiva dos interessados por meio do contraditório. 

Na procura desse equilíbrio, cabe às partes arguirem os fatos que embasam suas 

pretensões, recaindo sobre elas o ônus da prova correspondente301, porém, ao contrário dos 

                                                
297 "Art. 2o - Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir 
les actes de la procédure dans les formes et délais requis" 
298 "Art. 3o. - Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les 
mesures nécessaires". 
299 Cf. RICARDO DE BARROS LEONEL, Direito cit., p. 126. 
300 L. CADIET, J. NORMAND e S. AMRANI-MEKKI destacam exemplificativamente o art. 763, alínea 2, que imputa 
ao juiz o dever de velar pelo desenvolvimento leal do processo, especialmente em relação à pontualidade das 
trocas de petições e da comunicação de parte à parte das peças; além do art. 768-1, que estabelece ser possível ao 
juiz convidar as partes a por em causa todos os interesses que se façam necessários para a solução do litígio; e por 
fim o art. 771, que confere poderes probatórios e cautelares ao juiz, além da possibilidade de prover pedidos "não 
seriamente contestados". (Théorie cit., p. 822). 
301 Diz o art. 6o que as partes tem ônus de alegar os fatos apropriados a fundamentação de suas pretensões ("A 
l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder"), e o art. 9o que 
incumbe à cada parte provar os fatos necessários ao sucesso de sua pretensão, em conformidade com a lei ("Il 
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention"). 
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sistemas adversariais, o magistrado pode fundar sua decisão sobre fatos não invocados 

inicialmente pelas partes, desde que os mesmos que tenham sido debatidos302. 

Como o sistema francês preocupa-se com a correção da decisão, entendida 

como aquela que propiciar o resultado mais próximo possível daquele que teria sido atingido 

caso não houvesse o litígio, é função do magistrado buscar não apenas a pacificação do 

conflito, mas a pacificação com justiça, o que implica conferir-lhe poderes para exercer essa 

função. 

Assim, o artigo 10 do Code de Procédure estabelece que a corte pode ordenar 

de ofício medidas instrutórias303 e o art. 11 determina que as partes devem cooperar para o 

cumprimento dessas medidas, podendo o juiz determinar, inclusive, a apresentação de prova 

que se encontra em poder de uma das partes ou de terceiros, sob pena de multa304.  

Na hipótese de descumprimento, o parágrafo primeiro do art. 11 do referido 

código prevê a possibilidade de o juiz concluir em sentido contrário ao interesse daquele que 

deveria ter produzido uma prova e, tendo sido instado a tanto pelo juízo, não acedeu305. Ou 

seja, a decisão de acordo com a regra do ônus da prova somente se dá após esgotadas as 

tentativas de investigação do fato, inclusive com a possibilidade de coerção judicial sobre 

aquele que possa contribuir com a produção da prova. 

                                                
302Dispõe o art. 8o que o juiz pode convidar as partes à fornecer esclarecimentos de fatos que entenda necessários 
ao julgamento ("Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la 
solution du litige"). 
303 "art. 10 - Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles" 
304 "Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute 
conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête 
de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, 
demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il 
n'existe pas d'empêchement légitime." 
305  Cf. RICARDO DE BARROS LEONEL, Direito cit., pp. 126-127. 
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Essas disposições encontram apoio no art. 10 do Código Civil Francês que 

determina que todos devem cooperar para a administração da Justiça, visando à persecução da 

verdade306. 

Na segunda acepção ou função do dever de cooperação no processo civil 

francês, encontra-se o art. 16 que determina ao juiz observar e fazer observar o contraditório, 

não podendo decidir com fundamento em questões, explicações e documentos invocados ou 

produzidos pelas partes que não tenham sido debatidos em contraditório, ainda que pudessem 

ser conhecidas de ofício307. 

Observa-se aqui certa mitigação do princípio iura novit curia308, segundo o qual 

o juiz cabe ao juiz decidir qual a qualificação jurídica dos fatos narrados pelas partes, ainda 

que a questão jurídica não tenha sido por elas invocada. Verificando que um fundamento 

jurídico não debatido pelas partes pode servir à solução da causa, ele poderá utilizá-lo como 

razão de decidir, mas apenas depois de sujeitá-lo ao contraditório prévio. 

Feito esse necessário introito ao direito processual civil francês, parece 

oportuno para a investigação da atividade dos sujeitos processuais e, especificamente, da sua 

interação, que seja analisado como, em regra, se desenvolve um processo sob aquele sistema. 

                                                
306 "Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans 
motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, 
au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts". 
307 Art. 16: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la 
contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explication e les documents invoqués ou produit 
par les parties que si celles-ci ont été à même d’en debattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur 
le moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les partiens à presenter leurs 
observations”. Também o art. 13 estabelece que o juiz pode convidar as partes a lhe fornecer explicações de 
direito que entenda necessárias à solução do litígio ("Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de 
droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige"). 
308 Dispõe CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA que: "Na conceituação tradicional, o princípio iura novit 
curia não só impõe ao juiz conhecer o direito e investigá-lo de ofício, caso não o conheça, mas torna também o 
órgão judicial totalmente independente na sua aplicação, desvinculando-o dos pedidos e alegações das partes a 
respeito. Nem a aceitação da existência de determinada norma jurídica, nem a investigação de seu sentido e 
conteúdo, nem a subsunção dos fatos introduzidos no processo podem ser impostos pelas partes ao juiz." 
(Poderes do juiz e visão cooperativa do processo I, disponível em 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira%20(8)%20-formatado.pdf, acesso 
em 13 de janeiro de 2014, p. 11). 
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Seu inicio ocorre com a apresentação do pedido ao cartório judicial, com o 

registro do processo e a distribuição para uma das seções (chambres) responsável pelo 

julgamento da causa, tendo em vista que, em regra, o julgamento em primeira instância é 

colegiado. Segue-se uma audiência com o presidente da seção com os advogados da causa, a 

fim de se elucidar as necessidades da instrução da causa e o procedimento que será 

observado309. 

Diz-se que nessa audiência preliminar, como nas pretrial conferences do 

processo estadunidense, atende-se à técnica do processo "por contrato" (contract de 

procédure), no qual as partes e juiz estabelecem conjuntamente os prazos para as trocas de 

petições e documentos310. 

Nesta oportunidade decide-se se o caso deve ser conduzido ao juiz de instrução 

ou remetido diretamente para o juízo que decidirá a causa, com a apresentação de alegações 

finais311. 

Aponta-se como vantagens da audiência preliminar e da concordância das 

partes com a fixação dos prazos o fato de que o processo tem seu curso sem que os sujeitos 

parciais sejam surpreendidos, e com economia de tempo. Como desvantagem, observa-se que 

nem sempre os advogados cumprem o que foi previamente delimitado, devendo ser instados 

coercitivamente ao cumprimento dos prazos312. 

                                                
309 Cf. FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective cit., p. 16. 
310 LOÏC CADIET após arrolar as reformas procedidas no processo civil francês, dentre elas a concretização da 
técnica de agendamento dos prazos na preparação para o julgamento, com a concordância dos advogados, que 
inclui a previsão das datas de troca das conclusões, de encerramento da instrução, dos debates e do proferimento 
da decisão, afirma que a contratualização do processo é da lógica do princípio da cooperação entre juiz e partes, 
que está no cerne dos princípios diretivos daquele sistema. No original: "Le souci de coller au plus près de la 
réalité du contentieux a même conduit à developper les techniques contractuelles de gestion de l'instance, comme 
en témoignent, outre la pratique quie vient d'être évoquée du dépôt de dossier, la consécration de la mesure de 
retrait du rôle d'un commun accord des parties à la recherche d'une solution amiable et, surtout, la consécration de 
la technique dite du calendrier de mise en état, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, ce 
calendrier, fixé avec l'accord des avocats, comportant 'le nombre prévisible et la date des échanges de 
conclusions, la date de clôture, celle des débats et [...] celle du prononcé de la décision'. La contractualisation du 
procès est dans la logique du principe de coopération du juge et des parties, qui est au coeur des principes 
directeurs du procès selon le droit français".(Case Management cit., p. 141). 
311 Cf. RICARDO DE BARROS LEONEL, Direito cit., p. 130. 
312 Nesse sentido, FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective cit., p. 21. 
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Havendo necessidade de dilação instrutória, inicia-se a fase de preparação da 

causa para julgamento pelo juge de la mise en état, que tem importantes poderes de controle 

do curso do processo313. 

As petições devem ser entregues de uma parte para a outra, com cópia para o 

cartório, e em casos complexos pode haver uma extensa troca de petições. Exige-se que os 

advogados entreguem sempre um resumo das petições ao juízo, sob pena de se considerar 

apenas o contido na última petição apresentada314. 

LOÏC CADIET, JACQUES NORMAND e SORAYA AMRANI-MEKKI aduzem que o 

juiz de preparação tem poderes de direção e fiscalização do processo e outros semelhantes ao 

juízo que decidirá a causa, de informação e injunção. Ele fixa prazos para o cumprimentos dos 

atos processuais, considerando sua urgência e complexidade, mas, como visto, com a consulta 

aos advogados315. É ele também que comina sanções em caso de negligência ou desrespeito 

desses prazos316. 

Pode também (i) determinar a apresentação de documentos pelas partes ou por 

terceiros; (ii) pedir esclarecimentos às partes acerca de questões que não foram mencionadas 

em suas petições, jurídicas ou fáticas, se elas forem necessárias para a solução do litígio; (iii) 

incitar uma parte a pedir a intervenção de terceiro317.  

Cabe ainda ao juiz de preparação decidir questões incidentais puramente 

processuais, como competência, litispendência, nulidades, cauções, determinar depósito em 

                                                
313 Cf. RICARDO DE BARROS LEONEL, Direito cit., p. 130. 
314 Cf. FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective cit., p. 15. No original: "The written submissions and the evidence 
put forward by a party are served by her lawyer to the other party's lawyer; the clerk's office of the tribunal also 
gets a copy of them. During the same proceedings several pleadings can be exchanged between the parties, 
especially in complicated cases. To facilitate the judge's work, a governmental decree of 18.12.1998 requires now 
that every party's lawyer presents to the judge recapitulative (summary) pleadings (conclusions récapitulatives). 
If a lawyer does not do this intellectual summary of the party's demands, the sanction is severe : The court 
decides only on the basis of the last pleadings". 
315 Cf. L. CADIET, J. NORMAND e S. AMRANI-MEKKI, Théorie cit., p. 822. 
316 Cf. L. CADIET, J. NORMAND e S. AMRANI-MEKKI, Théorie cit., p. 822. 
317 Cf. L. CADIET, J. NORMAND e S. AMRANI-MEKKI, Théorie cit., p. 822. 
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garantia de parte do crédito reclamado que não puder ser seriamente contestada, conceder 

medidas cautelares e determinar medidas de instrução ex officio318.  

As decisões do juge de la mise en état devem ser fundamentadas e somente 

podem ser recorridas ao final, com o apelo sobre o julgamento de mérito (exceto quando a 

decisão puser fim ao processo, tratar de questão de apreciação técnica – prova pericial, de 

medidas provisionais em divórcio ou de pagamento em garantia em caso de impossibilidade 

de impugnação séria do crédito)319. 

