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RESUMO 

 

O trabalho propõe-se a estudar os elementos e consequências do princípio do contraditório no 
processo civil do Estado Constitucional brasileiro. Apresentam-se noções históricas e a passagem 
da lógica tópica para a lógica sistemática, com o consequente esvaziamento axiológico do 
contraditório. Analisam-se também as repercussões da democracia deliberativa na mudança do 
status dos indivíduos na construção das decisões estatais, de súditos a colaboradores. Verifica-se 
a insuficiência do conceito restritivo do contraditório e adiciona-se a faceta substancial ou 
dinâmica, compreendida como o direito a recíprocas influências na construção dos provimentos. 
Investigam-se as consequências da remodelação do princípio do contraditório: vedação a decisões 
surpresa, princípio da colaboração processual e deveres correlatos, modelo de processo 
cooperativo e reforço do dever de motivação das decisões. Após, faz-se uma releitura crítica de 
alguns institutos processuais em decorrência do contraditório substancial. O último capítulo 
aborda a concretização do contraditório nos processos cujas decisões possuem efeitos 
transcendentes e atingem pessoas não integrantes da relação processual. Para tanto, propõe-se a 
generalização da figura do amicus curiae. Em seguida, investigam-se a sua natureza jurídica, os 
critérios de admissão e poderes de atuação. Conclui-se que o contraditório no Estado 
Constitucional brasileiro ostenta concepção lata, relacionada ao direito democrático de 
participação e influência na construção dos provimentos jurisdicionais. Assegura ainda a 
instituição do processo como uma comunidade de trabalho e comunicação, em que a decisão deve 
retratar debate paritário travado no palco processual. 

Palavras-chave: Direito Processual Civil; Contraditório; Influência; Colaboração; amicus curiae. 



 

ABSTRACT 

 

The paper presents the study of the elements and consequences the contradictory principle places 
in Brazilian Constitutional State.  Historic aspects are presented as well as the passage of the 
topical logic for the systematic logic, followed by the axiological emptying of the contradictory. 
It is analyzed the impact of deliberative democracy on the change of the status of individuals in 
the State’s decision making, from subjects to partners. It is observed the inadequacy of the 
restrictive concept of the contradictory and it is added a substantial facet or dynamic to it, 
understood as the right to mutual influences on the formulation of decisions. The consequences of 
the remodeling of the contradictory principle are studied, such as the prohibition of unexpected 
decisions, principle of procedural collaboration and related duties, cooperative process model and 
strengthening the duty of motivation of decisions. Afterwards, as a result of the concept of 
substantial contradictory, it is done a critical rereading of some procedural institutes. In the last 
chapter, it is discussed the implementation of contradictory in procedures in which decisions 
place transcendent effects, affecting people outside the procedural relationship. In order to that, it 
is proposed the generalization of the amicus curiae. It is later then investigated its legal nature, 
the admission criteria and powers of performance. It is concluded that the contradictory bears a 
broad conception on Brazilian Constitutional State, related to the democratic right to engage and 
influence the jurisdictional ruling.  It is still ensured the institution of the process as a community 
of work and communication in which the decision must portray joint debate undertaken in the 
procedural stage.  

Keywords: Civil Procedural Law; Contradictory; Influence; Cooperation; amicus curiae. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo do contraditório permanece atual, por diversas razões. Em princípio, reflete a 

democratização do processo civil contemporâneo, voltado a garantir a participação dos sujeitos 

processuais na formação dos provimentos e a legitimação do exercício do poder jurisdicional. 

Inserido na ideia de democracia deliberativa, o contraditório converge para a busca do 

aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. No caso brasileiro, trata-se de instituto 

remodelado e ampliado normativamente sob a égide da Constituição Federal de 1988. 

Em segundo lugar, o estudo de princípios jurídicos, de uma forma geral, ganha nova 

perspectiva diante do neoconstitucionalismo e do modelo constitucional do processo, teorias que 

propugnam pela normatividade direta dos princípios constitucionais. Altera-se o polo 

metodológico do estudo do processo civil do sistema codificado para a Constituição, esta com 

efeitos expansivos para todo o ordenamento jurídico. Assim, o reconhecimento da normatividade 

dos princípios é fator que também confere atualidade ao exame dos princípios, diante da 

necessidade de repensar a conformação desta espécie normativa. 

Além disso, no paradigma do neoprocessualismo, considera-se o processo um meio de 

efetivação dos direitos fundamentais, exercido através da completa “paridade de armas”. Diante 

da nova roupagem dos princípios processuais, assegura-se o direito de buscar o Poder Judiciário, 

de participar de um processo efetivo, baseado no diálogo e igualdade das partes a fim de 

concretizar o direito material. 

Nesse contexto, a presente pesquisa busca delinear os elementos do contraditório sob a 

ótica do Estado Constitucional brasileiro e as consequências dele decorrentes. Especificamente, 

dispõe-se a investigar a interligação da constitucionalização do Direito, do caráter democrático do 

Estado e o direito de participação e influência na construção dos provimentos jurisdicionais no 

sistema processual civil brasileiro. Questiona-se, ainda, a existência de um princípio da 

cooperação processual no sistema jurídico brasileiro e as suas implicações na posição, nos 

poderes e nos deveres dos sujeitos processuais; e qual o modelo de processo se revela mais 
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adequado para instituir uma comunidade de trabalho e comunicação com condições paritárias de 

influência na formação do provimento jurisdicional.  

Para a satisfação desses objetivos, empregou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica. 

Examinaram-se a legislação brasileira e a interpretação que lhe conferem a doutrina e a 

jurisprudência dos tribunais superiores. Realizou-se uma pesquisa nos endereços eletrônicos dos 

tribunais de cúpula do país, quais sejam, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal 

Federal (STF), a fim de ampliar o campo de visão do assunto para aspectos práticos e não apenas 

teóricos. A pesquisa também apresenta precedentes da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais (TNU), por ser o órgão responsável pela interpretação da legislação 

federal no microssistema dos juizados especiais.  

Apesar de o estudo de direito comparado não constituir escopo da dissertação, foram 

analisados textos normativos e a doutrina de outros países, em especial de Portugal. Justifica-se a 

escolha do sistema português pelos laços históricos que unem os países, pela identidade da língua 

(que facilitou a pesquisa e a compreensão dos institutos) e pela semelhança cultural, inclusive 

diante da herança da legislação portuguesa no Brasil em tempos remotos, com repercussões na 

conformação do ordenamento jurídico nacional. Além disso, o texto do Código de Processo Civil 

(CPC) português consagra expressamente o princípio da cooperação processual, e apresenta vasta 

produção doutrinária e jurisprudencial sobre os princípios do contraditório e da cooperação. 

Trata-se igualmente de sistema processual reconhecidamente avançado, fonte de inspiração, 

inclusive, do projeto do novo Código de Processo Civil em trâmite no Congresso Nacional 

brasileiro. Quanto às citações bibliográficas, o método utilizado no corpo do texto é o autor-dada, 

com indicação das respectivas referências de autor, título, local, editora e ano, apenas ao final do 

trabalho. 

 O trabalho desenvolve-se em quatro capítulos. No primeiro deles, fixa-se a premissa do 

direito como fenômeno cultural. Embora não se inclua como objetivo da dissertação realizar um 

estudo histórico do direito processual civil, apresentam-se noções históricas do contraditório para 

melhor compreensão do instituto no Estado Constitucional brasileiro, diante da forte conexão 

existente entre as formas de organização política e os contornos do contraditório. 
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De início, examina-se a raiz do princípio do contraditório ao discorrer sobre a dialética 

romana e a lógica prática ou problemática para resolução dos conflitos, além de analisar 

sucintamente os três períodos do processo romano à luz da dialética processual. Diante do grande 

lapso temporal e espacial da Idade Média, o estudo do contraditório no período restringe-se à 

Europa ocidental cristã. Aponta-se a importância do contraditório na busca da verdade provável e 

o ordo iudiciarius, bem como o exercício mitigado do diálogo processual no processo germânico 

e no sistema de provas tarifadas. 

Em seguida, enfoca-se o surgimento do Estado de Direito e os corolários da igualdade 

formal e segurança jurídica, avaliando-se a passagem da lógica dialética para a sistemática e as 

implicações na importância conferida ao contraditório. Investiga-se ainda o contraditório sob a 

ótica do Estado Social, o protagonismo judicial e o papel das partes em um modelo de processo 

assimétrico e verticalizado. Ainda no primeiro capítulo, apresenta-se a virada de paradigma 

representada pelo Estado Constitucional, com a constitucionalização do direito, a consagração da 

democracia deliberativa e do direito à participação e influência na elaboração dos atos de poder. 

Investigam-se as repercussões de tais fatores para a compreensão e releitura do contraditório no 

processo civil brasileiro. 

O estudo das facetas formal e substancial do contraditório é o objeto do segundo 

capítulo. Aliado à visão clássica de bilateralidade de audiência, reconhece-se o caráter substancial 

ou dinâmico do contraditório, compreendido como o direito de recíprocas influências e 

colaboração para a construção da decisão judicial. Posteriormente, busca-se apontar as 

consequências decorrentes da concepção lata de contraditoriedade e da adoção do modelo 

constitucional de processo civil. O segundo capítulo também comporta a indagação sobre a 

existência de um princípio da colaboração processual no ordenamento brasileiro, bem como de 

deveres de cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, analisa o modelo de processo 

cooperativo e o reforço do dever de fundamentação das decisões judiciais. 

Destaca-se a releitura de institutos processuais sob a luz do contraditório no Estado 

Constitucional brasileiro no capítulo terceiro. Especificamente, investiga-se a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre o dever de motivação das decisões judiciais, com enfoque sobre 

a possibilidade da utilização da técnica de fundamentação per relationem, o contraditório nos 
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casos de embargos de declaração com efeitos modificativos e o momento adequado para o juiz 

proferir a decisão de alteração do ônus da prova no curso do procedimento.  

O quarto e último capítulo visa a analisar o direito ao contraditório e as recíprocas 

influências nos processos cujas consequências não se restrinjam às partes envolvidas. Investiga-

se o método para concretizar o contraditório nos processos de controle de constitucionalidade, 

nas ações coletivas e nas demandas repetitivas, diante do reconhecimento da tendência de 

valorização dos precedentes e transcendência da ratio decidendi no sistema processual brasileiro.  

Alinhado à ideia de abertura de intérpretes e pluralização do debate, há menção à figura 

do amicus curiae como instrumento do contraditório. Indaga-se a possibilidade de intervenção do 

amigo da corte para além das hipóteses previstas em textos normativos, bem como se delineiam a 

natureza jurídica e limites de atuação no sistema processual brasileiro. 

 

 



14 

 

1. NOÇÕES HISTÓRICAS DO CONTRADITÓRIO 

1.1. DIREITO E PROCESSO: FENÔMENOS CULTURAIS 

A releitura do contraditório sob as luzes do Estado Constitucional brasileiro constitui o 

objeto central do presente trabalho. Identifica-se o princípio do contraditório, atualmente previsto 

na Constituição Federal no artigo 5º, inciso LV, não apenas com a visão restrita de bilateralidade 

de audiência, mas inclui neste conceito também o direito de participação e influência na 

construção dos provimentos jurisdicionais. Para se chegar a este delineamento, o estudo do 

direito processual civil sofreu influxos de diversos modelos de organização política, 

manifestando-se o contraditório, em cada um desses momentos, de forma diversa. Isto porque, 

assim como o Direito, o processo é fruto da cultura em que está inserido.  