O juiz de preparação tem o poder de declarar encerrada a instrução, quando a 

causa estiver pronta para julgamento ou, como sanção, quando uma das partes não tiver 

cumprido os atos processuais no prazo determinado para tanto. 

A ordem de encerramento (ordonnance de clôture) pode ser dada pelo 

presidente da câmara na primeira ou em uma segunda audiência (quando não for necessária 

dilação probatória) ou pelo juiz de preparação, a depender do rito do procedimento 

determinado no caso320. Essa decisão não é fundamentada, nem sujeita a recursos. Fixa-se 

prazo entre o final da instrução e a apresentação das alegações finais que deverá ser o menor 

possível.  

Entende-se que com esse procedimento – concentrando-se a fase de debates 

perante um juiz especialmente designado, com amplos poderes de direção do processo e de 

participação na instrução – obtém-se um processo deformalizado, simples e mais eficiente321. 

Observa-se, por fim, que o equilíbrio entre os poderes do juiz e a iniciativa das 

partes parece ser uma preocupação constante do operador do sistema processual civil francês, 

constatando-se que a observância do dever de cooperação entre a corte e as partes, sob a forma 

do diálogo processual, constitui satisfatória contrapartida à modificação do papel do julgador.  

                                                
318 Cf. L. CADIET, J. NORMAND e S. AMRANI-MEKKI, Théorie cit., p. 822. 
319 Cf. FRÉDÉRIQUE FERRAND, The respective cit., p. 20. 
320 Vide RICARDO DE BARROS LEONEL, The respective cit., p. 130. 
321 A respeito, LOÏC CADIET, Case cit., p. 143. 



 122 

Importante destacar, com FRÉDÉRIQUE FERRAND, que a responsabilidade pela 

direção do processo deve ser objeto de contínuo diálogo entre o juiz e os advogados das 

partes, pois, do contrário, o princípio do contraditório seria ferido.322 

 

 

  

                                                
322 Cf. FERRAND, The respective cit., p. 32. No original: "At this stage, the balance in France between parties 
initiative (principe d'initiative), which gives the parties the free decision to institute a claim and to stop it, and the 
direction of the preparation of the case by the judge (direction de l'instruction) seems to be satisfactory, if the 
purpose is an efficient and speedy justice. This strengthening of the judge's powers is accompanied by a will of 
dialogue between judge and parties. But it should be kept in mind that the responsibility for the direction of the 
proceedings must be subject to a continuous dialogue between judge and lawyers. Otherwise the adversary 
principle could be infringed and arbitrary decisions could be made by the judge of the preparation, which would 
be a regrettable regression in French Civil procedure". 
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6. A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO JUIZ E O CONTRADITÓRIO - NECESSÁRIO EQUILÍBRIO. 

 

Como visto nos itens anteriores, o papel do juiz na condução do processo deve 

levar em consideração que em muitas situações a solução da controvérsia implicará na (i) 

constituição de significado para termos abertos e conceitos tipológicos contidos no enunciado 

normativo; (ii) ponderação de princípios, cabendo ao juiz dizer porque e em que medida um 

valor constitucionalmente garantido deve prevalecer sobre outro; ou ainda (iii) interpretação 

da norma em conformidade com a Constituição323. 

Adotando-se a premissa aqui delineada – de que essa atividade não pode 

prescindir da participação dos sujeitos que estarão submetidos à decisão judicial e, portanto, à 

autoridade estatal – chega-se à questão de como efetivar essa participação no processo 

judicial. 

Trata-se de investigação voltada à maior qualidade das decisões judiciais, 

considerando-se que a efetividade da tutela jurisdicional não se esgota na produção de efeitos 

na vida dos jurisdicionados324.  

                                                
323 No sentido do que aqui se sustenta, CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA assim analisa a influência da 
conformação do direito material sobre o modo de ser do processo: "Além do mais, não se pode desconhecer, hoje, 
que a aplicação do direito é baseada fundamentalmente em conceitos jurídicos indeterminados, tais como os 
princípios. Aliás, o novo Código Civil brasileiro, em vigor desde 11.1.2003, recorre constantemente a conceitos 
jurídicos indeterminados e a juízos de equidade (v.g., arts. 317, 413, 421, 422, 478 e 944). A colocação do 
problema no centro das preocupações hermenêuticas, com o emprego de lógicas mais adequadas à especificidade 
do fenômeno jurídico e o freqüente emprego de princípios, conceitos jurídicos indeterminados e juízos de 
equidade, em detrimento de uma visão puramente formalista na aplicação do direito, haveria obviamente de se 
refletir no processo. Decorre daí, em primeiro lugar, a recuperação do valor essencial do diálogo judicial na 
formação do juízo, que há de frutificar pela cooperação das partes com o órgão judicial e deste com as partes, 
segundo as regras formais do processo. O colóquio assim estimulado, assinale-se, deverá substituir com 
vantagem a oposição e o confronto, dando azo ao concurso das atividades dos sujeitos processuais, com ampla 
colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na valorização da causa" (Poderes cit., pp. 7/8). 
324 Cabe aqui, novamente, a lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "A efetividade do processo está pois 
bastante ligada ao modo como se dá curso à participação dos litigantes em contraditório e à participação 
inquisitiva do juiz, os primeiros sendo admitidos a produzir alegações, a recorrer, a comprovar os fatos de seu 
interesse e este sendo conclamado a ir tão longe quanto possível em sua curiosidade institucionalizada com 
aqueles. O grau dessa participação de todos constitui fator de aprimoramento da qualidade do produto final, ou 
seja, fator de efetividade do processo do ponto-de-vista do escopo jurídico de atuação da vontade concreta do 
direito" (A Instrumentalidade cit., p. 346). No mesmo sentido, ANTÔNIO DO PASSO CABRAL, O contraditório 
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Afinal, além de efetiva, a tutela deve igualmente ser justa, assim considerada 

aquela que é conferida por meio de um processo justo325, ou seja, que atende o princípio do 

devido processo constitucional, conferindo ampla oportunidade de participação e influência 

das partes junto ao magistrado, e aderente à realidade. 

Os exemplos dos sistemas estadunidense e francês são especialmente 

apropriados para esse intento. O equilíbrio entre a participação ativa do juiz, na busca da 

efetividade da tutela jurisdicional, com o respeito ao contraditório, permitindo que as partes 

discutam e influenciem o julgamento sobre todas as questões objeto da decisão, é denominado 

naqueles países de cooperação entre partes e juiz. 

Não se trata, portanto, da busca utópica de cooperação amistosa e harmoniosa 

entre as partes. Cabe lembrar que os sistemas processuais que se vem de referir são animados 

por forte tradição adversarial, em que o processo é visto como arena de embate de interesses. 

Mas, justamente por essa característica, tem-se entendido naqueles países ser 

necessária a imposição de limites para o confronto, o que deve ser feito pelo juiz durante a 

instrução, com a imposição de deveres às partes, de informação e lealdade326. 

Assim, com maior ênfase, o papel do juiz nos sistemas jurídicos do modelo 

inquisitorial, por suas características já expostas nos itens anteriores, admite a imposição de 

                                                                                                                                                    
como dever e a boa-fé processual objetiva, Revista de Processo, vol. 126, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 61. 
325 Assim conclui HEITOR VITOR MENDONÇA SICA que: "A distribuição de justiça não pode ser feita por qualquer 
provimento judicial, resultante de qualquer processo, de tal modo que a correta compreensão do art. 5o, XXX, da 
CF, divide suas atenções entre o meio (o devido processo legal) e o fim (a realização de justiça de modo adequado 
e tempestivo)" (Os velhos e novos institutos fundamentais do direito processual civil, in 40 anos da Teoria Geral 
do Processo no Brasil, CAMILO ZUFELATO e FLÁVIO LUIZ YARSHELL (org.), Malheiros: São Paulo, 2013, p. 446). 
326 Muito embora, não se trate de princípio, como mandado de otimização na acepção de ROBERT ALEXY exposta 
no início desse trabalho (notas 59-61). Se trataria, em verdade, de uma regra que, segundo o referido autor "têm 
uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas", assim 
constituída em decorrência das decisões "tomadas pelas autoridades legitimadas para tanto ou decorrentes de uma 
prática reiterada", o que lhes confere força impositiva (caráter prima facie) "fundamentalmente diferente e muito 
mais forte" (Teoria cit., p. 104). 
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limites à busca egoística de prevalência do interesse de cada uma das partes327, visando o 

atendimento do modelo constitucional de processo. 

Nesse sentido, entende-se que também no Brasil vige o dever de cooperação, 

vez que as partes não estão livres para defender seus interesses da forma que melhor lhes 

aprouver e tampouco o juiz pode conduzir o processo e decidir a controvérsia sem a ampla 

participação dos envolvidos328, devendo, para tanto, instigar, estimular e, se necessário, exigir 

das partes essa participação.  

Assim, esse item será voltado a sustentar que a participação exigida pelo 

modelo democrático do Estado de Direito se consubstancia no processo civil no princípio da 

cooperação, que exige do juiz a postura ativa, como protagonista que é do método estatal de 

resolução impositiva de controvérsia, mas também lhe exige que ouça (leia) com atenção as 

afirmações e argumentos das partes, buscando esclarecimento de pontos ou questões sempre 

que necessário, e que decida as questões controvertidas de forma clara e completa, de modo a 

permitir que as partes verifiquem que suas falas foram compreendidas e consideradas. 

Importante frisar, por fim, que não se trata aqui de propugnar apenas a mudança 

de mentalidade dos juízes e dos jurisdicionados, diante de vantagens que se aponta para a 

qualidade do julgamento. O que se sustenta é que esses comportamentos são exigidos pelo 

modelo constitucional, sempre lembrando que as disposições constitucionais dirigem-se a 

todos, inclusive às partes e ao juiz de cada processo. 

 

 

                                                
327 Sempre oportuna a clássica advertência de PIERO CALAMANDREI de que: "in realtà, se si esclude il giudice, nel 
quale dovrebbe concretamente personificarsi questo superiore interesse della giustizia che è proprio dello Stato, 
tutti gli altri soggetti perseguono nel processo scopi più limitatti e più grettamente egoistici, talvolta in contrasto 
(se pur non confessato) con quello scopo superiore. (...) per le due parti in contrasto (tesi e antitesi) spesso accade 
che quel che conta non è tanto la giustizia quanto la vittoria: sicché, per esse, il processo diventa nient'alltro che 
um giuoco per vincere" (Il processo come giuoco, Rivista di Dirito Processsuale, vol. V, Padova: CEDAM, 1950, 
p. 26). 
328 Nesse sentido, vide ADA PELLEGRINI GRINOVER, O Processo Constitucional em Marcha cit., p. 08 e JOSÉ 
CARLOS BARBOSA MOREIRA, A Garantia do Contraditório cit., p. 231. 
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6.1. DEVER DE COOPERAÇÃO - EXPOSIÇÃO DA CONCEPÇÃO ADOTADA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A cooperação consiste no equilíbrio entre o exercício dos poderes de direção e 

instrução do processo pelo juiz (postura ativa do julgador), e o pleno atendimento ao 

contraditório. 

Em outras palavras, a cooperação ou colaboração (que serão aqui usados como 

sinônimos), na acepção adotada, pressupõe que os sujeitos processuais exercem seus 

respectivos papéis com vistas a objetivos distintos329, porém, ligados por um fim comum, 

imposto pelo modelo constitucional de processo, que delimita e direciona a relação processual, 

que é o escopo do processo de resolver o conflito de forma justa e pacífica330. 

Retoma-se nesse ponto o exposto anteriormente acerca da necessária superação 

do paradigma hierárquico do processo: o reconhecimento do equilíbrio dos papéis 

desempenhados pelos sujeitos processuais não retira o protagonismo do julgador, pois é ele 

quem conduz e decide imperativamente a controvérsia, mas serve ao fortalecimento do papel 

das partes no processo331.  

                                                
329 No dizer de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, "Não há uniformidade de escopos entre as partes e o juiz, 
no tocante ao processo. Aquelas não buscam a atuação da vontade concreta da lei e a pacificação social; pleiteiam 
a proteção a seus interesses, que será consubstanciada na tutela jurisdicional. Já, o juiz não atua com o objetivo de 
prestar essa tutela a qualquer deles, mas com o escopo de atuar a lei. A pacificação é consequência necessária", 
(Direito cit, pp. 32-33). Em sentido parcialmente contrário, FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Tutela cit, p. 33. 
330 Nesse sentido, propugna FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA: "No âmbito do litígio judicial, pode parecer 
paradoxal acreditar que os sujeitos processuais colaborarão em prol de uma prestação jurisdicional efetiva. Essa 
percepção, contudo, está impregnada da visão tradicional acerca do princípio dispositivo próprio e do princípio 
do impulso oficial, sem ter em conta que todos os sujeitos processuais devem servir ao processo civil, por ser 
uma estrutura de governança democrática. Para que o Juiz e as partes colaborem em prol dessa governança, tais 
sujeitos devem reconhecer mutuamente que o Juiz tem o dever de prestar tutela jurisdicional efetiva, ao passo que 
as partes têm o direito fundamental à participação no processo civil. Esse dever e esse direito têm sua aplicação 
voltada para estabelecer uma 'participação contraditória' entre os sujeitos processuais, o que incentivará as partes 
e o Juiz a expenderem seus melhores esforços para que o processo civil atinja seus escopos" (Governança cit, p. 
237). 
331 Essa é a opinião de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA: "Ora, a idéia de cooperação além de implicar, 
sim, um juiz ativo, colocado no centro da controvérsia, importará senão o restabelecimento do caráter isonômico 
do processo pelo menos a busca de um ponto de equilíbrio. Esse objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento 
dos poderes das partes, por sua participação mais ativa e leal no processo de formação da decisão, em 
consonância com uma visão não autoritária do papel do juiz e mais contemporânea quanto à divisão do trabalho 
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Afinal, como se vem repetindo, a constituição de sentido da norma no caso 

concreto não pode prescindir de sua participação, frisando-se que a sede da legitimidade da 

decisão judicial não reside, apenas, na autoridade preconstituida do agente estatal, mas deriva, 

igualmente, do atendimento ao modelo constitucional e influência daqueles que a ela estarão 

sujeitos332. 

Resulta dessa premissa, assente nas disposições genéricas do art. 14 do Código 

de Processo Civil e nas disposições específicas dos arts. 130, 131, 339 e 340 do mesmo 

diploma, dentre outros, que as partes devem cooperar com o Juízo para que sejam realizadas 

as atividades de busca da verdade333 e os julgadores devem cooperar com as partes para que o 

conflito seja resolvido com base nos fatos apurados e não em informações equivocadas, 

incompreensíveis ou, ainda, na falta de informações. 

É importante repisar, contudo, que o que se entende aqui como cooperação 

entre os sujeitos processuais não afasta as características predominantes do papel de cada um. 

A atividade das partes é apresentar a sua versão dos fatos e indicar a 

qualificação jurídica que pretendem ver reconhecida, no intuito de ver prevalecer seus 

interesses e alcançar situação de vantagem, consubstanciada na tutela jurisdicional.  

                                                                                                                                                    
entre o órgão judicial e as partes. Aceitas essas premissas axiológicas, cumpre afastar a incapacidade para o 
diálogo estimulada pela atual conformação do processo judicial brasileiro, assentado em outros valores" (Poderes 
cit., p. 8). 
332 Assim observa LÚCIO GRASSI DE GOUVEIA: "Nessa linha de raciocínio, o pensamento jurídico deixa de ser tão-
só o analítico-teorético conhecimento (a reprodução) de um direito pressupostamente constituído a que se 
seguiria uma mera aplicação, para participar ele também na normativa-constituição (da produção) do direito 
através da sua problemático-concreta e judicativo-decisória realização histórica - e enquanto uma tal realização, 
nesse sentido, exige já uma concretização, já uma integração, já um autônomo desenvolvimento constitutivo do 
direito positivo, pelo qual o juiz participa da criação do Direito. E em tal mister, devem os tribunais contar com a 
cooperação dos maiores interessados no processo decisório, as partes, que através de sua atuação assistida pelo 
juiz ou tribunal poderão interferir decisivamente na formação do convencimento dos julgadores e nos destinos de 
um processo que pretenda ser democrático e igualitário" (A função cit., p. 40). 
333 Diz-se busca da verdade, pois não se olvida que a verdade passível de obtenção do processo judicial é apenas 
aquela relativa e contextual, que, contudo, não pode deixar de servir como um "ideal regulativo" e de fundamento 
racional da decisão. Essa é a opinião de MICHELE TARUFFO: "Tuttavia, e benché su questo problema esistano 
orientamenti diversi e contrastanti, appare ragionevole ritenere che la 'verità dei fatti' sia un necessario ideale 
regolativo verso il quale il giudice deve orientare la sua decisione. È ovvio, infatti, che nel processo si possa 
parlare soltanto di verità relative e contestuali, ma pare altrettanto evidente che non si possa rinunciare, come 
condizione fondamentale di accettabilità della decisione, ad un accertamento veritiero dei fatti, fondato sulla 
razionale valutazione delle prove disponibili" (Legalità cit., p. 21). 



 128 

A tarefa que cabe ao juiz é decidir a causa com imparcialidade, provendo tutela 

jurisdicional à pretensão daquele que demonstrou ter o melhor direito, ou seja, daquele cuja 

versão dos fatos mostrou ter um maior grau de probabilidade, sendo que a demonstração das 

suas alegações autoriza lhe seja conferida tutela jurisdicional com a produção dos efeitos 

substanciais previstos em lei334. 

O reconhecimento de que a divisão de trabalho entre partes e juiz se dá em 

razão dos fins distintos que cada um busca no processo não se contrapõe à ideia de cooperação 

– novamente oportuno lembrar aqui os exemplos dos sistemas francês e estadunidense –, se se 

aceita que a finalidade de pacificação social se sobrepõe à tutela dos interesses envolvidos e, 

portanto, as condutas que propiciem esse escopo devem ser não só formalmente exigidas, mas 

também efetivamente incentivadas pelo julgador. 

Nesse contexto, as normas que regulamentam o relacionamento entre juiz e 

partes por meio do processo devem ser interpretadas e aplicadas de modo a que suas 

atividades conduzam ao resultado condizente com o modelo constitucional, considerando-se, 

sempre, que a unidade de esforços dos sujeitos processuais é restrita ao quanto for necessário 

para a solução efetiva, célere e justa do conflito, sem menoscabo das garantias processuais. 

No sentido do que aqui se sustenta, ANTÔNIO DO PASSO CABRAL observa que 

erigido o contraditório ao patamar de direito fundamental, que, como visto nos itens iniciais 

desse estudo, possui eficácia e aplicabilidade imediata, o valor constitucional que ele positiva 

– a participação na tomada de decisões por autoridade judicial – pode exigir que se imponham 

deveres processuais às partes335. 

Sendo assim, a cooperação se impõe como dever processual para o atingimento 

dos escopos jurídico e social do processo. É esse fim que direciona a relação entre os sujeitos 

processuais e delimita o âmbito dessa interação. Via de consequência, não se exige que as 

                                                
334 Cf. FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Tutela cit., pp. 23/24. 
335 O contraditório cit., p. 61. Diz o mencionado autor, ainda, que "a concepção do contraditório como fonte de 
deveres processuais eleva ao patamar da Lei Maior a base normativa para justificar a boa-fé processual objetiva 
no ordenamento brasileiro, um imperativo constitucional da conduta ética dos sujeitos processuais" (p. 62). 
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partes cooperem entre si ou que, voluntariamente, atuem de forma contrária aos seus 

interesses. 

Buscar-se-á demonstrar a seguir de que forma esse dever de cooperação exige 

condutas e comportamentos dos sujeitos processuais e como pode servir, se adequadamente 

manejado, para o atingimento dos mencionados escopos social e jurídico do processo. 

 

 

6.2. REGRAS DERIVADAS DO DEVER DE COOPERAÇÃO 

 

Como visto, as partes atuam no processo no intuito de proteger os seus 

interesses, encontrando como limite da sua atividade o fim comum, imposto pelo sistema, da 

solução justa do conflito. 

Trata-se, portanto, de uma imposição com inegável conotação ética, que refuta 

a ideia já superada de processo como uma esfera de pacificação de conflitos despreocupada 

com a justiça do seu resultado. 

Portanto, ainda que em tese se esteja diante de determinação judicial para que 

uma parte atue diretamente em favor da outra, ao atendê-la, se estará colaborando com o Juízo 

e, apenas por força da coerção legítima, em favor da parte adversa.  

O descumprimento das determinações judiciais que impõem comportamentos 

de cooperação resolve-se com a aplicação das presunções decorrentes do desatendimento do 

ônus da prova, ou das sanções previstas em caso de inobservância dos deveres de lealdade, 

boa-fé ou prática de abuso de direito processual (arts. 14, 17 e 18, do CPC). 

Havendo pedido da parte contrária, poderá ser determinada a apresentação de 

documentos ou entrega da coisa para ser periciada por meio da técnica da tutela específica, 

com a cominação de multa para seu descumprimento. Poderá, igualmente ser determinada de 
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ofício, quando o julgador verificar que a natureza da causa ou a disparidade de armas entre as 

partes assim o exige. 

Analisando-se a questão sob outro ângulo, o juiz tem poderes-deveres de 

esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio para com os litigantes336. 

O primeiro desses deveres se consubstancia na busca de informações junto às 

partes para esclarecer eventuais dúvidas que se tenha sobre as alegações, pedidos ou posições 

em juízo, pois, como visto, se a argumentação bem apresentada dos fundamentos do pedido e 

a demonstração dos pontos de fato encontram-se no âmbito de disponibilidade dos sujeitos 

processuais parciais, a cognição adequada que se pode obter com o diálogo processual serve 

aos objetivos do modelo de processo civil de resultados. 