Afirmar que o Direito é um fenômeno cultural pressupõe adotar um conceito de cultura. 

Cultura, cuja origem vem do latim colere (cultivar), é um termo polissêmico: pode significar o 

conjunto de conhecimentos, crenças e costumes de um grupo social; a “bagagem” de 

experiências, vivências e saberes de um indivíduo; pode se relacionar ao cultivo de um 

determinado tipo de produto agrícola; referir-se a manifestações artísticas, entre outros 

(FERREIRA, 2010, p. 213).  

No âmbito jurídico, Miguel Reale (2000, p. 150) aponta dois significados 

complementares da palavra cultura, duas faces da mesma medalha: no primeiro sentido, indica o 

aprimoramento do espírito, o aperfeiçoamento do homem, da inteligência, sensibilidade e 

vontade. O segundo corresponde à civilização, compreendida como o conjunto de bens 

acumulados ao longo das gerações; esta última corresponde à concepção coletiva do termo1.  

No mesmo sentido, Daniel Mitidiero (2011a, p. 29-31) aponta a existência de, no 

mínimo, dois significados básicos do termo: cultura animi e civilidade. No primeiro sentido, de 

origem grega, a cultura refere-se à educação e ao refinamento intelectual e moral do indivíduo. Já 

                                                            
1 Maria Helena Diniz (2008, p. 1135) apresenta algumas perspectivas do conceito de cultura: na linguagem comum, 
significa o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. Para a sociologia jurídica, sistema de ideias, conhecimentos 
ou padrões de conduta que caracterizam uma sociedade; estágio de desenvolvimento cultural de um povo; 
civilização. Na filosofia geral e na filosofia do direito, consiste naquilo que o ser humano acrescenta às coisas com a 
intenção de aperfeiçoá-las. Abrange tudo que é construído pelo homem em razão de um sistema de valores. Em 
suma, a cultura é a natureza transformada ou ordenada pelo homem com o escopo de atender aos seus interesses. 
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o termo civilidade está relacionado ao aspecto social e transindividual do conceito, podendo ser 

identificado com os estágios de evolução de uma determinada sociedade. Mitidiero, apesar de 

identificar em ambos os conceitos a especificidade humana e utilidade para a explicação do 

direito como produto cultural, afirma que o aspecto social cobra destaque nesse tema.  

A cultura, portanto, envolve elementos imateriais – crenças, pensamentos, valores, 

padrões de comportamento – e elementos fáticos ou materiais, a exemplo de obras de arte, 

culinária, entre outros. Pode-se observar que os autores citados convergem ao considerar a 

existência do aspecto social ou coletivo do termo cultura, o qual se relaciona intimamente com os 

padrões de comportamento típicos de uma sociedade, e contempla maior pertinência com a 

afirmação de que o direito é um fenômeno cultural.  

Outro aspecto bastante relevante da cultura consiste na transmissão coletiva de seus 

elementos, o que desde já demonstra ser a cultura fenômeno mutável a depender do tempo e 

espaço. Sob esse prisma, José Souto Maior Borges (1996, p. 9-10), em estudo acerca do 

contraditório no processo judicial, inicia a obra ressaltando o caráter transmissível da cultura. 

Alega que a evolução (ou revolução) do conhecimento, através da ruptura com o modelo anterior, 

pressupõe o conhecimento deste, pois uma ruptura representa também, ao seu modo, 

continuidade. A chegada de uma nova teoria preserva os aspectos de sucesso das anteriores, razão 

pela qual a revolução científica não significa ruptura total e absoluta com a tradição científica. 

Nesses termos, o estudo da feição cultural e da evolução do conceito de contraditório revela-se de 

grande importância. 

Por ser parte integrante do direito, o processo não poderia deixar de estar inserido no 

ambiente cultural. Na verdade, por ser o instrumento de realização e reconstrução da convivência 

social, o processo é fenômeno eminentemente cultural: a escolha da estrutura do procedimento, 

dos poderes conferidos ao juiz e às partes2, as garantias processuais e definição de sua extensão, o 

método de cumprimento das decisões, enfim, todos os aspectos integrantes do processo são 

influenciados pela cultura. No mesmo sentido ora defendido, ao considerar o processo produto da 

                                                            
2 Sobre a “divisão do trabalho” entre juiz e partes, José Carlos Barbosa Moreira (1986, p. 7) reconhece consistir em 
problema cujo tratamento costuma variar no tempo e no espaço, sob a influência de diversos fatores. O pêndulo ora 
recai para valorizar o papel dos litigantes, ora do órgão judicial, sendo raros (se é que já existiu) modelos 
quimicamente puros. 
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cultura e a técnica, mecanismo de concretização dos valores culturais, Hermes Zaneti Junior 

(2007, p. 2) esclarece:  

Processo é cultura, ligado ao exercício do poder e ao estágio de avanço político de uma 
determinada civilização. Portanto, a técnica somente serve à ideologia, compreendida em 
seu sentido de valores que informam as leis processuais. Atualmente, os valores que 
devem informar o processo são os dos direitos fundamentais, dos quais ele mesmo serve 
como exemplo, ressaltando ainda a dignidade da pessoa humana.3  

A fim de concretizar direitos, o processo precisa passar por uma sucessão de atos a 

serem seguidos, cujas ordem e forma estão previamente determinadas. O Direito como forma 

aponta para a necessidade de garantias jurídico-formais para evitar comportamentos arbitrários 

(CANOTILHO, 2003, p. 244). Com efeito, o respeito às formas previamente estabelecidas 

combate o arbítrio e permite assegurar a liberdade de atuação dos indivíduos, de modo a evitar 

sejam eles surpreendidos no curso do procedimento. Por esta razão, o processo judicial, ao 

instituir a formalidade necessária à (re)construção do Direito, representa uma garantia a todas as 

pessoas.  

Assim sendo, inerentes ao processo estão os conceitos de forma e formalismo. A 

expressão “formalismo”, muitas vezes, é utilizada em tom pejorativo, com menção ao formalismo 

exagerado, do culto da forma pela forma. Não é neste sentido, entretanto, que as expressões 

“forma” e “formalismo” são empregadas no presente trabalho. Aqui, adotam-se os ensinamentos 

de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2010, p. 25-31), que distingue a forma em sentido estrito e 

em sentido amplo: em sentido estrito, a forma consiste no invólucro do ato processual, a 

exteriorização do ato através de signos e requisitos a serem observados, enquanto a forma em 

sentido amplo, também chamada de formalismo, significa “a delimitação dos poderes, faculdades 

e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, ordenação do procedimento e 

organização do processo, com vistas a que sejam atingidas suas finalidades primordiais.” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 28).   

No decorrer da história, o modo de conformação do processo alterou-se para fazer frente 

às necessidades sociais de cada época, razão pela qual se pode afirmar que o formalismo (o modo 

como o processo é concebido) é, também, o retrato da cultura. O caráter cultural do processo 

                                                            
3 Para maior aprofundamento, conferir também: SOUSA, 1997, p. 58; SCARPARO, 2007; OLIVEIRA, 2010, p. 18; 
MACEDO; MACEDO, 2012, p. 352-353. 
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implica a releitura dos institutos processuais, em especial o contraditório, cuja manifestação em 

cada época refletiu a textura social e o modelo de organização política adotado4. Apesar de não 

consistir objetivo da presente dissertação realizar um estudo histórico do processo civil, é 

fundamental à compreensão do instituto sob a ótica do Estado Constitucional brasileiro, para 

melhor delineamento dos elementos e das consequências dele decorrentes, fazer um breve 

escorço histórico sobre a evolução do contraditório ao longo do tempo.  

  

1.2. A DIALÉTICA ROMANA 

A dialética é espécie do gênero diálogo. Pode ser considerada como a arte do diálogo 

regrado ou o regramento do diálogo5. Distingue-se do diálogo coloquial, por exemplo, em que os 

partícipes não precisam observar regras para o seu regular desenvolvimento. A dialética consiste 

no diálogo organizado, a fim de possibilitar a exposição, escuta e apreensão dos argumentos 

expostos por cada um dos sujeitos envolvidos. Toma por premissas opiniões ou argumentos, e 

não fatos que possam ser demonstrados ou descritos. Trata-se de lógica argumentativa, em 

oposição à lógica descritiva, demonstrativa ou cartesiana. Por meio da dialética, pode-se alcançar 

exclusivamente a verdade “provável”, nunca uma verdade baseada na certeza6. Por este motivo, o 

raciocínio jurídico, cuja raiz é a dialética, apresenta-se como lógica do provável, e não lógica 

racional ou demonstrativa.  

                                                            
4 Utiliza-se a expressão “forma de organização política” com base na doutrina do professor Ivo Dantas (2013, p. 41-
50; 104-116), segundo quem o poder consiste em fenômeno social, inerente à vida comunitária, desde os tempos 
mais primitivos. Trata-se de gênero do qual o Estado é espécie, este um conceito histórico-cultural, e composto 
necessariamente de três elementos: território, população, e poder político institucionalizado e soberano. Apenas a 
partir da Idade Moderna, especialmente com a centralização e institucionalização do poder, mostrou-se possível 
identificar uma organização política como Estado, razão pela qual antes de tal marco não se mostra correto falar em 
Estado romano ou medieval, por exemplo.  
5 Aqui, o termo diálogo compreende a fala alternada entre duas ou mais pessoas; conversação; discussão de ideias, 
opiniões.  
6 Torquato Castro Jr. (2011, p. 18-21) observa que, no sentido mais primitivo, a palavra “dialética” deriva do verbo 
dialégesthai, que significa discutir. Diferentemente da retórica, cujo conceito central é a persuasão, a dialética 
consiste em um instrumento para o conhecimento, com evidente preocupação com a verdade. Para o autor, enquanto 
a retórica visa estabelecer um controle do orador perante o auditório, a dialética é uma técnica investigativa em busca 
da verdade - a verdade verossímil ou opinativa, a última que se pode alcançar dentro de um processo dialético. No 
mesmo sentido, José Souto Maior Borges (1996, p. 24) diferencia: “A meta da dialética não é, ao contrário da 
retórica, persuadir, mas contrapor entre si vários argumentos. A retórica ocupa-se com o estudo das técnicas 
discursivas, visando à adesão de um auditório às teses que ela própria apresenta.” 
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Com base nos ensinamentos de Aristóteles, José Souto Maior Borges (1996, p. 22-26, 

38) enfatiza não existir distinção ontológica entre os raciocínios demonstrativo e dialético, uma 

vez que o elemento diferenciador entre ambos reside na premissa adotada: o raciocínio 

demonstrativo ou apodítico toma por premissas fatos verdadeiros e, portanto, demonstráveis (por 

exemplo, a matemática, fenômenos da natureza); no raciocínio dialético, as premissas são 

opinativas ou apenas prováveis (busca da verdade provável e não demonstrável), sendo este o 

campo do debate para fins de argumentação, e, consequentemente, o núcleo da lógica jurídica. A 

lógica dialética é, por excelência, a lógica more juridico (estilo jurídico), em contraposição à 

lógica monológica, more geometrico (estilo geométrico). Para o mesmo autor, modernamente, o 

conhecimento jurídico tomou de empréstimo das ciências naturais a lógica monológica, o que, na 

verdade, consiste em “apenas em intenção moderno”, pois o autenticamente moderno não 

consiste na ruptura total com o passado, mas em sua evolução, através da manutenção dos 

elementos positivos e alteração dos aspectos negativos.  

Aponta-se a origem da dialética processual em Roma, época em que se utilizava da 

lógica tópica ou pragmática para solução dos conflitos7. Por esta razão, mostra-se de inegável 

importância a compreensão da lógica jurídica romana para, por consequência, compreender 

verdadeiramente o conceito de dialética processual (BORGES, 1996).  

A história do processo romano é geralmente dividida em três períodos distintos: legis 

actiones (desde a fundação de Roma em 754 a.C. até os fins da República, em 27 a. C.); o 

processo formular ou formulário (introduzido no século II a.C. e aplicado já de maneira 

esporádica até a época do Alto Império, 284 d.C); e a cognitio extra ordinem ou processo 

extraordinário (iniciado com o principado em 27 a.C. e vigente até os últimos dias do império 

romano do Ocidente). Trata-se de demarcação temporal apenas convencional, pois em 

determinados períodos e locais coexistiram dois sistemas processuais diferentes, razão pela qual 

se mostra impreciso o momento em que cada um deixou de viger para dar lugar ao subsequente 

(TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 35). 

                                                            
7 Segundo Leonardo Carneiro da Cunha (2012a, p. 16), o realismo e o pragmatismo dos romanos deram origem a um 
Direito preocupado com a justiça do caso concreto, razão pela qual não se mostrava relevante a especulação teórica, 
definidora ou abstrata. 
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Os períodos da legis actiones e formulário compõem a chamada “ordem dos juízos 

privados” (ordo iudiciorum privatorum), caracterizados pela bipartição do procedimento em dois 

momentos distintos: in iure, perante o magistrado pretor, e in iudicio ou apud iudicem, perante o 

do iudex ou iudex privatus, cidadão romano ou órgão colegiado, que exercia funções semelhantes 

a de um árbitro.  

Na primeira etapa do processo do período da legis actiones (in iure), as partes eram 

ouvidas pelo pretor e debatiam a causa. Trata-se de fase marcada pela oralidade e pelo 

formalismo exacerbado, com a previsão de ritos simbólicos e rigorosas formas verbais. Além 

disso, mostrava-se imprescindível a presença de ambas as partes: através da in ius vocatio, 

chamava-se o demandado a juízo e, caso ele não se apresentasse espontaneamente, o autor, por 

seus meios, deveria proceder ao comparecimento. Cabia ao autor providenciar a in ius vocatio, 

sem qualquer auxílio dos órgãos jurisdicionais, o que entremostra o caráter privado da jurisdição 

e a preocupação com a presença das partes em juízo (TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 46-47). 

A fase in iure encerrava-se pela litiscontestatio, ato solene em que as testemunhas 

presenciavam a exposição das pretensões contraditórias das partes8, as quais, por sua vez, 

acordavam sobre a constituição do juízo e a nomeação do iudex privatus. Em seguida, iniciava-se 

a fase in iudicio perante o juiz privado, em que o demandante e o demandado podiam expor suas 

razões sem a necessidade da observância de solenidades típicas da primeira fase do processo 

(CUNHA, 2012a, p. 16-18). 

Diferentemente da fase in iure, que pressupunha a presença física de ambas as partes 

diante do pretor, na apud iudicem, caso um dos contendores não comparecesse até o meio dia 

perante o juiz privado, adjudicava-se a lide em favor de quem havia atendido à determinação 

anterior de comparecimento. Por outro lado, uma vez presentes ambas as partes, iniciava-se a fase 

probatória, quando já era conhecida a regra da distribuição do ônus da prova – onus probandi 

                                                            
8 Se o demandado reconhecesse estar o autor com a razão (confessio), esse reconhecimento valeria como sentença e o 
pretor entregava ao autor o que tivesse sido por ele pleiteado desde logo. Em sentido oposto, se o demandado 
negasse (infitiatio), e apesar disso fosse provável a alegação do autor, a causa encaminhava-se para o árbitro por 
meio da litiscontestatio (CRETELLA JÚNIOR, 1993, p. 282). 
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incumbit ei qui dicit non qui negat9, e admitia-se o non liquet (TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 48-

49).  

Dessas características podem-se extrair algumas peculiaridades do processo das legis 

actiones relacionadas ao contraditório. Em primeiro lugar, somente se admitia a instauração do 

processo exclusivamente com a presença de ambas as partes interessadas, a fim de garantir a 

ciência do demandado da actio. O demandado poderia reconhecer o direito postulado pelo autor, 

encerrando-se desde já o processo. Entretanto, uma vez formalizada a litiscontestatio e aberta a 

segunda fase, o demandado estava ciente dos riscos decorrentes do seu não comparecimento, bem 

como o processo perante o juiz privado já contava com a delimitação do objeto litigioso e a 

distribuição do encargo probatório. Caso a situação de dúvida sobre a causa permanecesse apesar 

da produção de provas, o iudex proclamava o non liquet e as partes retornavam ao pretor para 

escolha de outro julgador. 

No período do processo formulário (agere per formulas), o processo civil permaneceu 

dividido em duas etapas: in iure e in iudicio ou apud iudicem. Iniciava-se o processo com o editio 

formula, uma comunicação prévia e extrajudicial da pretensão do demandante (intentio) ao réu 

que deveria preceder à citação. Cuida-se de significativa criação do direito pretoriano, pois, no 

período das ações da lei, o demandado, ao caminhar pela rua, podia simplesmente ser pego de 

surpresa e “arrastado” para participar do processo. No processo formulário, após o editio formula, 

cabia ao autor promover a in ius vocatio, a qual, apesar de um ato privado, não mais admitia o 

uso da força física: substitui-se a violência pela sujeição do demandado ao pagamento de multa, 

penhora ou perda dos bens (TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 66-68).  

Na fase in iure, as partes compareciam perante o pretor, que as ouvia e, caso 

considerasse ser as alegações do autor merecedoras de tutela jurídica, criava, com ampla 

discricionariedade, o vínculo jurídico concreto através da formula; criava, em outras palavras, a 

norma a ser aplicável ao caso concreto. A formula não concedia a actio, mas se limitava a ser 

uma promessa do pretor de reconhecer a actio, caso o autor demonstrasse perante o iudex a 

                                                            
9 Max Kaser (1999, p. 456) ressalta que a apresentação das provas cabia às partes, e não ao juiz, mas sem a 
possibilidade de contar com o apoio da coação estatal. Sobre as regras do ônus da prova, inicialmente meras regras 
de experiência, incumbia ao autor provar as circunstâncias que embasaram da actio, e ao réu as relativas a sua 
exceptio. Em Roma, considerou-se também caber a produção a quem afirma, e não àquele que nega. 
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veracidade de suas alegações e o convencesse de que mereciam estar protegidas (SILVA, 2007, 

p. 21, 22).  

Assim, no período formulário, os procedimentos orais da litiscontestatio foram 

substituídos por um documento escrito pelo magistrado, a formula, na qual eram fixados os 

pontos da controvérsia, a indicação de submeter o caso a um juiz e a escolha deste. 

Diferentemente do período da legis actiones, na fase das formulárias dispensavam-se as 

testemunhas (CUNHA, 2012a, p. 19)10. Entretanto, conforme ressaltam José Rogério Cruz e 

Tucci e Luiz Carlos de Azevedo (2013, p. 68; 71-72), a indicação do iudex e a própria redação da 

formula pelo magistrado contava com a colaboração dos litigantes, um verdadeiro “confronto 

triangular”.  

Na fase apud iudicem do período formulário, já prevalecia o brocado iura novit curia, 

razão pela qual se procedia à instrução probatória dos fatos alegados por cada uma das partes, 

regida pela regra de distribuição do ônus da prova. Após a instrução e os debates orais, o juiz 

proferia a sentença com base na livre convicção, desde que respeitados os limites da fórmula. O 

iudex não se vinculava a qualquer prescrição legislativa nem à observância de provas formais: 

poderia formar o convencimento sobre as alegações das partes de maneira livre, sem a 

necessidade de motivar as decisões, porém a sentença deveria restringir-se aos contornos da 

fórmula (TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 100-103)11.  

Nesse contexto, a litiscontestatio, ao abrir as portas para a segunda etapa do 

procedimento (in iudicio), pressupunha a delimitação do objeto litigioso, a fim de viabilizar e 

otimizar a dialética processual. Os debates perante o iudex restringiam-se às alegações pertinentes 

                                                            
10 Leonardo Carneiro da Cunha (2012a, p. 19) adverte existir divergência na doutrina quanto à exigência da presença 
de testemunhas no período formulário, mas aponta prevalecer o entendimento no sentido de que as testemunhas 
apenas eram necessárias no processo das ações da lei. 
11 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2010, p. 40, 43) ressalta a “proeminente oralidade do processo romano” e sua 
correlação com o princípio do livre convencimento do juiz, com ampla liberdade para valorar as provas e alegações 
aduzidas. O livre convencimento do processo romano, para o autor, não decorre do amadurecimento da consciência 
processual, mas, pelo contrário, reflete o desinteresse do Estado sobre a questão, visto que o iudex era um simples 
cidadão ou árbitro escolhido pelas partes, e não um órgão estatal. Apesar disso, reconhece já estarem presentes 
naquela época princípios processuais hoje considerados imprescindíveis para a justiça do processo, a exemplo da 
publicidade, oralidade, imediatidade da recepção da prova e audição de ambas as partes.  J. M. Othon Sidou (1955, p. 
92) também reconhece manifestações dos princípios da bilateralidade de audiência, oralidade, imediação e 
publicidade na fase apud iudicem do processo formulário, além de ressaltar a vedação do iudex de produzir qualquer 
prova, o que entremostra o caráter privado da jurisdição.  
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à coisa litigiosa, previamente estabelecida. Em suma, com a fixação do objeto por meio da 

litiscontestatio, ordenava-se a lide, limitava-se a vontade das partes e determinavam-se os 

poderes do juiz, o qual apenas poderia julgar com base nas deduções feitas até aquele momento 

(CUNHA, 2012a, p. 21)12.  

Assim, os romanos já reconheciam que a dialética processual apenas poderia ser efetiva 

se o objeto de discussão estivesse devidamente delimitado. O diálogo entre as partes deveria 

observar o objeto da controvérsia, a fim de se evitarem alegações irrelevantes e impertinentes. 

Ponere causum significava delimitar a “coisa” sobre a qual autor e réu ostentavam interesses 

divergentes, ou seja, consistia em pôr o problema em estado de questionamento, delimitar a res in 

judicium deducta. A regra da pertinência, ao recortar o círculo no interior do qual se moveria a 

discussão e demarcar o objeto da demanda, constitui a “regra das regras” da dialética processual, 

a qual, sem o devido recorte da questão a ser debatida, não poderá ser eficaz (BORGES, 1996, p. 

59-61).  

A importância da delimitação do objeto da lide e dos pontos controvertidos representa, 

de fato, uma das chaves mestras da dialética processual, bem como do exercício do contraditório 

substancial sem ofensa à razoável duração do processo. Sem esta circunscrição, corre-se o risco 

de se produzirem atos e debates processuais desnecessários, com o consequente dispêndio de 

recursos e demora na prestação da tutela jurisdicional. A busca por um processo baseado no 

recíproco diálogo e influências entre as partes e o juiz pressupõe, antes do início da fase 

instrutória, sejam sanados eventuais vícios e identificados os pontos controvertidos.  