Para cumprimento do dever de prevenção, deve o juiz fazer valer seu poder de 

fiscalização e supervisão do processo, para que sejam evitadas invalidades que resultem na 

frustração da legítima expectativa de tutela. Pode-se reconhecer nesse dever a realização 

prática do princípio da operosidade, que determina a utilização correta dos instrumentos 

processuais337. 

Há também o dever de consulta, que determina que o órgão judicial informe às 

partes que determinada questão será objeto de julgamento, ainda que não exista pedido para 

tanto. Incluem-se nessa hipótese as questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou 

aquelas que tenham sido introduzidas e debatidas no curso da instrução, ainda que não tenham 

sido fundamento expresso de pedido ou defesa338. 

Com isso, garante-se a possibilidade de influenciar o rumo da causa, que, como 

visto, é decorrente do contraditório. 

                                                
336 Cf. DANIEL MITIDIERO, Colaboração cit., p. 75. Igualmente, LÚCIO GRASSI DE GOUVEIA, A função cit., p. 38. 
337 Cf. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, Efetividade cit., p. 57. 
338 Nesse sentido, FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI: "O juiz participa em contraditório no processo pelo 
diálogo com as partes, sendo seu dever convidá-las ao debate quando pretenda inovar no processo quando 
pretenda tomar alguma providência fora do padrão legal ou quando vá adotar oficiosamente solução até então não 
vislumbrada pelos litigantes ou expressada na lei" (Os princípios cit., p. 319). 
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O órgão judicial tem, ainda, o dever de auxiliar as partes a superar as 

dificuldades que se coloquem no exercício dos deveres, ônus e faculdades processuais339. 

Estes deveres em grande medida encontram previsão normativa no sistema 

vigente, genericamente nos arts. 14, 125, 131 e 331 do CPC, e mais especificamente, nos 

artigos 284, 339, 340, dentre outros, sendo seu exemplo mais evidente a determinação de 

emenda da inicial e indeferimento apenas na hipótese de não atendimento pelo demandante do 

determinado, como concretização dos deveres de esclarecimento e prevenção do órgão 

jurisdicional para com as partes (arts. 284 e seu parágrafo único, e 267, I, do CPC)340.  

A título de exemplo, considere-se a função das condições da ação, para 

verificar como o manejo das técnicas processuais de acordo com o dever de prevenção presta-

                                                
339 LUIGI PAOLO COMOGLIO aponta que o dever de cooperação do juiz para com as partes também deve objetivar 
a eliminação das dificuldades e deficiências da instrução para a solução da controvérsia (No original: ha pure il 
dovere di informare, di consigliare e di assistere le parti, al fine di indurle a cooperare nell'accertamento della 
verità "reale" dei fatti controversi, ovviando eventualmente, ove occorra, alie loro difficoltà od insufficienze (è 
l'aspetto "interventista" della funcione sociale della giustizia) (Garanzie cit., p. 107). 
340 Nesse sentido, aliás, verifica-se o posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça:  
"PROCESSO CIVIL. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL.  INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. VÍCIO SANÁVEL.  DECLARAÇÃO DE 
INÉPCIA. ARTIGO 284, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO  DE EMENDA DA 
INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. GARANTIA DA EFETIVIDADE 
PROCESSUAL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. 
1. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 
282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para 
cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC (Precedentes do STJ: REsp 
671986/RJ, DJ 10.10.2005; REsp 802055/DF, DJ 20.03.2006; RESP 101.013/CE, DJ de 18.08.2003; AGRESP 
330.878/AL, DJ de 30.06.2003; RESP 390.815/SC, DJ de 29.04.2002; RESP 384.962/MG, DJ de 08.04.2002; e 
RESP 319.044/SP, DJ de 18.02.2002). 
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 282 e 283, estabelece diversos requisitos a serem observados pelo 
autor ao apresentar em juízo sua petição inicial. Caso, mesmo assim, algum desses requisitos não seja preenchido, 
ou a petição apresente defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o CPC permite (artigo 
284) que o juiz conceda ao autor a possibilidade de emenda da petição - se o vício for sanável, porque, se 
insanável, enseja o indeferimento prima facie. Não cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será 
indeferida, nos termos do artigo 295, VI, c/c o parágrafo único, do artigo 284, ambos do CPC, o que resulta na 
extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no artigo 267, I, do Codex Processual. 
3. Outrossim, sendo obrigatória, antes do indeferimento da inicial da execução fiscal, a abertura de prazo para o 
Fisco proceder à emenda da exordial não aparelhada com título executivo hábil, revela-se aplicável o brocardo 
ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, no que pertine aos embargos à execução. 
4. In casu, o indeferimento da inicial se deu no âmbito do Tribunal de origem, sem ter sido intimada a parte para 
regularizar o feito, razão pela qual se impõe o retorno dos autos, ante a nulidade do julgamento proferido em sede 
de apelação, que inobservou o direito subjetivo da parte executada. 
5. Recurso especial da empresa provido" (REsp 812323/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008). 
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se à efetividade do processo: examinadas no início do curso processual, funcionam como filtro 

para barrar o processamento de demandas inviáveis; examinadas apenas após a instrução 

processual, produzem resultado que não atende aos anseios das partes, tampouco aos reclamos 

de pacificação social, com verdadeiro desperdício de tempo e custos da máquina judiciária. 

Neste caso, ao autor da demanda é negada a tutela jurisdicional que pretendia 

obter; ao réu, ainda que a sentença de carência da ação lhe seja mais favorável que a sentença 

de procedência do pedido, tampouco lhe é prestada a declaração negativa que possa vir a ser 

albergada pela coisa julgada, estando sujeito a nova demanda (logicamente, desde que suprida 

a condição da ação faltante, sob pena do mesmo resultado: extinção do processo sem 

julgamento do mérito). 

Compreendido, entretanto, que a função das condições da ação não se limita à 

verificação de plano da viabilidade do julgamento final de mérito, mas inclui a definição da 

atuação do juiz no processo para a efetivação do contraditório, pode-se caminhar no sentido da 

superação do contraditório formal para a consecução do contraditório substancial no processo. 

O exame das condições da ação com esse propósito induz o julgador a tomar 

contato com as razões das partes desde o início do processo, de modo a organizar o 

procedimento e excluir do objeto do julgamento questões irrelevantes, que podem ser 

afastadas de pronto, reconhecendo desde logo ilegitimidade de parte ou ausência de interesse 

de agir em relação a pedido específico. 

Empiricamente se observa não ser raro que o processo tenha curso com o 

enfrentamento de questões que não reúnem condições para terem seu mérito julgado ao final, 

o que inevitavelmente agrega complexidade desnecessária ao processo, como, por exemplo, 

quando se produz prova, além, é claro, dos debates a seu respeito. 

A análise do interesse de agir – verificando-se a relação de adequação entre o 

instrumento escolhido e a tutela buscada – e da necessidade de propositura da demanda para 

tanto, é apta a fornecer parâmetros ao julgador para estabelecer desde o início quais são os 
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interesses em conflito e como o processo deve se desenvolver para permitir a melhor 

preparação para o julgamento da causa, com as especificidades identificadas341. 

Do mesmo modo, tem-se que a fixação dos pontos controvertidos pelas partes e 

juiz conjuntamente se presta ao mesmo fim de organização da atividade instrutória e 

consequente melhor aproveitamento da fase probatória. 

Aliás, como destaca KAZUO WATANABE342, essa é uma das funções precípuas da 

audiência preliminar prevista no art. 331 do CPC. Se bem aproveitada, a audiência funciona 

como momento em que, com concentração e imediatidade, é realizado o saneamento do 

processo (o que não impede a sua contínua realização durante o curso restante do feito), 

filtram-se as questões irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, se discutem e se 

fixam os pontos controvertidos, e, por fim, são definidos os meios de prova e o modo de sua 

realização343. 

A postura aqui propugnada já tem sido adotada por magistrados com fulcro na 

legislação vigente, como se observa da decisão saneadora proferida por FERNANDO DA 

FONSECA GAJARDONI, nos autos do processo no 0000241-40.2012.8.26.0426, em curso na 1a 

Vara Cível de Patrocínio Paulista - SP, publicada no Diário de Justiça de São Paulo de 12 de 

setembro de 2013. 

Invocando expressamente o princípio da cooperação, bem como o previsto no 

art. 331, § 2o do CPC, e diante da complexidade da matéria e dos valores envolvidos, o 

                                                
341 A respeito CARLOS ALBERTO DE SALLES anota "não ser suficiente a disponibilidade abstrata de medidas 
judiciais. Necessário, ainda mais, que tais medidas sejam adequadas à natureza daqueles direitos e permitam uma 
correta consideração dos múltiplos interesses articulados em torno deles. Assim, esse juízo de adequação há de 
levar em conta não apenas a natureza do remédio judicial disponível, mas, também, as características do próprio 
processo, pois esse deve ser apto a propiciar a correta consideração dos múltiplos interesses envolvidos nessa 
área". (Duas faces cit, p. 790). 
342 Cultura cit., p. 687. 
343 Observam HUMBERTO THEODORO JR. e DIERLE JOSÉ COELHO NUNES que: "Para tanto, não se fariam 
necessárias nem mesmo alterações legislativas, bastando somente uma percepção simples que a fase de nossa 
audiência preliminar (art. 331 do CPC ( LGL 1973\5 ) ) não serve somente para a tentativa de obtenção de acordo 
e da declaração de saneamento, uma vez que essa deve buscar uma função técnica mais importante, qual seja, a 
filtragem completa da discussão endoprocessual para a fase posterior de problematização, caso o acordo não seja 
possível e nem tecnicamente recomendável". (Uma dimensão cit., p. 172). 
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julgador procedeu ao chamado "saneamento compartilhado", convidando as partes a prestarem 

esclarecimentos sobre a matéria, ao fundamento de que: "o saneamento compartilhado 

representa a ideia de que o saneamento do processo não deve ser proferido pelo juiz 

isoladamente, sem a participação das partes, mas, sim, sempre em conjunto com elas e da 

forma mais negociada possivel". 

Para tanto, designou audiência preliminar (art. 331, do CPC), para 

esclarecimento de "dados, ainda nebulosos, atinentes às questões controvertidas do conflito" e 

também para que fosse organizada a fase probatória, inclusive com a resolução das questões 

de custos, prazos e distribuição do ônus da prova. Alertou o magistrado, expressamente, que se 

esperava "que os procuradores e partes compareçam ao ato devidamente preparadas e 

dispostas a executar a tarefa proposta". 

As partes foram autorizadas a prestarem os esclarecimentos fazendo uso de 

recursos audiovisuais e multimídia, no intuito de facilitar "a compreensão dos fatos e o próprio 

saneamento do feito", mediante sua apresentação prévia (10 dias antes da audiência), "a fim de 

propiciar o adequado contraditório", "bem como a análise dos dados apresentados pelas 

eventuais instâncias superiores". 