Ante o sinteticamente exposto, resta evidenciado o caráter eminentemente privado dos 

dois primeiros períodos do processo romano. Além disso, apesar de existirem algumas leis, a 

exemplo da Lei das XII Tábuas13 e do Corpus iuris civilis, não havia um sistema de normas a 

serem aplicadas (a noção de ordenamento jurídico). Por esta razão, o método de elaboração 

jurídica era tópico ou circunstancial: utilizava-se a técnica de pensamento a partir do problema 

concreto, ou técnica do pensamento problemático. Em outras palavras, diante de um conflito 

intersubjetivo de interesses, os juristas não recorriam a um conjunto de leis para encontrar a 

                                                            
12 No mesmo sentido, conferir: TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 81. 
13 J. M. Othon Sidou (1955, p. 74) adverte que a Lei das XII Tábuas não significou a criação de direitos, mas fixou o 
antigo, tornando-o vulgarizado e universalizado. Trata-se, na verdade, de uma “coleção de normas consuetudinárias”. 
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solução; pelo contrário, no processo e por meio da dialética, chegava-se à solução do conflito 

com justiça.  

Encontrada a solução para o caso concreto, e mediante a repetição de casos e seu 

agrupamento, era possível aplicar a mesma solução a casos posteriores semelhantes. A 

identificação dos conflitos, dos traços semelhantes e das distinções, bem como a descoberta da 

solução justa eram realizadas através da dialética processual.  Esta, portanto, viabilizava a 

construção do direito a partir de casos concretos individuais e a repetição da solução aos casos 

posteriores semelhantes. 

Sobre o assunto, são ensinamentos de José Souto Maior Borges (1996, p. 83): 

No princípio era o caso individual. E o caso fez-se geral – de que modo? Pela juntura 
gradativa de casos semelhantes. Pela reunião desses casos particulares; pela sua 
comparação; pela identificação das suas semelhanças e diferenças. […] O juiz romano 
não dispõe de um conjunto dessas normas gerais (o ordenamento jurídico, dos 
modernos), das quais fora possível, como num silogismo, inferir via dedução a sentença 
para o caso individual. A regra, ele próprio fornece.  

Neste panorama, a dialética, considerada arte do diálogo regrado, consistia no método 

filosófico por excelência, pois a partir das opiniões apresentadas e da discussão no âmbito do 

processo, chegava-se à solução para o caso concreto. O exercício da jurisdição (jus dicere) se 

dava através da lógica tópica: “o jurisconsulto romano não partia de normas gerais, senão de 

pontos de vista geralmente aceitos […], e, pela dialética tópica, chegava à culminância do 

problema: a inventio, a descoberta”, que era, justamente, a solução mais justa para o conflito 

(BORGES, 1996, p. 89-90).  

Para melhor compreensão da dialética no direito romano, importante ressaltar as 

considerações de Ovídio Baptista da Silva (2007) acerca das semelhanças e distinções entre a 

jurisdição romana e a contemporânea. Podem-se sintetizar as principais características dos 

períodos da República e do Alto Império romano14 da seguinte maneira: a) inexistência de um 

conjunto ou sistema jurídico de normas gerais e abstratas, bem como de códigos; b) variedade e 

abertura das fontes do direito, com prevalência do que hoje é chamado de atividade 

jurisprudencial, ocupando as leis papel de fonte secundária; c) feição privada da jurisdição; d) 
                                                            
14 O autor adverte serem tais características relativas ao período republicano e do Alto Império de Roma, antes da 
“funcionalização” do fenômeno jurídico e apropriação do Direito pelo Estado, evolução cujo início remonta a Era 
Cristã (SILVA, 2007, p. 13-14, 17). 
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apesar de ser extra-estatal, a jurisdição era pública no sentido de serem os atos praticados com 

publicidade; e) através da iurisdictio, criava-se a solução a ser adotada no caso concreto, uma vez 

que o pretor, com ampla discricionariedade, criava o “vínculo jurídico concreto” entre os 

litigantes; f) o direito nascia dos fatos alegados pelo demandante, e não de normas jurídicas 

previamente estabelecidas.  

Após os períodos da legis actiones e formulário, a última fase do processo romano foi da 

cognitio extra ordinem, inicialmente destinado a resolver casos excepcionais perante o imperador 

ou seus delegados, e não perante os juízos privados (daí a expressão extra ordinem, visto que 

ordinariamente, como se apontou, os conflitos eram solucionados perante o iudex privado). 

Paulatinamente, este modelo foi generalizado para todas as causas: supera-se a formula e a 

divisão do processo nas fases in iure e apud iudicem, começando-se a afastar o caráter privado do 

processo, que passa a ser considerado inerente ao poder imperial.  

Consoante salienta Leonardo Carneiro da Cunha (2012a, p. 20), todo o processo 

extraordinário desenvolve-se perante o magistrado, razão pela qual desaparecem as figuras do 

iudex e da fórmula. O momento correspondente à litiscontestatio passou a coincidir com a 

narratio e contestatio, oportunidades em que as partes deduziam completamente suas pretensões.  

Neste período, o processo caminha para a publicização, característica identificada por 

uma série de fatores. Em primeiro lugar, os magistrados não são mais cidadãos romanos comuns 

escolhidos para exercer a função de árbitro; pelo contrário, são agentes públicos categorizados, 

dispostos hierarquicamente. Em decorrência, a citação do réu perde aos poucos a feição privada: 

desde a possibilidade de o demandante solicitar auxílio do magistrado para chamar o demandado 

ao processo, até consistir em um ato ex officio executado por um agente judiciário; uma 

verdadeira ordem oficial de chamamento do demandado a juízo emanada da autoridade pública 

(CRETELLA JÚNIOR, 1993, p. 297-298).  

A impulsão do processo não depende mais de movimentação exclusiva do autor. 

Convola-se o instituto da citação, com a intervenção do órgão julgador e a requerimento do 

demandante, em citação escrita pelo juiz, com característica inconfundivelmente publicística. Por 

esta razão, o comparecimento das partes em juízo deixa de ser exigência da marcha processual: 

após três notificações, ou mesmo uma denominada de notificação peremptória, o procedimento 
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extraordinário segue seu curso normal, não obstante a ausência de uma das partes (SIDOU, 1955, 

p. 108-109).  

Nesse contexto, passou-se a falar em contumácia do autor e do réu, a qual poderia ser 

afastada por meio da comprovação de motivo relevante hábil a justificar a ausência15. Trata-se de 

grande diferença em relação aos períodos das ações da lei e formulário, em que a in ius vocatio 

guardava natureza privada e a ausência do demandado inviabilizava o início da fase in iure 

perante o pretor romano. Ao se considerar a citação uma ordem pública de chamamento do 

demandado ao processo, garantia-se a ciência da pretensão, ao mesmo tempo em que se impunha 

consequências em decorrência da sua inércia.  

Não obstante a extinção do procedimento bipartido, a instrução probatória perante o 

magistrado não sofreu mudanças significativas no período do processo extraordinário. 

Diversamente, a validade da sentença dependia do preenchimento de dois requisitos não 

observados nos períodos anteriores: além da forma escrita e da leitura pública na presença dos 

litigantes, as decisões da cognitio extra ordinem deveriam ser motivadas. Cabia ao magistrado 

analisar a narratio e a contradictio, valorar as provas produzidas livremente e expor as razões de 

decidir (TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 117-119).  

Surge o dever de justificar o ato de império proferido, inclusive para fins de viabilizar a 

interposição de recurso dirigido à instância superior, visto que os magistrados, além de 

integrarem o corpo do poder, organizavam-se em escala hierárquica, cujo ápice coincidia com a 

figura do próprio Imperador. Os magistrados exerciam a função jurisdicional por delegação do 

Imperador romano, razão pela qual o dever de motivação da decisão proferida visava 

primordialmente viabilizar o controle do Imperador sobre os atos dos juízes proferidos em seu 

nome. 

Nesse contexto, mostra-se importante a observação de José Rogério Cruz e Tucci e Luiz 

Carlos de Azevedo (2013, p. 134-135) de que o fundamento da Appellatio ao Imperador reside no 

próprio poder imperial, detentor de soberania: inicialmente, não havia regras da Appellatio, mas 

com a prática reiterada do processo extraordinário houve progressiva regulamentação para 

delinear a fisionomia de diversos institutos processuais, inclusive da apelação. Além disso, a 
                                                            
15 Sobre o assunto, conferir: KASER, 1999, p. 466 e TUCCI; AZEVEDO, 2013, p. 116. 
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tendência de sedimentar a Appellatio resulta da centralização da jurisdição nas mãos do príncipe, 

um verdadeiro instrumento político para unificação do ordenamento jurídico e sua interpretação, 

bem como de aumento de poder dos Imperadores. 

A parte prejudicada poderia interpor a Appellatio para o Imperador ou um de seus 

delegados em face da sentença proferida16, cujo efeito imediato consistia na suspensão da 

execução até a decisão definitiva. O juiz da apelação poderia proceder a novos debates sobre o 

caso e considerar novas alegações e provas, mas se vedava a apreciação de novas pretensões. 

Como resultado, a decisão da apelação poderia anular a sentença impugnada ou substitui-la 

porque injusta (KASER, 1999, p. 468). Trata-se de relevante diferença em relação aos períodos 

anteriores, em que o iudex não passava de um árbitro privado em busca da solução mais justa ao 

caso concreto, de maneira livre, desde que respeitados os limites da litiscontestatio e da fórmula. 

A sentença do juiz privado extinguia a obrigação anterior e dava origem a uma nova, fundada na 

fórmula e posteriormente na sentença17.  

No período da cognitio extra ordinem, diante da publicização do processo e organização 

pública dos magistrados, as decisões ostentavam caráter imperativo, e não mais de novação da 

obrigação anterior. O dever de motivação e a interposição de recursos fundamentava-se em tais 

fatores, cujo escopo principal consistia em viabilizar mecanismos de controle dos provimentos 

pela hierarquia superior. Não obstante essa constatação, deve-se ressaltar o dever de motivação e 

os meios recursais de impugnação representaram reflexamente um grande passo no caminho da 

consolidação do direito ao contraditório no processo civil, por possibilitar um mínimo de controle 

do conteúdo das decisões.  

Assim, no final do período romano, assistiu-se ao gérmen da funcionalização do 

fenômeno jurídico, sob a influência do cristianismo e do Império. Começa a produção da justiça 

pelo Imperador, com a edição de leis impostas pelo soberano, sendo este o embrião da profunda 
                                                            
16 Além do autor e do réu, reconhecia-se o direito do terceiro prejudicado apelar – alio condemnato is cuius interest 
appellare potest. 
17 Nesse sentido, explica Leonardo Carneiro da Cunha (2012a, p. 22): “A litiscontestatio funcionava como se fosse 
uma espécie de novação da dívida, extinguindo-se a relação obrigacional deduzida no processo. O devedor não 
estava mais vinculado ao contrato, passando a vincular-se aos termos da litiscontestatio, que fixou o objeto litigioso. 
Se o devedor viesse a ser condenado, deixava de vincular-se à litiscontestatio, passando a submeter-se à sentença.” 
No mesmo sentido, apesar de não utilizarem a expressão “novação”, José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de 
Azevedo (2013, p. 103) afirmam que a sentença do iudex tinha o condão de pôr fim à controvérsia e fazer nascer uma 
“nova relação jurídica” entre os litigantes. 