Por fim, determinou-se que as testemunhas e os quesitos para a perícia fossem 

declinados antes da audiência prévia, para que se pudesse debater sobre a pertinência dos 

mesmos, e foram fixados pontos controvertidos, com a ressalva de que seriam igualmente 

discutidos na mencionada audiência. 

Vê-se, assim, que embora acarrete carga maior de trabalho ao juiz e às partes no 

início do processo, a gestão da fase inicial pelo juiz, com a organização da fase instrutória, tem 

potencial para eliminar atividades inúteis, aprimorar o contraditório, e resultar em julgamento 

mais aderente à realidade da causa. 

Reconhecendo-se o dever do juiz de debater com as partes a respeito do 

material colhido ao longo do processo, como concernente ao contraditório, o dever de 

cooperação impõe que esse diálogo não se esgote com o direito de influenciar o juízo, mas 

requer que ele se perfaça na fundamentação das decisões. 
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Essa decisão exemplar demonstra como o cumprimento da exigência da 

participação dos jurisdicionados legitima o exercício da autoridade estatal e corrobora o 

interesse público de se obter uma decisão amadurecida, sendo, portanto, uma medida que não 

favorece apenas o interesse das partes, mas que atende aos fins destinados pelo sistema ao 

processo344. 

 

 

6.3. DEVER DE COOPERAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO JUIZ NO CONTRADITÓRIO 

 

Entendido como binômio informação-reação, o contraditório se perfaz quando 

as partes são informadas dos atos realizados pelos sujeitos processuais e se abre oportunidade 

para a reação, visando a evitar a posição jurídica de desvantagem que poderá advir da 

inércia345. 

                                                
344 Anota CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA nesse tocante: “Decorre daí, em primeiro lugar, a recuperação 
do valor essencial do diálogo judicial na formação do juízo, que há de frutificar pela cooperação das partes com o 
órgão judicial e deste com as partes, segundo as regras formais do processo. O colóquio assim estimulado, 
assinale-se, deverá substituir com vantagem a oposição e o confronto, dando azo ao concurso das atividades dos 
sujeitos processuais, com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na valorização da causa. As 
diretivas aqui preconizadas reforçam-se, por outro lado, pela percepção de uma democracia mais participativa, 
com um consequente exercício mais ativo da cidadania, inclusive de natureza processual. Além de tudo, revela-se 
inegável a importância do contraditório para o processo justo, princípio essencial que se encontra na base mesma 
do diálogo judicial e da cooperação. A sentença final só pode resultar do trabalho conjunto de todos os sujeitos do 
processo. Ora, a ideia de cooperação além de exigir, sim, um juiz ativo e leal, colocado no centro da controvérsia, 
importará senão o restabelecimento do caráter isonômico do processo pelo menos a busca de um ponto de 
equilíbrio. Esse objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento dos poderes das partes, por sua participação 
mais ativa e leal no processo de formação da decisão, em consonância com uma visão não autoritária do papel do 
juiz e mais contemporânea quanto à divisão do trabalho entre o órgão judicial e as partes.” (Formalismo-
valorativo no confronto com o formalismo excessivo in Freddie DIDIER JR. (coord.), Leituras complementares de 
Processo Civil, Salvador: Jus Podivm, 8ª edição revisada e ampliada, 2010, p. 158). 
345 Assim, ANTONIO DO PASSO CABRAL:"Comumente definido como o direito de desempenhar um papel ativo no 
processo, o contraditório abarca não só o conhecimento dos atos processuais praticados ou pendentes de 
realização, como também a possibilidade de pronunciamento a respeito. Compreende o direito de presença e de 
ser comunicado dos fatos processuais; abrange as faculdades de contra-argumentar, examinar os autos do 
processo, dirigir requerimentos ao Estado-juiz, formular perguntas a testemunhas e quesitos periciais, sustentar 
oralmente em audiência, em grau de recurso ou no plenário do Tribunal do Júri, dentre outras. A ratio do 
contraditório é permitir oportunidades de reagir ou evitar posições jurídicas processuais desfavoráveis. Identifica-
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Interessa especificamente para o estudo da concreção dos valores 

constitucionais no processo, todavia, o aspecto reação do contraditório. Reagir ao ato 

processual informado é outra forma de dizer que a parte buscará influenciar o julgador deve 

lhe ser conferida a situação de vantagem ou mantida aquela que já possui346. 

É também por meio da possibilidade de influência que cada parte buscará 

convencer o julgador que deve prevalecer sua versão dos fatos ou que a norma deve ser 

constituída de modo a lhe conferir a vantagem buscada na relação jurídica material, para que 

lhe seja concedido o bem da vida almejado.  

Assim, a ideia de que o contraditório inclui a possibilidade de as partes 

influenciarem o julgamento e, desse modo, participarem da decisão à qual estarão vinculadas, 

conferindo-lhe legitimação347, implica na insuficiência do aspecto informação do contraditório. 

Informar às partes apenas lhe confere a oportunidade para se manifestarem, mas não lhes 

garante a possibilidade de reagirem e influenciarem o julgamento. 

Em outras palavras, para a satisfação do contraditório, em sua acepção 

contemporânea, não basta a previsão normativa de oportunidades para que as partes exerçam 

suas faculdades e, assim, sejam ouvidas perante o juízo, sem que sejam conferidos meios para 

a efetiva participação dos sujeitos parciais348. 

                                                                                                                                                    
se, portanto, um binômio essencial em torno do qual gravita o princípio: informação-reação - o contraditório 
significa audiência bilateral." (O contraditório cit., p. 60). 
346 Frisando-se, contudo, que não é a realização do ato por uma parte que será causa da oportunidade para a outra 
se manifestar, não há nexo de causalidade entre eles, a previsão da possibilidade de atuação é legal. Com maior 
propriedade, anota PIERO CALAMANDREI: "In questo consiste soprattutto la dialetticità del processo: che ogni 
mossa fatta da una parte apre alla parte avversaria la possibilità di compiere un'altra mossa volta a controbattere 
gli effetti di quella che la precede e che, si può dire, la contiene in ponteza. (...) in realtà, ogni mossa fatta da una 
parte del processo non è causa necessaria e sufficiente dell'atto successivo della controparte, ma è soltanto un 
occasione che vien data a questa di compiere a su volta una tra varie mosse, tutte giuridicamente possibili, tra le 
quali sta al suo senso di opportunitá scegliere quella più adatta a neutralizzare la mossa avversaria" (Il processo 
cit., p. 27). 
347 Cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, "A ideia da legitimação pelo procedimento é vitoriosa hoje, mesmo fora 
do campo jurisdicional, pelo que ela tem de expressivo do ponto-de-vista da inserção do sistema processual na 
ordem constitucional e da sua aceitabilidade social. Seria arbitrário o poder exercido sem a participação dos 
próprios interessados diretos no resultado do processo" (A Instrumentalidade cit., p. 156). 
348 Assim entendem HUMBERTO THEODORO JR. e DIERLE JOSÉ COELHO NUNES: "O delineamento dessa moderna 
concepção isonômica do contraditório se inicia de modo mais efetivo a partir desse momento, mediante a 
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No sistema atual, dada oportunidade de reação, fazê-lo ou não encontra-se no 

campo da disponibilidade das partes. É a possibilidade de se obter a posição de vantagem ou 

de suportar a posição de desvantagem que serve como principal, senão único, incentivo para a 

reação do sujeito parcial349. 

Todavia, se é certo que o exercício de uma faculdade ou de um ônus depende 

da disposição em atuar em prol de seu próprio interesse350, é igualmente certo que a resolução 

justa do conflito com atendimento aos seus escopos jurídico e social é um fim buscado pelo 

sistema processual, e a realização do mencionado ato pode ser indispensável para alcançar 

esses objetivos. 

A exigência de que o processo seja resolvido em conformidade com o modelo 

constitucional que, como se viu, não prescinde da participação dos envolvidos, atrai o julgador 

para o centro do contraditório. Nessa posição, o juiz tem o poder-dever de determinar as 

provas que entender necessárias, franquear meios para a participação dos sujeitos parciais, 

bem como de com eles dialogar351. 

                                                                                                                                                    
percepção da doutrina processual germânica de que este não poderia mais ser analisado tão-somente como mera 
garantia formal de bilateralidade da audiência, mas, sim, como uma possibilidade de influência 
(Einwirkungsmöglichkeit) sobre o conteúdo das decisões e sobre o desenvolvimento do processo, com 
inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa" (Uma dimensão cit., p. 169). 
349 Observa ANTONIO DO PASSO CABRAL que: "... se por um lado, a informação aos interessados é imperativa, 
cabe frisar que sua reação é apenas possível, visto que, em homenagem à liberdade das partes, não se pode impor 
o exercício de um direito como o contraditório. Pense-se no exemplo da revelia, em que o réu, apesar de citado 
(e, portanto, informado do ajuizamento da demanda), não oferece contestação. O direito de expressão é uma porta 
aberta franqueada à passagem: entra quem quiser." (O contraditório cit., p. 60). 
350 Entende-se, com HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, que o elemento distintivo entre ônus e faculdades não está 
no intuito de se obter uma vantagem, pois ambos os institutos voltam-se a esse objetivo. Em suas palavras: "... 
não se poderia estabelecer a dicotomia entre faculdades e ônus. Aceitá-la significaria dizer que a parte poderia 
praticar determinados atos processuais sem esperar nenhuma vantagem na relação jurídica processual. Se no 
núcleo do conceito de ônus está o agir para atendimento de interesse próprio (daí diferenciando-se de obrigação), 
não há sentido de contrapô-lo ao conceito de faculdade, pois aqui também a parte age para atender a um interesse 
seu, exatamente como no ônus" (Preclusão Processual Civil, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 99). 
351 Novamente, HEITOR VITOR MENDONÇA SICA assim dispõe: "Essa construção também sofreu atualização, de 
modo que o juiz passou a ser também sujeito do contraditório. Esse avanço se manifesta de três modos principais: 
(a) o seu poder de direção do processo (insperado pelo princípio do impulso oficial, com aplicação quase 
absoluta); (b) o exercício de iniciativa probatória; e finalmente (c) pelo 'diálogo' entre juiz e as partes, de modo 
que é dever daquele propor à prévia discussão destas a solução de questões cognoscíveis de ofício, o que está 
expressamente consagrado em algumas legislações estrangeiras. Este último aspecto sobressai como o mais 
inovador, vindo inspirado pelo que se convencionou chamar de 'colaboração' ou 'cooperação'" (O Direito cit., p. 
44). 
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Essa constatação, que também decorre do reconhecimento do caráter público do 

processo, põe ênfase sobre o aspecto dialogal do contraditório, sob a forma do dever de 

cooperação, que se dá em dois sentidos: das partes para o juiz, para a solução célere e efetiva 

do conflito; e do juiz para as partes, com a garantia de que a participação dessas contribui para 

a construção da solução judicial, de forma a legitimar o resultado do processo352. 

Assim, na lição de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, "o monólogo 

apouca necessariamente a perspectiva do observador e em contrapartida o diálogo, 

recomendado pelo método dialético, amplia o quadro de análise, constrange à comparação, 

atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de um juízo mais aberto e 

ponderado"353. 