27 

 

transformação da relação entre direito e poder, que atingiu seu ápice com o surgimento do Estado 

propriamente dito e a monopolização do Direito na Idade Moderna.  Em decorrência da tendência 

de publicização do processo, sugiram ou aperfeiçoaram-se mecanismos relacionados ao 

contraditório, a exemplo do caráter público da citação, a contumácia, o dever de motivação das 

decisões e a possibilidade de interposição de recurso contra decisões injustas ou eivadas de 

nulidade. 

Diante do exposto, verifica-se que a evolução do contraditório caminhou em paralelo aos 

diferentes períodos do processo romano. Em primeiro lugar, constata-se a permanente 

preocupação com a ciência inicial do demandado: tanto nas fases das ações da lei e do 

formulário, em que a in ius vocatio era ato privado, quanto no processo extraordinário, 

considerada uma ordem pública de chamamento, os romanos entendiam imprescindível a 

cientificação do demandado do processo. Da mesma forma, a delimitação do objeto do processo e 

as regras de distribuição do ônus da prova foram constantes no processo romano, a fim de 

viabilizar a dialética processual e permitir às partes o conhecimento dos fatos que lhes cabiam 

provar.  

Nos períodos da legis actiones e formulário, utilizava-se a dialética processual para 

concretizar o método de elaboração jurídica tópico ou circunstancial, ou seja, a técnica de 

pensamento a partir do problema concreto. O Direito construía-se através do método indutivo e, a 

partir da repetição da solução aos casos semelhantes, chegava-se à norma geral. No processo 

extraordinário, por outro lado, inicia-se a produção do Direito pelo Imperador, o qual delegava a 

função de julgar aos magistrados organizados hierarquicamente. Esses, por sua vez, deveriam 

expor os motivos da decisão proferida, a fim de viabilizar o controle dos provimentos e a 

interposição de recursos. Assim, o gérmen da funcionalização do Direito, ao mesmo tempo em 

que inicia o declínio da importância da dialética para resolver o caso concreto com justiça, traz 

consigo a ideia de “reação” contra atos desfavoráveis, elemento inerente ao contraditório. 
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1.3. O CONTRADITÓRIO NO PERÍODO MEDIEVAL E PRÉ-LIBERAL 

A derrocada do Império Romano marca o início da Idade Média, compreendida entre os 

séculos V a XV: até pouco mais do século X, chama-se de Alta Idade Média, e a partir do ano 

1.100, Baixa Idade Média. Trata-se de grande lapso temporal e com diversas culturas, a depender 

da localização geográfica18. Diante do objetivo do presente capítulo de apresentar noções 

históricas do contraditório com repercussões para a construção do conceito no Estado 

Constitucional brasileiro, analisar-se-á a evolução do instituto na Europa Ocidental cristã, com 

ênfase na relação existente entre a forma de organização social e do processo.  

Durante a Alta Idade Média, não se distinguiam a sociedade civil e a organização 

política, razão pela qual se verificava uma difusão dos mecanismos de poder19 e a ausência de 

compilação relevante da legislação formal (MITIDIERO, 2006, p. 181). As relações pessoais 

fundavam-se na propriedade fundiária e a convivência regulava-se primordialmente por normas 

consuetudinárias orais, uma vez que grande parte da população era analfabeta. Nesse contexto, a 

legislação ocupava papel secundário e o costume, variável de uma região para outra, consistia na 

principal fonte de direitos e obrigações. 

Herdou-se a proeminência do direito consuetudinário dos povos germânicos, regidos 

pelo direito primitivo e oral de suas tribos. Ao se estabelecerem no império romano fragmentado, 

tais povos trouxeram consigo seus respectivos costumes jurídicos. Assim, a aplicação do direito 

entre os séculos V e XI seguiu o estatuto pessoal ou o chamado princípio da personalidade: os 

indivíduos de origem romana permaneceram sujeitos ao direito romano, e os germanos às leis das 

respectivas tribos, independentemente do lugar de residência. O único direito supranacional era o 

da Igreja Romana, o direito canônico20 (CAENEGEM, 2000, p. 26-27; 35).  

                                                            
18 R. C. van Caenegem (2000, p. 23) aponta o surgimento de três civilizações com a queda do Império Romano: o 
império bizantino greco-cristão (no qual permaneceram alguns traços do Império  Romano), o mundo árabe-
islâmico, e o ocidente latino-cristão, formado pela antiga população romana e pelos povos germânicos que ali se 
estabeleceram. 
19 Sob o ângulo político, a marca da Idade Média feudal consiste fundamentalmente na fragmentação do poder, com 
ênfase sobre o elemento territorial. A propriedade do feudo significava ter amplos poderes sobre aquele território e 
sobre as relações que nele se firmavam (DANTAS, 2013, p. 86-87). 
20 O direito canônico visa a disciplinar o relacionamento da Igreja com os seus subordinados pela fé. Trata-se de 
“conjunto de normas jurídicas, de origem divina e humana (mas sempre de inspiração divina), reconhecidas ou 
promulgadas, por autoridade da Igreja Católica, que determinam a organização e atuação da própria Igreja e de seus 
fiéis, em relação aos fins que lhe são próprios.” (TUCCI; AZEVEDO, 2001, p. 15). Com o tempo, assistiu-se a 
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Por consequência da ausência da centralização do poder, a jurisdição também se 

apresentava fragmentada, o que correspondia às necessidades de uma sociedade agrária e militar. 

Havia um sistema paralelo de tribunais feudais, eclesiásticos e, em momento posterior, de 

tribunais municipais. Nos tribunais feudais, com jurisdição sobre os vassalos dos domínios 

senhoriais, expunham-se os casos publicamente e o processo era primordialmente oral, com uso 

limitado de documentos escritos, sem atas nem petições escritas, justamente por causa do alto 

índice de analfabetismo da época. A causa consistia numa disputa entre as partes, e as provas 

eram irracionais, com menção a poderes divinos e sobrenaturais (CAENEGEM, 2000, p. 33-37).  

Trata-se de época marcada pela proeminência da religião em todos os aspectos da vida 

social, inclusive na produção das provas. No processo germânico, se o homem mostrava-se 

impotente para descobrir a verdade racionalmente, utilizavam-se meios que transcendiam a razão: 

as provas destinavam-se a demonstrar a verdade revelada por Deus, e não propriamente instruir a 

causa.  

Clóvis Juarez Kemmerich (2006, p. 57- 63) ressalta que os meios de provas no processo 

germânico não se destinavam à investigação de fatos relevantes para a causa, mas 

verdadeiramente “julgavam” as partes. O resultado da prova possuía caráter decisivo para 

verificar formalmente quem tinha razão. Assim, por exemplo, não obstante o conhecimento geral 

sobre a verdade dos fatos, determinava-se a absolvição ou condenação com base no resultado do 

ordálio. Nesse contexto, a verdade se manifestava por meio das “provas-julgamentos”, mesmo 

que elas não guardassem relação com os fatos subjacentes à controvérsia.  

Os ordálios consistiam em submeter alguém a um teste21 em cerimônias específicas, 

quando Deus indicaria se a parte tem razão. Trata-se de meio de prova essencialmente formalista, 

cujo objetivo não residia em formar a consciência do juiz sobre a verdade, mas fazer transparecer 

o julgamento de Deus. Nesse contexto, o juiz, órgão passivo, restringia-se a aguardar a justiça 

                                                                                                                                                                                                 
recíprocas influências entre o direito canônico, romano e o direito germânico. A partir do século XI, o processo 
canônico adquiriu relevo em razão do desenvolvimento do ordo iudiciarius, e teve por consequência uma unidade 
antes desconhecida pelos povos germânicos (KEMMERICH, 2006, p. 41). Caminhou-se para a substituição do 
princípio da personalidade pelo princípio da territorialidade (regra geral adotada contemporaneamente), conjugado 
com uma nova concepção política de adesão ao soberano, e não mais à origem tribal.  
21 Cada povo bárbaro utilizava-se de tipos distintos de ordálios. Entretanto, Moacyr Amaral Santos (1983, p. 18-21) 
aponta alguns mais conhecidos e generalizados na Idade Média: prova pelo fogo, pela água fervendo, pela água fria, 
pelo cadáver, pela cruz, pelas serpentes, entre outros. 
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divina e proclamar o direito a favor do vencedor. Outro meio de prova, também com feição 

religiosa e bastante difundido, era o juramento. O jurador, além de invocar a divindade como 

testemunha, requeria fosse castigado em caso de perjúrio, e esta constituía uma garantia da 

veracidade das declarações. (SANTOS, 1983, p. 16-18; 23-24). 

Deve-se analisar a ampla utilização dos juramentos do processo germânico à luz da 

cultura medieval, fortemente marcada pela fé e temor a Deus, onisciente e onipresente. As 

pessoas acreditavam que se mentissem seriam condenadas ao inferno no juízo final ou sofreriam 

no purgatório, e, por isso, poucas se “arriscariam” a faltar com a verdade22. Nesse contexto, 

considerava-se o juramento da parte meio de prova hábil a definir o resultado do processo, uma 

verdadeira “prova-julgamento”. Tais meios de prova – ordálios e juramento – restringiam 

demasiadamente o diálogo judicial e a possibilidade de as partes e o juiz alcançarem a decisão 

justa para o caso concreto, pois a justiça seria revelada por Deus. Diante de tais circunstâncias, 

assiste-se ao enfraquecimento do contraditório no processo germânico medieval se comparado ao 

processo romano. 

Não obstante as diferenças dos costumes jurídicos a depender da tribo ou região, 

verifica-se que o processo germânico, em geral, regia-se por elementos místicos ou sobrenaturais 

para o desfecho da controvérsia. Trata-se de processo primitivo e bastante distante da cognitio 

extra ordinem do final do Império Romano: a jurisdição continha caráter essencialmente privado, 

não havia regras de distribuição do ônus da prova, nem uma ordem hierárquica entre as instâncias 

julgadoras, a fim de viabilizar a interposição de recursos. Além disso, não havia sentido pensar-se 

em recursos em face do resultado de um julgamento alicerçado no juízo de Deus e revelado 

através dos testes realizados no processo.  

Por outro giro, o processo canônico da Alta Idade Média fundava-se essencialmente em 

textos escritos, em especial a Sagrada Escritura, as decisões dos concílios e as decretais dos 

Papas. Além disso, já na origem do direito canônico, os conflitos entre cristãos deveriam ser 

dirimidos pelo chefe do grupo, pelo bispo, ou pelo Papa, enfim, por um dirigente da Igreja 

                                                            
22 Não obstante o juramento constituir um meio de prova típico do processo germânico medieval e revelar grande 
influência da religião no processo, conforme salienta Francisco Antônio de Barros e Silva Neto (2010, p. 38-42), o 
juramento das partes no Brasil mostrou-se presente mesmo após a instituição do Império, diante da manutenção da 
vigência das Ordenações Filipinas pelo Imperador Dom Pedro I. Tal fato demonstra a preservação de elementos 
sacros no rito processual nacional, o que apenas começou a ser abolido pelo Regulamento 737, de 1850. 
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(TUCCI; AZEVEDO, 2001, p. 45; 16-17). Assim, a própria estrutura eclesiástica vertical 

contribuiu para admitir-se a revisão do julgamento perante o dirigente hierarquicamente superior, 

e a utilização do processo regido pela técnica da escritura.  

Assim, na Alta Idade Média, conviviam paralelamente processos com traços bastante 

diversos: predominantemente o processo germânico, consuetudinário, oral e com o sistema de 

provas-julgamento; e o processo canônico, de inspiração romana, baseado em textos e atos 

escritos. Nesse período, entretanto, o processo canônico sofreu influências do germânico, 

inclusive com a aceitação de alguns ordálios, o que foi posterior e gradualmente proibido.  

A economia e a organização da sociedade medieval passaram por mudanças 

significativas a partir do final século XI. A economia feudal passou a perder espaço para o 

comércio, cujas principais consequências sociais foram o surgimento de numerosas cidades, 

maior alfabetização dos indivíduos e a diminuição do poder dos senhores feudais. Diante da nova 

realidade, os costumes orais não se mostravam suficientes para resolução dos conflitos seculares, 

com a consequente necessidade de modernização do direito através da transcrição do direito 

consuetudinário e da assimilação da doutrina erudita. (CAENEGEM, 2000, p. 43-51). 

Como não poderia deixar de ser, as modificações socioculturais da passagem da Alta 

para a Baixa Idade Média repercutiram diretamente na feição do processo. A partir do século XI, 

o processo canônico voltou a reger-se por diretrizes mais técnicas, traçadas pelas primeiras 

ordines judiciarii. Tratava-se de obra jurídica sistemática com a exposição da marcha do 

procedimento desde o libelo introdutório até os meios de impugnação. Paralelamente, o âmbito 

de atuação da Igreja dilatou-se, e as regras do processo canônico passaram a oferecer soluções 

adotadas também nos tribunais civis (TUCCI; AZEVEDO, 2001, p. 37).  

Assistiu-se ao “Renascimento” jurídico, com o retorno do estudo científico do direito 

romano. Não obstante ele não tenha saído completamente de cena, no primeiro medievo não 

havia estudos sobre o direito romano, o que foi retomado a partir do surgimento de escolas de 

estudos jurídicos, em especial a de Bolonha. O renascimento do direito integra um movimento 

maior e mais amplo, o do Renascimento artístico, filosófico e cultural na Europa.  



32 

 

Inicialmente, estudavam-se os ordenamentos jurídicos romano e canônico paralela e 

simultaneamente, de maneira destacada. Com o passar do tempo, mostrou-se inevitável uma 

maior aproximação das duas culturas jurídicas, bem como as influências do direito dos bárbaros, 

o que deu origem ao chamado “direito comum”. Trata-se de direito marcado pela unificação e 

harmonização de várias fontes do direito (romano-justinianeu, canônico e direitos locais), não 

obstante a ausência de homogeneidade quanto à ênfase conferida a cada elemento a depender do 

local da Europa. A expansão do direito comum contrapõe-se à fragmentação oriunda do direito 

germânico, razão pela qual ele foi utilizado pelos soberanos como instrumento de centralização 

do poder jurisdicional (KEMMERICH, 2006, p. 100).  

Também data desse período a supressão gradual da utilização dos ordálios no processo 

romano-canônico e a consequente não recepção deste sistema de provas no processo comum. 

Com o avanço do comércio, dos negócios e da agricultura, o sistema probatório baseado em 

rituais e na vontade divina tornou-se inadequado para resolver questões jurídicas mais complexas. 

Aliado a este fator, o renascimento cultural ressaltou a irracionalidade desse modelo, além da 

vontade da Igreja de decretar o fim de tal sistema de provas (KEMMERICH, 2006, p. 118) 23.  

O direito comum trouxe em seu bojo o ordo iudiciarius, originado inicialmente na cúria 

papal, depois nas cortes canônicas inferiores e difundido de maneira paulatina às cortes seculares 

da Europa continental. Para Nicola Picardi (1998, p. 673-674), no ordo iudiciarius, o 

contraditório foi elevado a um símbolo dos direitos naturais, cujo fundamento residia em um 

princípio de razão natural. Reconhecia-se ser o contraditório imanente ao próprio processo, fato 

este reconhecido pelo adágio “audiatur et altera pars”24.  

O eixo do processo comum europeu era representado precisamente pelo contraditório, 
considerado como metodologia de procura da verdade. […] O contraditório resolvia-se 
no ars apponendi et respondendi, em uma regulação do diálogo que assegurava 
reciprocidade e igualdade às partes. Deste modo, o contraditório representava o 
instrumento para a procura dialética da única verdade que podemos atingir: a verdade 
“provável” (PICARDI, 2008b, p. 62) 

                                                            
23 Moacyr Amaral Santos (1983, p. 22-23) aponta que já no século IX se iniciou a resistência da Igreja aos ordálios 
em trabalhos que propugnavam meios de provas mais racionais. Apesar disso, nesse mesmo século, os juízos de 
Deus foram sancionados por concílio e passaram a integrar as coleções de leis canônicas. Já no século XIII, papas e 
concílios repeliram esse sistema probatório, até Gregório IX peremptoriamente condenar os ordálios, apesar de o 
duelo ter persistido nos costumes e leis de alguns povos. 
24 No mesmo sentido, Leonardo Greco (2005, p. 71) reconhece que a audiência bilateral era considerada no direito 
comum como princípio de direito natural inerente a qualquer processo judicial. 
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Com efeito, na primeira fase do ordo iudiciarius, nos séculos XI a XIII, o processo viu-

se fortemente influenciado pelo direito romano e desenrolado sob o signo do contraditório. O 

avanço da dialética correspondia ao abandono dos meios místicos de julgamento, e à necessidade 

de conhecer os argumentos de ambas as partes. Como mecanismo lógico, o contraditório 

prestava-se à busca da verdade; e sob o aspecto ético, assegurava o direito de defesa e a igualdade 

dos sujeitos parciais do processo (TUCCI; AZEVEDO, 2001, p. 51).   

Mostra-se importante salientar, entretanto, que o reconhecimento do direito ao 

contraditório como direito natural remonta à época de solidificação do processo comum, já na 

segunda fase do ordo iudiciarius. Não obstante o grande avanço processual se comparado com o 

processo germânico, especialmente pela implementação de um sistema probatório mais racional e 

a restauração da regra de que o ônus da prova recai sobre quem alega, dois fatores primordiais 

contribuíam para que os argumentos das partes pudessem ser desconsideradas pelo juiz do 

processo comum: o julgamento secundum conscientiam e a ausência de submissão do príncipe às 

normas estabelecidas por ele mesmo ou por outras autoridades.  

Conforme salienta Clóvis Juarez Kemmerich (2006, p. 129), o caráter dialético da 

primeira fase do processo comum esbarrava na livre valoração da prova e na possibilidade de 

decisão secundum conscientiam. Se, de um lado, abria-se espaço para a participação das partes do 

iudicium, por outro, admitia-se que o juiz desconsiderasse completamente as alegações e 

proferisse a decisão de acordo com sua consciência. Não obstante a restauração da Appellatio no 

direito canônico, este instrumento não se mostrava suficiente para garantir a efetiva influência 

das manifestações das partes no provimento jurisdicional.  

Além disso, a partir do século XII, assistiu-se a uma progressiva limitação da 

competência dos tribunais senhoriais e, paralelamente, à centralização da jurisdição com a 

instituição de um tribunal central, composto por juízes profissionais. Fortaleceu-se o poder do 

imperador, dos reis e do Papa, cuja força provinha do poder de Deus. Assim, o príncipe não se 

submetia ao direito de origem humana, e se encontrava abaixo apenas do direito natural e divino. 

Nesse contexto, as garantias processuais – inclusive o contraditório, consubstanciado no direito 

de ser citado, ouvido, produzir provas –, por integrarem o conjunto de normas instituídas pelos 
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homens, não vinculavam o príncipe, que as podia afastar de acordo com sua vontade 

(KEMMERICH, 2006, p. 138-147).  

Tal circunstância terminava por enfraquecer o caráter dialético do processo comum. A 

partir daí, verificou-se a necessidade de proteção dos jurisdicionados também contra o arbítrio do 

príncipe, e se buscou a limitação do seu poder por meio da submissão às garantias processuais, 

que passaram a ser consideradas manifestações do direito natural. Para tanto, encontrou-se a 

fundamentação na própria Sagrada Escritura: se até Deus, antes de expulsar Adão do paraíso, 

chamou-o para defender-se, então o direito de defesa era sagrado e deveria ser garantido a todos, 

inclusive nos casos de crime manifesto ou fato notório (KEMMERRICH, 2006, p. 162). Nesse 

paradigma, até o rei devia respeito a um conteúdo mínimo de direitos, sendo esta a gênese da 

ideia do devido processo legal25. 

Assim, no século XIII, inaugura-se a segunda fase do processo comum, marcada pela 

redução da liberdade do órgão julgador, dever de respeito do príncipe a algumas regras 

procedimentais, e pela passagem do sistema de livre apreciação para o da prova legal. O julgador 

não tinha contato imediato com os litigantes, mas apenas com a transcrição das provas nos autos, 

pois a técnica da escritura era considerada uma forma de mitigar o arbítrio do juiz. Também para 

assegurar maior previsibilidade nas decisões – exigência da nascente economia de mercado – 

buscaram-se meios racionais para comprovação dos fatos, bem como atribuição prévia de valores 

para cada tipo de prova.  

Sobre o assunto, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2010, p. 49) salienta o caráter 

eminentemente escrito do processo romano-canônico (utilização da técnica da escritura), bem 

como que o juiz decisor normalmente não tinha contato com as partes e a produção de provas. 

Além disso, substituiu-se a livre convicção do juiz pelo excessivo regramento na apreciação das 

                                                            
25 Apesar de geralmente se apontar a Magna Carta de 1215 como o marco do princípio de submissão da própria 
Coroa à lei, Clóvis Juarez Kemmerich (2006, p. 154) ressalta que na época Cartas dessa espécie não eram raras. Para 
ele, o destaque conferido à Magna Carta inglesa em relação aos demais documentos não está no conteúdo, mas no 
uso que dela foi feito na história subsequente. Ruitemberg Nunes Pereira (2005, p. 5-57), por sua vez, aponta como 
origem remota do princípio do devido processo legal o Decreto alemão de Conrado II, editado 28 de maio 1037. Para 
maiores esclarecimentos sobre o Decreto alemão de Conrado II, consultar nota de rodapé 29. 
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provas, adotando-se o sistema de prova legal ou tarifada como forma de coibir decisões 

arbitrárias26.  

Se, por um lado, a vedação à imediatidade do juiz na fase da produção de provas e o 

sistema de provas tarifadas representavam instrumentos de contenção ao arbítrio do julgador, por 

outro, tiveram por consequência colocar em xeque a ideia de paridade de armas e isonomia entre 

as partes no processo comum nos séculos XIII a XVI. Em outras palavras, buscou-se limitar a 

liberdade para formação do convencimento judicial através das provas legais, o que terminou por 

mitigar sobremaneira o poder de convencimento e argumentação por meio da dialética processual 

sobre as questões fáticas no processo comum.  

Ao construir modelos de processo abstratos (tipos ideais), Daniel Mitidiero (2006) 

associa o processo comum medieval ao modelo isonômico. Trata-se de sistema cujas vigas 

mestras repousam no caráter extra-estatal da jurisdição27 e na adoção da racionalidade prática, ao 

conceber o direito como um problema concreto a ser resolvido através da dialética entre os 

participantes do processo. O motor fundamental deste modelo28 é o contraditório, critério para 

aferição da verdade provável. Daí porque o juízo era considerado um ato de três pessoas - 

iudicium est actus ad minus trium personarum: actoris, rei, judicis.  