Parece evidente, a esta altura, que essa concepção exige postura ativa do 

julgador, na condição de agente estatal, na busca do cumprimento das metas estabelecidas pelo 

modelo do processo civil de resultados (resolução da controvérsia, de modo justo e com 

pacificação social), para o que se faz necessário que o próprio julgador participe do 

contraditório354. 

Essa atividade, como já se adiantou, não se resume à chamada direção formal 

do processo, em que o juiz atua, como no direito norte-americano, como um árbitro neutro e 

                                                
352 Novamente, oportuna a observação de FLÁVIO LUIZ YARSHELL, relacionando o dever de cooperação à 
imperativo ético que deve reger a atividade dos sujeitos processuais "Com a superação da perspectiva liberal e a 
mudança de postura do Estado perante o indivíduo, no século XX, criaram-se as condições para a renovação do 
princípio: com o progresso do ativismo judicial (essencialmente nos sistemas de civil law) e a maior ênfase ao 
caráter público do processo, o contraditório ganhou novo relevo como 'diálogo' na formação do juízo, fruto, 
então, da colaboração e da cooperação das partes com o órgão judicial e deste para com aquelas. Mais uma vez 
não se pode negar que a busca de um autêntico dever de colaboração ou de cooperação das partes - tanto mais de 
forma específica em matéria de prova - está intimamente relacionado à ênfase para o aspecto ético do processo, 
como instrumento a serviço dos escopos de atuação concreta do direito objetivo e de pacificação social pela 
eliminação de controvérsias." (Antecipação cit., p. 164). 
353 Poderes cit., p. 9. 
354 Cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "Essa participação constitui postulado inafastável da democracia e o 
processo é em si mesmo democrático e portanto participativo, sob pena de não ser legítimo. E falar em 
participação significa, no direito processual moderno, falar também no ativismo judiciário, que é a expressão da 
postura participativa do juiz - seja através das iniciativas probatórias, seja da efetiva assunção do comando do 
processo, seja do diálogo a que o juiz tradicional se recusa - e principalmente mediante o profundo envolvimento 
nos pontos controvertidos e questões que serão relevantes para o julgamento da causa, etc." (A Instrumentalidade 
cit., pág. 156) 
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imparcial, apenas interferindo para decidir os incidentes que lhe são submetidos, garantindo 

que a instrução ocorra de acordo com "as regras do jogo", como se dava na acepção tradicional 

do modelo adversarial. 

Exige-se também a chamada direção material do processo355, que inclui um 

conjunto de atividades cuja realização é permitida pelo sistema ao juiz para influir no produto 

da instrução. Contudo, é importante ressalvar desde logo, essa interferência deve sempre 

atender ao dever de imparcialidade.  

Afinal, a atuação do julgador não deve ser em favor de uma ou de outra parte, 

mas no intuito de obter resultado justo, mais aderente possível à realidade dos fatos e com a 

entrega da tutela jurisdicional que mais se aproxime da situação que se verificaria se não 

houvesse ocorrido a lesão ou ameaça de lesão ao direito subjetivo de uma das partes. 

A intervenção no contraditório pelo juiz não deve, porém, ser entendida como 

sucedâneo do papel das partes. Ao buscar a proteção de seus interesses, em regra as partes são 

os sujeitos processuais mais empenhados em trazer os elementos fáticos favoráveis ao sustento 

de suas teses, o que amplia e aprofunda o âmbito de cognição do magistrado356. Além disso, no 

mais das vezes são as partes que vivenciaram os fatos por elas narrados, de modo que detêm 

os meios de prova que podem corroborar suas versões357. 

                                                
355 Cf. LUIGI PAOLO COMOGLIO, ao tratar do modelo de processo inquisitorial, destaca-se: "il potere-dovere di 
investigare anche d'ufficio i fatti rilevanti e di assumere le prove all'uopo necessarie, nella ricerca "ufficiale" della 
verità objettiva (è la massima espressione della c.d. direzione materiale del procedimento)" (Garanzie 
Costituzionali e "Giusto Processo" (Modelli a Confronto), Revista de Processo, vol. 90, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 107). 
356 Cf. FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Antecipação cit, p. 163. 
357 Esse é o entendimento de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA: "... sem a colaboração do advogado 
mesmo o juiz mais competente não estará inteiramente habilitado a conduzir um processo complicado do ponto 
de vista prático. Ainda com a melhor boa vontade, faltar-lhe-á tempo e o mesmo interesse dos representantes das 
partes para classificar o material por estas trazido, processá-lo e formá-lo com independência. De tal sorte, 
conquanto lícito ao órgão judicial agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente expostos ou 
suprir lacunas na matéria de fato, a iniciativa das partes pode exibir valor inestimável e merece ser estimulada de 
modo a possibilitar a mais rápida e segura verificação do material probatório. Volta a cena, assim, a necessidade 
da cooperação tantas vezes mencionada: a atividade probatória haverá de ser exercida pelo magistrado, não em 
substituição das partes, mas juntamente com elas, como um dos sujeitos interessados no resultado do processo" 
(Poderes cit, p. 16). 
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Portanto, como já dito, é por meio do equilíbrio entre as funções exercidas por 

juiz e partes que se permite o melhor aproveitamento da cognição processual, possibilitando 

que o processo produza resultados úteis e justos, mas, igualmente, que possam pacificar o 

conflito. 

Sob essa concepção, inclui-se no papel ativo do juiz o exercício dos seus 

poderes instrutórios, mas não só isso. Deve ele, sempre que possível, privilegiar a produção de 

informações, com a prova e os debates, pelas partes, atuando positivamente para prover 

condições para tanto. 

Não se trata aqui, como se poderia entender, da defesa de uma restrição dos 

poderes do juiz. Não se questiona o dever do magistrado de intervir positivamente na 

instrução, determinando sejam trazidos elementos probatórios aos autos358.  

O que se propõe é que por meio da participação dos sujeitos processuais em 

diálogo sejam obtidas em maior número e melhor qualidade as informações que podem servir 

à solução da causa, porque se entende que que as partes estão em posição mais adequada para 

exercer essa atividade e porque, simplesmente, elas têm o direito de buscar influenciar o 

resultado que lhes afetará359. 

Portanto, tem-se que a atividade do julgador para que o contraditório seja 

realizado em seu sentido material, com efetividade, deve incluir o incentivo para que as partes 

provejam informações para a solução justa da causa360, desde que, logicamente, essa exigência 

                                                
358 Nesse sentido, HUMBERTO THEODORO JR. e DIERLE JOSÉ COELHO NUNES: "Assim, o contraditório não incide 
sobre a existência de poderes de decisão do juiz, mas, sim, sobre a modalidade de seu exercício, de modo a fazer 
do juiz um garante da sua observância, impondo a nulidade de provimentos toda vez que não exista a efetiva 
possibilidade de seu exercício" (Uma dimensão cit., p. 175). 
359 Oportuna a observação de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA nesse sentido: "A faculdade concedida aos 
litigantes de pronunciar-se e intervir ativamente no processo impede, outrossim, sujeitem-se passivamente à 
definição jurídica ou fática da causa efetuada pelo órgão judicial. E exclui, por outro lado, o tratamento da parte 
como simples 'objeto' de pronunciamento judicial, garantindo o seu direito de atuar de modo crítico e construtivo 
sobre o andamento do processo e seu resultado, desenvolvendo antes da decisão a defesa das suas razões." 
(Poderes cit., p. 9). 
360 Interessante notar, nesse sentido, que as disposições do Código de Processo Civil Francês referidas em item 
anterior desse trabalho (vide notas ao item 5.1.2.1) usam a expressão "convidar" para se referir à ação do juiz 
dirigida ao esclarecimento de pontos de fato ou de direito. Não se diz que o juiz determina que as partes 
produzam a informação, mas que cabe ao juiz convidá-las a fazê-lo. 
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não fira direito fundamental daquele que a deveria prestar, como, por exemplo, aquelas 

albergadas por dever de sigilo ou que atinjam a dignidade da pessoa, previstas nas restrições 

dos arts. 347 e 408 do Código de Processo Civil. 

Nessas hipóteses, caberá à parte ou ao terceiro alegar a exceção ao dever de 

cooperação. Em se tratando de mera recusa, por entender que a informação trazida poderá ser 

interpretada desfavoravelmente aos seus interesses, a solução da presunção de veracidade por 

força do descumprimento do ônus da prova parece ser a que melhor resolve a questão, embora 

se admita a sua insuficiência nos casos em que a parte adversa não tem pleno conhecimento da 

informação que poderia ter sido revelada caso fosse trazido o meio de prova pedido aos 

autos361. 

Em contrapartida, devem ser "levados a sério" os argumentos das partes, o que 

não significa acolhê-los, mas considerá-los e respondê-los fundamentadamente362. Ao assim 

proceder, o magistrado atenderá ao contraditório, dando-lhe fechamento, demonstrando de que 

maneira as questões debatidas foram resolvidas para se chegar na decisão imposta às partes363. 

Em conclusão, na medida em que um ato processual estiver voltado ao 

atendimento dos interesses privados das partes, praticá-lo é escolha que se encontra no âmbito 

das suas disponibilidades. Contudo, verificando o julgador que sua realização é necessária 

para atender ao interesse público processual consistente na pacificação da controvérsia em 

conformidade com o devido processo constitucional, aquele ato, por determinação judicial, 

deixa de ser faculdade ou ônus e passa a ser dever. 
                                                
361 Imagine-se, por exemplo, a situação em que uma das partes acredita ter sofrido danos causados por um defeito 
de um medicamento e que pede uma amostra do lote daquele que, se analisada, demonstraria que o defeito existe, 
mas é distinto daquele que a parte autora acreditava e potencial causador de patologias que se desenvolveriam 
silenciosamente ao longo dos anos. Tal fato, se revelado, poderia provocar a propositura de nova demanda ou, 
ainda, a ampliação do objeto da demanda, em caso de pedido genérico (tratamento de todos os males causados 
por aquele remédio, por exemplo), situação que não equivale a resultante da aplicação da regra do ônus da prova. 
362 JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao tratar das funções demonstrativa e persuasiva da prova, anota que: "De 
um lado, as partes se esforçam para convencerem o juiz de que têm razão e, de outro lado, deve o magistrado 
levar a sério os argumentos trazidos pelos litigantes" (Neoprivatismo  cit., p. 28). 
363 CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA observa a respeito que: "Faceta importante a ressaltar é que a 
participação no processo para a formação da decisão constitui, de forma imediata, uma posição subjetiva inerente 
aos direitos fundamentais, portanto é ela mesma o exercício de um direito fundamental. Tal participação, além de 
constituir exercício de um direito fundamental, não se reveste apenas de caráter formal, mas deve ser qualificada 
substancialmente” (Formalismo-valorativo cit, p. 158) 



 142 

Em outras palavras, a realização do ato deixa de ser apenas imperativo do 

interesse de uma das partes e sua efetivação passa a integrar o interesse público de resolução 

do conflito, que anima o processo.  

Pense-se, por exemplo em uma hipótese genérica em que se verifique 

controvérsia fática. Nesse caso, o atendimento ao modelo constitucional exige que seja 

investigada a verdade dos fatos que dão suporte aos pedidos364, de modo a que a decisão tenha 

a maior aderência possível à realidade e que as partes possam participar e influenciar o 

resultado a que estarão sujeitas ao final do processo.  

Vê-se, portanto, que a prova é ao mesmo tempo um ônus imputado às partes – 

pois interessa a elas demonstrarem que têm razão e que o bem da vida pleiteado lhes deve ser 

confrido – e uma técnica para a prestação da tutela jurisdicional conforme com os objetivos do 

processo civil de resultados365. 

Então, em síntese, os poderes-deveres do juiz impostos pelo modelo 

constitucional, sob a ótica da cooperação com as partes, incluem esclarecimentos dos pontos 

de fato e de direito que, porventura, não lhe pareçam claros; fixação dos pontos controvertidos 

conjuntamente; advertência às partes das consequências da prática ou não dos atos 

processuais; resposta aos requerimentos das partes; e, não menos importante, determinação da 

realização da prova que não tenha sido pleiteada e que lhe pareça indispensável para a solução 

do litígio.366 

                                                
364 Ressalvando-se, entretanto, que a verdade não é um fim em si mesmo buscada pelo sistema processual, mas 
um meio para se chegar a uma solução justa, cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, A Instrumentalidade cit., p. 272.  
365 FLÁVIO LUIZ YARSHELL destaca que: "a qualificacão da prova como um ônus - se entendido como imperativo 
do próprio interesse - parece mesmo ser imperfeita ou, quando menos, insuficiente diante da premissa de que no 
processo a descoberta da verdade atende não apenas ao interesse da parte, mas também ao interesse do Estado 
que presta a jurisdição" (Antecipação cit., fl. 149). 
366 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina a respeito: " Do contraditório já se tem falado. Ele é, resumidamente, a 
garantia de participação, que nem se restringe ao processo jurisdicional só, mas constitui inerência do próprio 
regime democrático. A participação é que legitima todo processo político e o exercício do poder. Para a 
efetividade do processo, colocada em termos de valor absoluto, poderia parecer ideal que o contraditório fosse 
invariavelmente efetivo: a dialética do processo, que é fonte de luz sobre a verdade procurada, expressasse na 
cooperação mais intensa entre o juiz e os contendores, seja para a descoberta da verdade dos fatos que não são do 
conhecimento do primeiro, seja para o bom entendimento da causa e dos seus fatos, seja para a correta 
compreensão das normas de direito e apropriado enquadramento dos fatos nas categorias jurídicas adequadas. O 
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6.4. A COOPERAÇÃO COMO PRINCÍPIO NO PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

 

O projeto de Código de Processo Civil, que foi parcialmente aprovado na 

Câmara dos Deputados, afilia-se à tendência observada na legislação internacional, além dos 

países aqui estudados, Estados Unidos e França, notadamente em Portugal367, e adota o 

chamado princípio da cooperação368. 

Nesse tocante, aliás, merece breve notícia entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil português (Lei no 41, de 26 de junho de 2013) em 01 de setembro de 2013. 

O referido Código, nos moldes do projeto brasileiro em andamento na Câmara 

dos Deputados, estabeleceu em seu início título voltado às disposições e princípios 

fundamentais. Nesse, encontram-se o "dever de gestão" 369  (art. 6o) e o "princípio da 

                                                                                                                                                    
contraditório, em suas mais recentes formulações, abrange o direito das partes ao diálogo com o juiz: não basta 
que tenham aquelas a faculdade de ampla participação, é preciso que também este participe intensamente, 
respondendo adequadamente aos pedidos e requerimentos das partes, fundamentando decisões e evitando 
supreendê-las com decisões-de-ofício inesperadas" (A instrumentalidade cit., p. 337). 
367 FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA anota que: "O exemplo mais bradante do princípio da cooperação entre os 
sujeitos processuais pode ser encontrado na legislação processual portuguesa em vigor, na qual é possível divisar 
claramente várias regras que impõem a cooperação das partes para com o Juiz, do Juiz para com as partes e, até 
mesmo, cooperação mútua em certos aspectos. Nesse modelo processual civil, não fica só ao encargo do Juiz 
assegurar que tais regras sejam observadas, sendo viável que as partes apontem falhas do magistrado no 
cumprimento de seu dever de cooperação, o que pode ensejar, inclusive, a anulação de decisão proferida em 
desrespeito a tal regra" (Governança cit., p. 238). 
368 Cf. MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONÍCIO, Ensaio sobre o dever de colaboração das partes previsto no 
projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro, Revista de Processo, vol. 190, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 211. 
369 "(1) - Cumpre ao juiz, sem prejuízo do ónus de impulso especialmente imposto pela lei às partes, dirigir 
ativamente o processo e providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as diligências 
necessárias ao normal prosseguimento da ação, recusando o que for impertinente ou meramente dilatório e, 
ouvidas as partes, adotando mecanismos de simplificação e agilização processual que garantam a justa 
composição do litígio em prazo razoável. (2) - O juiz providencia oficiosamente pelo suprimento da falta de 
pressupostos processuais suscetíveis de sanação, determinando a realização dos atos necessários à regularização 
da instância ou, quando a sanação dependa de ato que deva ser praticado pelas partes, convidando estas a praticá-
lo." 
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cooperação"370 (art. 7o), que determinam a postura ativa do juiz na condução do processo e a 

participação contraditória do juiz e das partes. 

Note-se que os referidos artigos já se encontravam dispostos no Código anterior 

nos arts. 265 e 267, com algumas modificações. Parece, portanto, que a alteração substancial 

procedida foi no status conferido a esses dispositivos, alçando-os à categoria de princípios 

fundamentais. 

Além da sua previsão no citado art. 6o, o dever de gestão é detalhado no art. 

590, que trata especificamente da gestão inicial do processo. Encontram-se de forma clara 

nesse dispositivo os deveres de consulta e prevenção, derivados da cooperação, bem como a 

previsão de contato inicial do juiz com a matéria controvertida371. 

                                                
370 "(1) - Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias 
partes cooperar entre si, concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio. (2) - 
O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, seus representantes ou mandatários judiciais, 
convidando-os a fornecer os esclarecimentos sobre a matéria de facto ou de direito que se afigurem pertinentes e 
dando-se conhecimento à outra parte dos resultados da diligência. (3) - As pessoas referidas no número anterior 
são obrigadas a comparecer sempre que para isso forem notificadas e a prestar os esclarecimentos que lhes forem 
pedidos, sem prejuízo do disposto no n.o 3 do artigo 417o. (4) - Sempre que alguma das partes alegue 
justificadamente dificuldade séria em obter documento ou informação que condicione o eficaz exercício de 
faculdade ou o cumprimento de ónus ou dever processuais, deve o juiz, sempre que possível, providenciar pela 
remoção do obstáculo." 
371 "1 - Nos casos em que, por determinação legal ou do juiz, seja apresentada a despacho liminar, a petição é 
indeferida quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma evidente, exceções 
dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer oficiosamente, aplicando-se o disposto no artigo 560.  
2 - Findos os articulados, o juiz profere, sendo caso disso, despacho pré-saneador destinado a:  
a) Providenciar pelo suprimento de exceções dilatórias, nos termos do n.º 2 do artigo 6º;  
b) Providenciar pelo aperfeiçoamento dos articulados, nos termos dos números seguintes;  
c) Determinar a junção de documentos com vista a permitir a apreciação de exceções dilatórias ou o 
conhecimento, no todo ou em parte, do mérito da causa no despacho saneador.  
3 - O juiz convida as partes a suprir as irregularidades dos articulados, fixando prazo para o suprimento ou 
correção do vício, designadamente quando careçam de requisitos legais ou a parte não haja apresentado 
documento essencial ou de que a lei faça depender o prosseguimento da causa.  
4 - Incumbe ainda ao juiz convidar as partes ao suprimento das insuficiências ou imprecisões na exposição ou 
concretização da matéria de facto alegada, fixando prazo para a apresentação de articulado em que se complete 
ou corrija o inicialmente produzido.  
5 - Os factos objeto de esclarecimento, aditamento ou correção ficam sujeitos às regras gerais sobre 
contraditoriedade e prova.  
6 - As alterações à matéria de facto alegada, previstas nos n.ºs 4 e 5, devem conformar-se com os limites 
estabelecidos no artigo 265.º, se forem introduzidas pelo autor, e nos artigos 573.º e 574.º, quando o sejam pelo 
réu.  
7 - Não cabe recurso do despacho de convite ao suprimento de irregularidades, insuficiências ou imprecisões dos 
articulados." 
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Por fim, o mencionado princípio da cooperação é encontrado, ainda, nos arts. 

8o, que trata da boa-fé processual372, e no art. 417, que dispõe sobre a descoberta da verdade373, 

o que igualmente denota a centralidade desse conceito para o sistema processual civil 

português. 

Muito embora se perceba que muitos dos dispositivos do referido Código de 

Processo Civil Português, apenas para se ficar nesse exemplo, encontram correspondência no 

CPC brasileiro vigente, é certo que a disposição da cooperação como princípio processual no 

mencionado projeto de novo Código de Processo Civil, eleva ao devido patamar a importância 

do diálogo processual para a consecução do modelo constitucional. 

Seu artigo 5o dispõe que "as partes têm o direito de participar ativamente do 

processo cooperando com o juiz e fornecendo-lhes subsídios para que profira decisões, realize 

atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência". 

Da forma como se encontra redigido, o artigo parece condicionar o direito de 

participação das partes ao preenchimento das condições de cooperação com o juiz e 

fornecimento de subsídios, o que não estaria correto. 

O direito de participação decorre do próprio contraditório, conforme 

sedimentado entendimento, e não precisaria ser explicitado. A participação de que se trata aí 

                                                
372 "As partes devem agir de boa fé e observar os deveres de cooperação resultantes do preceituado no artigo 
anterior." 
373 "1- Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta 
da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o que 
for requisitado e praticando os actos que forem determinados.  
2) - Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos 
que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos 
probatórios, sem prejuízo da inversão do ônus da prova decorrente do preceituado no n.o 2 do artigo 344.o do 
Código Civil.  
3) - A recusa é, porém, legítima se a obediência importar: a) Violação da integridade física ou moral das pessoas; 
b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações; c) 
Violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos, ou do segredo de Estado, sem prejuízo do disposto 
no n.o 4. 
4) - Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número anterior, é aplicável, com as adaptações impostas 
pela natureza dos interesses em causa, o disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da 
escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado". 
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parece a correspondente ao dever de cooperação do juízo com as partes, entendendo-se que 

àquele dever corresponderia o direito das partes. 

O dever das partes vem explicitado no art. 8o, que determina que elas têm o 

dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando para a identificação das 

questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e 

procrastinatórios. 