Sobre tal a construção, Dierle Nunes (2012, p. 67) adverte a necessidade de 

contextualizar a definição de um modelo isonômico medieval: por se tratar de sociedade 

estamental, esta ordem isonômica consistia, na verdade, em um privilégio de uma casta social, e 

não um direito conferido a todos os cidadãos. Assim, a busca por um modelo isonômico do 

processo atualmente possui outro pano de fundo, qual seja, a garantia dos direitos fundamentais 

de maneira indistinta a todos os indivíduos, situação impensável na Idade Média. A bem da 

verdade, o próprio Daniel Mitidiero (2006, p. 180) também assinala para a necessidade de 
                                                            
26 R. C. van Caenegem (2000, p. 151) denomina como “sistema de provas eruditas”, segundo o qual a 
admissibilidade de certos tipos de testemunhas era regulamentada detalhadamente, bem como se atribuía um valor 
numérico a cada elemento de prova.  
27 Para Daniel Mitidiero (2006, p. 181), a extra-estatalidade consiste em um dado com o qual se deve 
obrigatoriamente trabalhar para melhor compreender o modelo isonômico medieval. Trata-se de paradigma 
caracterizado pela indistinção entre sociedade civil e Estado e difusão dos mecanismos de poder. Do mesmo autor, 
conferir também: MITIDIERO, 2011a, p. 92. 
28 Nicola Picardi (2008b, p. 63) identifica o ordo iudiciarius como um típico exemplo de “ordem isonômica”, ao 
tempo em que aponta as seguintes características desta espécie de processo: a) caráter extra estatal; b) busca da 
igualdade entre o juiz e as partes, e entre as próprias partes; c) juiz assumia postura neutra, cuja função era escolher 
no contraditório uma entre as versões e argumentações apresentadas dialeticamente no processo.  
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eliminarem-se pré-compreensões teóricas hodiernas quando de qualquer estudo histórico, diante 

da inadequação da “dogmática retrospectiva” sob as lentes de conceitos contemporâneos. Por esta 

razão, o modelo por ele proposto deve ser analisado sob essa perspectiva.  

Por outro lado, entretanto, não se deve perder de vista que o processo comum medieval 

não apresentou uma estrutura uniforme. Na primeira fase, apesar da retomada do caráter dialético 

do processo, ao soberano não se impunha o respeito ao direito do contraditório, nem a construção 

do provimento judicial encontrava-se vinculada às manifestações das partes. A partir do século 

XIII, a busca por limitação do arbítrio do príncipe abriu-se em duas vertentes: o reconhecimento 

das garantias processuais como direito natural e, por isso, de observância também pelo príncipe, e 

a adoção do sistema de provas tarifadas. Assim, o contraditório, apesar da elevação de 

importância, viu-se mitigado pelo sistema de provas legais, com considerável restrição do direito 

de manifestação e influência das partes sobre a comprovação dos fatos.  

No período medieval, portanto, o contraditório apresentou diferentes feições a depender 

do processo analisado. No processo germânico, o sistema de “provas-julgamento” restringia 

seriamente o diálogo judicial e a possibilidade de as partes e o juiz alcançarem a decisão justa 

para o caso concreto. Além disso, não havia que se falar em recursos, uma vez que o veredicto 

seria revelado por Deus por meio dos testes realizados. Diversamente, no processo canônico, a 

estrutura eclesiástica vertical abriu espaço para admitir-se a revisão do julgamento perante as 

instâncias superiores. 

 

1.4. ESTADO DE DIREITO: CODIFICAÇÃO E A LÓGICA SISTEMÁTICA 

A noção de Estado de Direito, concebido como o Estado submetido à juridicidade, tem 

origem com as revoluções burguesas do final do século XVIII, em oposição ao Estado 

Absolutista do Antigo Regime. Neste, o Estado estava acima de tudo e de todos, podendo intervir 

nos aspectos econômico, político e individual, enfim, sobre todos os aspectos da vida dos 

cidadãos. O poder real apresentava-se ilimitado, gerando grande insegurança jurídica para os 

indivíduos, em especial para a burguesia, classe social em ascensão. Havia uma confusão 
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conceitual entre o Estado e o monarca, sendo célebre a frase de Luís XIV, Rei de França: “L’état, 

c’est moi”.  

Se, em uma primeira fase, o Estado Absolutista foi importante para a afirmação da 

burguesia como classe social, devido à centralização do poder e à extinção dos privilégios dos 

senhores feudais, após a consolidação econômica, a excessiva intervenção do Estado e a ausência 

de regras pré-estabelecidas transformaram-se em obstáculos aos burgueses. Assim, no final do 

século XVIII, a burguesia sentia-se madura para libertar-se do dirigismo estatal, e passou a 

almejar também o controle do poder político ou, pelo menos, limitar a interferência do Estado nas 

relações econômicas. Tal anseio foi concebido genericamente como a busca pela garantia da 

liberdade aos cidadãos (NOVAIS, 2011, p. 18).  

Buscou-se a limitação jurídica do Estado, com vistas a possibilitar o exercício livre dos 

direitos interessantes à burguesia. O marco histórico desse movimento são as revoluções 

americana (1776) e francesa (1789), ambas permeadas pelo ideal liberal burguês. A partir daí, 

surge o Estado de Direito, “limitado e organizado juridicamente com vista à garantia dos direitos 

fundamentais dos cidadãos” (NOVAIS, 2011, p. 20), o qual ao longo da história pode ser 

subdividido em Estado de Direito Liberal (séculos XIX e XX), Estado Social (século XX) e 

Estado Democrático de Direito ou Estado Constitucional (pós 2ª Guerra Mundial).  

Na fase Liberal, o Estado de Direito tem por função garantir a segurança, liberdade e 

propriedade dos indivíduos. O Estado é concebido como “Estado mínimo”, com atuação limitada 

juridicamente e função de garantir a paz social e condições para que as pessoas exerçam a 

autonomia da vontade, em um ambiente de livre mercado. Trata-se de Estado de abstenção, de 

não invadir a esfera privada (principalmente a patrimonial) e garantir as “liberdades negativas” 

do homem, salvo expressa autorização em lei. 

Consagra-se, assim, o princípio da legalidade da Administração29: o Estado submete-se à 

lei, a qual, por ter sido aprovada pelo Parlamento, representava a vontade geral30. Assim, o Estado 

                                                            
29 A gênese do princípio da legalidade – na acepção do primado da lei sobre a vontade do soberano; dos direitos dos 
súditos em relação ao Estado, – encontra-se no Decreto alemão de Conrado II, editado em 28 de maio 1037. O 
referido Decreto regulamentava as práticas relativas à transmissão de propriedade, tendo sua edição ganhado 
relevância por ser o primeiro texto escrito, bem como pelo conteúdo que carregava. Continha a seguinte norma 
fundamental: nenhum homem seria privado de um feudo sob domínio do Imperador ou de um senhor feudal (mesne 
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só poderia agir ou intervir na liberdade e propriedade dos indivíduos se de acordo com a lei, bem 

como a atividade judicial também a ela se subordinava. Igualmente, remonta ao Estado Liberal 

pós Revolução Francesa o fenômeno da codificação, fundada na crença de que a compilação do 

Direito em códigos poderia fornecer, previamente e com segurança, a resposta para todos os 

problemas, limitar a indevida intervenção do Estado na vida privada e tratar de maneira 

isonômica os indivíduos. Dotada de generalidade, aplicava-se a lei codificada de maneira igual a 

todos.  

Da mesma forma, o processo passou a ostentar feições liberais, especialmente em 

virtude da adoção do paradigma de igualdade formal das partes. Apesar de nesta época o juiz 

integrar o corpo estatal, o processo constituía um mecanismo de resolução de conflitos privados: 

vedava-se ao juiz interferir na esfera de liberdade dos cidadãos, bem como compensar as 

desigualdades sociais e econômicas entre as partes. Em suma, implementou-se o ideal da 

autonomia pessoal também para a administração da justiça: o processo era “coisa das partes”31, as 

quais dominavam a marcha processual perante um tribunal passivo. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2010, p. 64-66), ao reconhecer o papel destacado do 

Código de Processo Civil francês de 1806 para o liberalismo processual diante da influência 

sobre quase todos os Estados europeus da época, afirma que, com assento na ideologia liberal e 

individualista, o processo tinha por base o predomínio das partes, neutralidade e passividade do 

juiz, e persistência do perfil nitidamente formalista. Assim, o processo refletia a busca da 

liberdade dos indivíduos, permeado pela faceta formal da igualdade entre demandante e 

demandado. Nesse contexto, o juiz adotava uma postura de passividade, com predomínio das 

                                                                                                                                                                                                 
lord), senão pelas leis do Império (laws of empire) e pelo julgamento de seus pares (judgment of his peers). Trata-se 
do primeiro registro de proteção aos direitos fundamentais, por buscar impedir qualquer privação dos direitos 
possessórios sem prévia e expressa previsão legal (Laws of the Empire). (PEREIRA, 2005, p. 5-57).  
30 A repartição das funções do Estado a diferentes titulares tinha por objetivo evitar os abusos decorrentes da 
concentração dos poderes na figura do rei. Assim, do equilíbrio ou neutralização recíproca entre o Legislativo, 
Executivo e Judiciário resultaria a proteção à liberdade individual. Entretanto, diante da busca pela construção de um 
Estado racional através do império da lei, assistiu-se, na prática, a uma hegemonia do Parlamento em relação aos 
demais poderes, tendo sido este o primeiro dos órgãos do Estado ocupado pela burguesia. (NOVAIS, 2011, p. 25-
26).  
31 Como bem advertem Espindola e Santos (2011), a expressão do processo como “coisa das partes” é utilizada pela 
doutrina brasileira e internacional sem referência precisa à fonte, apesar de poder ser remetida ao alemão sache der 
parteien. 
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partes no processo, e o contraditório, considerado mera bilateralidade de audiência, também se 

restringia ao aspecto formal32 

A codificação representou um importante fator de distanciamento do modelo de 

processo liberal em relação aos antecedentes. Sob a ótica do liberalismo, limitava-se a 

intervenção do Estado na vida particular através de normas editadas pelo Parlamento e 

compiladas em códigos. Nesse contexto, o direito confundia-se com os textos legislativos e, por 

isso, caberia ao juiz exclusivamente declarar ou descobrir o significado pré-existente da norma. A 

aplicação mecânica do direito levou definitivamente33 à substituição da lógica tópica ou 

problemática pela lógica racional ou sistemática, com o consequente esvaziamento da 

importância do diálogo judicial.  

Contentava-se com a igualdade formal, com a equiparação de todas as pessoas nos 

termos legais, independentemente das diferenças existentes entre elas. Bastava a igualdade de 

tratamento. Não se buscava verificar se os homens eram, na essência, iguais, pois se abstraíam as 

características pessoais e se contentava com o mesmo tratamento legal. É a igualdade formal ou 

igualdade perante a lei que, em última análise, sustenta-se na possibilidade de substituição entre 

as pessoas, pois não importa se estamos falando da pessoa “x” ou “y”: diante do mesmo fato, o 

tratamento jurídico deve ser o mesmo, independentemente das peculiaridades do caso concreto.  