Mesclou-se no mesmo dispositivo, como se vê, o dever de cooperação das 

partes frente ao Juízo, com o dever mútuo de esclarecimento quanto as questões de fato e de 

direito, e, por fim, com o abuso de direito processual 

Os artigos 9 e 10 estabelecem a vedação à decisão sem contraditório prévio, 

privilegiando o diálogo com as partes e afastando a possibilidade de "decisões-surpresa", 

prevendo-se o dever de consultar as partes acerca de questão em que se venha a fundamentar a 

decisão e acerca da qual não tenha havido oportunidade de se manifestarem, ainda que esta 

questão seja cognoscível de ofício.  

Igualmente relevante é o fato de que tais regras encontram-se expressas na parte 

geral do projeto, que dispõe sobre os princípios e garantias processuais. Portanto, ainda que 

sejam regras, pois determinam comportamentos, são regras principiológicas, que guardam um 

grau de densidade normativa mais elevado que princípios, mas determinam a interpretação dos 

demais dispositivos do projeto a sua luz. 

Também merece destaque o art. 118 do projeto, que dispõe sobre o dever de 

direção do processo pelo juiz, e especialmente de seu inciso V, que confere ao magistrado o 

poder de adequação procedimental nos seguintes termos: "dilatar os prazos processuais e 

alterar a ordem de produção dos meios de prova adequando-os às necessidades do conflito, de 

modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico". 

Convém aguardar, por fim, que o projeto tenha força indutiva para provocar a 

modificação cultural e institucional a que se propõe, sendo certo, todavia, que não é mais 

admissível na conjuntura sócio-jurídica atual que existam normas "que não sejam para valer".  
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CONCLUSÃO 

 

Foi visto nesse trabalho que o manejo da técnica processual, especialmente com 

a condução ativa do processo pelo juiz, tem potencial para aproximar o método estatal de 

resolução de conflitos ao modelo constitucional às especificidades das controvérsias de direito 

material, estas últimas consideradas sob a ótica do pós-positivismo.  

Essa constatação não é feita, todavia, sem a ponderação do tamanho da tarefa 

que se exige do Poder Judiciário e, como dito de início, dos indivíduos que exercem a função 

jurisdicional.  

São conhecidas as limitações materiais e humanas da máquina judiciária374, o 

que evidentemente interfere com a eficiência da solução judicial de controvérsias para a 

implementação dos valores constitucionais. 

                                                
374 O que não significa necessariamente falta de recursos financeiros, desconhecendo-se o papel que uma melhor 
gestão poderia exercer para se alcançar melhores resultados com os orçamentos existentes. MARIA TEREZA 
SADEK aponta que: "A questão dos recursos materiais normalmente é sublinhada em diagnósticos elaborados 
pelos operadores do sistema de justiça. Lembram eles que muitas varas ainda operam em situação muito precária, 
que os serviços não estão informatizados, que os proventos dos juízes são inferiores aos de outros graduados em 
Escolas de Direito, que o salário pago para o pessoal de apoio é insuficiente para o recrutamento de uma mão de 
obra qualificada. Magistrados entrevistados pelo IDESP (SADEK, 1995a e SADEK, ARANTES, PINHEIRO, 
2001) apontaram a escassez de recursos materiais como o principal obstáculo a uma adequada prestação 
jurisdicional (86% afirmaram ser este fator “extremamente importante” ou “muito importante”). Na mesma 
direção pronunciaram-se os integrantes do Ministério Público dos Estados: para 81%, este fator aparece como 
“muito importante” ou “importante” para explicar as deficiências na justiça (SADEK, 1997). Este tema tem 
provocado embates entre membros do Legislativo e do Executivo de um lado e da Justiça de outro. Uma vez 
mais, ainda que reconheçam que se trata de um fator importante, estudos comparativos internacionais 
demonstram não haver correlação significativa entre o montante de recursos à disposição da justiça e a eficiência 
na prestação jurisdicional. Ou seja, incrementos em recursos não provocam iguais crescimentos na agilidade e na 
previsibilidade dos serviços prestados. (SADEK, Maria Tereza, Poder Judiciário: perspectivas de reforma, 
Revista Opinião Publica, v. 10, n. 1, Campinas, 2004, disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762004000100002&lng=en&nrm=iso, acesso 
em 28 de setembro de 2013.) 

 Nesse sentido, ainda, tenha-se em conta que o relatório "Justiça em números" de 2012, publicado pelo CNJ, 
apurou que "A despesa total da Justiça alcançou a cifra de 50,4 bilhões, sendo que aproximada- mente 90 % 
refere a gastos com recursos humanos, um total de R$ 45,2 bilhões. Importante explicar que as despesas com RH 
consideram todos os servidores ativos, inativos, instituidores de pensão, servidores que não integram o quadro 
efetivo, além de incluir a remuneração e todos os demais encargos tais como: ajuda de custo, diárias, passagens, 
auxílios, entre outros" (p. 447). 
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Ao Judiciário faltam equipamentos, locais adequados para armazenamento dos 

autos processuais, para a consulta dos mesmos pelos advogados e para a realização das 

audiências. Faltam profissionais estimulados e treinados, não só na área jurídica, mas também 

na organização administrativa da sua atividade375. 

Aliás, essa falta de preparo faz com que, por vezes, instrumentos concebidos 

para o aprimoramento do processo, em sua eficiência e justiça, como a audiência prévia de 

conciliação, tornem-se apenas um iter procedimental sem maior significado ou consequência, 

vez que os conciliadores, com honrosas exceções, não têm conhecimento da causa e não estão 

tecnicamente preparados para aproximar as partes ou sugerir soluções. 

A superação dessas condicionantes encontra maiores dificuldades, pois exige 

maior aporte e melhor gerenciamento dos recursos financeiros do Poder Judiciário 376 . 

Necessário, portanto, o reconhecimento da mudança do papel do Judiciário - e não apenas do 

seu agente, o juiz - como responsável por administrar de forma mais eficiente os recursos 

materiais e humanos que estão a sua disposição. 

Faz-se essas ressalvas, pois sabe-se que a tarefa exigida constitucionalmente do 

Judiciário é imensa e com a estrutura de que atualmente dispõe sua consecução beira a 

impossibilidade. 

                                                
375 Muito embora os relatórios "Justiça em números" do CNJ não tragam informações diretamente relacionadas à 
existência ou não de estrutura ou de experiência de gestão administrativa dos cartórios judiciais, reservando-se a 
avaliação dos índices como orçamento, número de sentenças proferidas, número de processos entrados e 
baixados, e gastos com remuneração, esses dados municiam outras iniciativas daquele órgão voltados à melhoria 
da gestão, como o "banco de boas práticas de gestão do Poder Judiciário", previsto na Resolução 70 daquele 
órgão, e a "Cartilha da Gestão Estratégica do Poder Judiciário" (disponível em 
http://www.cnj.jus.br/images/gestao-planejamento-poder-judiciario/metodologia-gestao-
estrategica/cartilha_gest_nac_jud.pdf , acesso em 28 de setembro de 2013). 
376 Tem-se notícia de pesquisa a esse respeito, que até o presente momento aguarda publicação, realizada por 
pesquisadores da Faculdade de Direito de Vitória, coordenados por CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, em que se 
buscou aprofundar as informações sobre a existência de infraestrutura e de práticas de gestão em cartórios 
judiciais das quatro capitais dos Estados do sudeste brasileiro, tendo-se verificado que: "A gestão é ponto 
indispensável para a celeridade processual. Por quê? Com uma boa gestão, mesmo varas com estrutura ruim, 
recursos humanos e materiais, podem obter boa movimentação e celeridade no processo. É o caso que nós 
notamos nas varas criminais estaduais. E até para identificar a prioridade de cada deficiência estrutural que 
merece ser eliminada também é preciso implementar um sistema de gestão eficaz." E conclui a coordenadora da 
pesquisa que: "As deficiências de estrutura material e humana também devem ser eliminadas, mas com o objetivo 
de potencializar os resultados obtidos com a gestão e o desempenho dessas varas." (Pesquisa Empírica... cit., p. 
322). 
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Todavia, a necessária solução das limitações estruturais do Judiciário não pode 

afastar a noção de que ele não está apartado das demais funções do Estado e que lhe cabe, 

assim como aos demais, perseguir as metas constitucionais com os recursos, insuficientes por 

certo, que detém. Em suma, deve-se buscar realizar o máximo com o pouco que se tem e, para 

tanto, contribuem as técnicas gerenciais advindas dos campos da administração pública e 

privada.  

Pensa-se, nesse sentido, que não se deve confundir a independência e a 

autonomia do Poder Judiciário com seu isolamento das discussões de aprimoramento das 

funções do Estado, o que, aliás, não mais ocorre, merecendo destaque o papel do Conselho 

Nacional de Justiça nesse mister. Encontra-se hoje relevante volume de informações sobre o 

funcionamento do Judiciário e sobre práticas bem sucedidas adotadas pelos Tribunais pátrios 

que contribuem para a melhoria do exercício da função judicial. 

E se há espaço para melhoria, dentro da conjuntura atual, definitivamente há 

que se perseguir a mudança cultura ou de mentalidade dos operadores do direito, para que não 

mais se contentem com o manejo do processo como meio ineficiente, burocrátizado e 

formalizado de exercício do poder estatal. A realização do contraditório com a efetiva 

participação do juiz que se prepara para a causa desde o seu início, conhecendo as 

peculiaridades da controvérsia e indagando as partes quanto aos pontos que mereçam 

esclarecimentos, é viável e necessária.  

Trata-se, importante repetir, de comando da norma constitucional, não se 

podendo relegá-lo ao âmbito das normas que não produzem efeitos, que equivalem a 

promessas bem intencionadas que não se concretizam. 

Tem-se, ademais, que a efetivação do valor constitucional de ser ouvido, de 

participar do processo decisório que produzirá a ordem estatal e de influenciar o resultado que 

sujeitará as partes, se bem conduzido, tem potencial para aumentar a eficiência do processo, e 

não apenas resultar na sua efetividade. 
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Um processo bem conduzido, desde seu início, está mais apto para eliminar 

discussões inúteis e protelatórias, a focar o debate sobre as questões que realmente envolvam a 

controvérsia, economizando o tempo e o custo do funcionamento da máquina estatal. 

Além disso, e aqui reside questão fundamental, a percepção das partes de que 

efetivamente foram ouvidas, de que seus argumentos foram considerados e produziram efeitos 

no raciocínio do julgador, ainda que eles não obtenham o resultado esperado, legitima o 

resultado e atua em favor da pacificação social. 

Não se está dizendo, por fim, que as partes aceitarão placidamente o resultado 

do julgamento se o contraditório for realizado em cooperação, pois, como repetiu-se ao longo 

desse estudo, as partes buscam a satisfação dos seus interesses e logicamente estarão 

contrariadas se não o obtiverem.  

Contudo, ainda maior será sua insatisfação e a disposição de empenhar tempo, 

dinheiro e esforços se sequer tiverem sido ouvidas.  

A expectativa de que em oportunidade seguinte o juiz lhe ouvirá ou de que o 

grau recursal enfim responderá seus questionamentos é estímulo presente em nossa realidade, 

que pode ser eliminado com a efetivação dos valores que já estão albergados no sistema e com 

o manejo das técnicas que já estão previstas em nosso ordenamento. 
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