Em termos de técnica legislativa e interpretação, imperava a tríplice ideologia: da 

sociedade, da unidade legislativa e da interpretação. A ideologia da sociedade refletia os valores 

da burguesia liberal, com a ideia de unidade entre Estado e sociedade civil. A ideologia da 

                                                            
32 De acordo com as ponderações de Igor Santos (2011, p. 53-54), podem-se sintetizar as características do processo 
civil liberal: a) visão formal da igualdade; b) neutralidade axiológica; c) postura passiva e distante do juiz; d) o 
predomínio da atividade das partes; e) distribuição estática do ônus da prova; f) primazia da tutela pecuniária, uma 
vez que, se todos eram iguais, não poderia o juiz buscar “igualizar” as partes e determinar a tutela específica em 
favor de um dos litigantes. Sobre a impossibilidade de tutela específica, Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 33-34) 
ressalta que, no processo de caráter liberal, a jurisdição tinha por função viabilizar a reparação do dano, com caráter 
nitidamente repressivo, pois qualquer ingerência do juiz sem que houvesse sido violada a lei era considerada 
atentatória à liberdade individual. Além disso, a ideia de igualdade formal impedia qualquer tratamento diferenciado 
em virtude de posição social ou bens, tendo o valor dos direitos sido unificado através da expressão em dinheiro, daí 
a utilização da tutela pecuniária e praticamente a vedação a tutelas específicas. 
33 Fala-se aqui em “definitivamente” porque, conforme visto anteriormente, a evolução da lógica tópica para a teórica 
finca raízes no processo da cognitio extra ordinem romano e no processo comum da Baixa Idade Média, quando se 
assistiu à centralização do poder, cujo ápice se deu com Estado Absolutista monárquico. Da mesma forma, remonta a 
tais épocas a retomada da produção legislativa e a busca por uma previsibilidade no resultado dos julgamentos, 
especialmente por meio da adoção do sistema tarifado de provas.  
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unidade legislativa pressupunha ser a codificação o método adequado para completa e sistemática 

regulamentação das relações sociais, não havendo espaço para legislações extravagantes e outros 

microssistemas. A ideologia da interpretação, por sua vez, pressupunha a utilização exclusiva da 

subsunção, baseada na busca da unidade sistêmica do ordenamento como espelho da unidade do 

tecido orgânico das relações sociais (MARTINS-COSTA, 2000, p. 274-279). 

A interpretação dos textos normativos caracterizava-se por ser puramente objetiva, 

despida de qualquer elemento valorativo, em que o intérprete juiz buscava revelar o sentido já 

pronto da norma, diante do constante receio de arbitrariedade, bem como porque a inobservância 

da lei consistiria, em última análise, na afronta à vontade geral representada pelo Parlamento. A 

interpretação da lei decorre de um raciocínio lógico dedutivo, através do qual se analisava a 

compatibilidade ou não entre a premissa maior (norma abstrata) e a menor (fato), a fim de 

“descobrir” ou “revelar” a norma (direito aplicável). 

Essa forma de organizar o direito repousa, para Adeodato (2002), em três postulados 

básicos: obrigatoriedade de decidir ou proibição do non liquet; obrigatoriedade de interpretar 

para alcançar “o” sentido concreto das normas gerais; necessidade de fundamentação e 

legitimação da atividade jurisdicional. Com efeito, as duas principais consequências da 

característica da completude do ordenamento jurídico34 são a impossibilidade de o juiz criar 

direito (o juiz releva o direito já existente no ordenamento jurídico) e a proibição de o juiz se 

negar a decidir qualquer controvérsia que lhe seja posta (proibição do non liquet).  

A proibição do non liquet decorre do monopólio do exercício da atividade jurisdicional 

pelo Estado, a quem incumbe o dever de “encontrar” a solução fornecida pelo sistema. Esta 

necessidade de decidir com base no ordenamento jurídico posto relaciona-se à legitimação da 

atividade jurisdicional, pois não se concebe uma decisão judicial baseada na vontade ou nas 

convicções pessoais do órgão julgador. Para ser legítima e ajustada ao direito, deve-se extrair a 

                                                            
34 Ao atribuir a origem da teoria do ordenamento jurídico à doutrina positivista, Norberto Bobbio ressalta os seus três 
caracteres fundamentais: unidade, coerência e completude. A unidade juspositivista, ao contrário da jusnaturalista, é 
a unidade formal, porque todas as normas são postas pela mesma autoridade, o que permite a recondução de todas as 
elas à fonte originária (poder legitimado para criar o direito), que, na teoria pura de Kelsen, consiste na norma 
fundamental. A coerência significa a inexistência de antinomias ou normas incompatíveis entre si, mediante a 
utilização dos critérios cronológico, hierárquico e da especialidade para resolver aparentes antinomias do sistema 
(BOBBIO, 1995, p. 199-205).  
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norma aplicável das proposições normativas existentes, retrato de um ordenamento jurídico 

unitário, coerente e completo.  

O intérprete deve “revelar” a solução do sistema jurídico vigente, uma vez que se nega 

com veemência a existência de lacunas. Assim, da interpretação dos textos normativos encontra-

se “a” norma aplicável ao caso concreto, revela-se “a” solução conforme “o” ordenamento35. 

Neste paradigma, passa-se de uma racionalidade prática, tópica ou problemática para uma 

racionalidade teórica, racionalista ou sistemática. A lógica jurídica adota, então, a racionalidade 

típica das ciências exatas e tecnológicas: buscam-se a certeza e a segurança jurídicas, a fim de 

conferir previsibilidade às decisões judiciais. A consequência deste conjunto de fatores é o 

enfraquecimento da dialética processual, pois o resultado do processo poderá ser obtido por um 

silogismo judiciário pensado solitariamente, e não pelo diálogo.  

Assim, o contraditório deixa de ser o fundamento ético do processo para se tornar uma 

mecânica contraposição de teses em que o autor expõe a pretensão e o réu opõe a resistência, 

respeitando-se a bilateralidade de audiência no aspecto formal.  

Para Nicola Picardi (2008a, p. 136-138), a passagem do ordo iudiciarius ao processo em 

sentido moderno significou uma mudança radical no modo de conceber o processo e também o 

contraditório. Adotou-se a lógica burocrática em busca de uma verdade não apenas “provável”, 

mas “objetiva, absoluta, preconstituída”, que poderia ser alcançada independentemente do 

contraditório. Assiste-se, assim, a uma linha de decadência do princípio do contraditório, que 

perdeu a função axiológica e ético-ideológica do processo36, até ser rebaixado a uma função de 

segunda categoria, sem qualquer ligação com a essência do fenômeno processual.  

Diante desse quadro, José Souto Maior Borges (1996, p. 41-47) considera a noção 

moderna de dialética processual muito distante da raiz romana, um verdadeiro desvirtuamento do 

conceito original. Na concepção moderna, por a sentença estruturar-se em um silogismo 

                                                            
35 O Code Civil francês de 1804, inclusive, proibiu o comentário doutrinário sobre os códigos por considerar que a 
nova legislação era clara e auto-suficiente (CAENEGEM, 2000, p. 2). 
36 No mesmo sentido, sobre a desvalorização do contraditório, Leonardo Greco (2005, p. 72) afirma: “O positivismo 
da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, por sua vez, se encarregaram de esvaziar a 
função axiológica da audiência bilateral e do próprio contraditório, desclassificando-o como princípio imanente do 
processo judicial e sobrevivendo circunstancialmente como regra técnica característica de alguns procedimentos, mas 
não de outros.” 
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(premissa maior, premissa menor e decisão), adota-se a lógica deôntica, essencialmente 

monológica. Assim, representa-se o contraditório pela tríade dialética da tese, antítese e síntese, 

construção, segundo o autor, essencialmente monológica, que consiste, na verdade, em uma 

“sucessão de sistemas monológicos” ou “diálogo de surdos”.  

Diversamente da lógica jurídica dialética, baseada na argumentação e discurso (relação 

sujeito-sujeito), a adoção da lógica deôntica ou sistemática revela o raciocínio more geometrico, 

de descrição do objeto (relação sujeito-objeto), a fim de alcançar a verdade demonstrável ou 

absoluta. Nesse ambiente racional, o diálogo perde a importância, pois a verdade pode ser obtida 

independentemente do debate: mostra-se suficiente a atividade solipsista do juiz, da mesma forma 

em que se pode alcançar no processo a decisão correta independentemente do contraditório.  

Se a resolução do conflito depende da sapiência do julgador em identificar os fatos e a 

norma aplicável37, mostra-se dispensável o diálogo processual, o qual poderia representar, 

inclusive, um fator de atraso na prestação da tutela jurisdicional. A necessidade de manifestação 

das partes passa a ser considerada apenas a observância de um protocolo formal do processo, 

irrelevante para a construção da decisão judicial. A expressão “diálogo de surdos” mostra-se 

então bastante adequada, pois não se pode negar a existência de mecanismos formais de 

participação e intimação das partes no processo, sem que esta participação tenha necessariamente 

reflexo na resolução do conflito.  

Aliada ao esvaziamento axiológico e apoucamento da importância do contraditório, a 

adoção da lógica racionalista ou sistemática em detrimento da dialética representou a 

consagração de uma ordem assimétrica38. Estabelecida a distinção entre o Estado-juiz e as partes, 

firma-se entre eles uma relação vertical, na qual cabe ao juiz a aplicação solitária do direito. O 

modelo de processo hierárquico ou assimétrico é fruto da consolidação do Estado Moderno e da 

verticalização entre Estado e indivíduo. Neste modelo, além do caráter estatal do processo, o juiz 

ocupa o vértice da relação processual e localiza-se acima das partes (super partes), razão pela 

                                                            
37 Para o professor Ovídio Baptista da Silva (2004, p. 36-37), uma consequência da busca pela segurança jurídica do 
racionalismo foi a cristalização do ensino universitário voltado para o estudo da “norma” sem a conexão com o 
“fato”. Deixaram-se de estudar os “casos”, abandonando-se o caráter problemático do Direito. Para ele, entretanto, 
para se construir o direito como instrumento democrático, faz-se necessário abandonar o dogmatismo, reconhecer a 
natureza de ciência da compreensão e da legitimidade da criação jurisprudencial do Direito. 
38 Sobre o assunto, consultar: PICARDI, 2008a, p. 135; MITIDIERO, 2011a, p. 74-79. 
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qual paulatinamente os poderes do juiz intensificam-se em detrimento do papel conferido aos 

litigantes (MITIDIERO, 2011a, p. 74-78).  

O modelo assimétrico tem por características: a) o monopólio do direito pelo Estado e a 

publicização do processo; b) nítida distinção entre os indivíduos e Estado, ostentando este último 

posição de hierarquia sobre aqueles; c) adoção da lógica racional ou sistemática do direito; d) 

enfraquecimento do contraditório, com o exaurimento do caráter axiológico para ser considerado 

instrumento formal de bilateralidade de audiência.  

Assim, a aplicação monológica ou solitária do direito pelo juiz teve por consequência, 

além do enfraquecimento do contraditório, o crescente protagonismo judicial, fenômeno 

reforçado pela busca da autonomia do processo civil e, posteriormente, pela sua socialização.  

 

1.5 O CONTRADITÓRIO SOB A ÓTICA DO ESTADO SOCIAL 
No Estado Liberal, consideravam-se a observância estrita da lei e a abstenção estatal 

meios para assegurar a liberdade e a igualdade formal. Tal postura terminou por aprofundar as 

desigualdades sociais e demonstrar a incapacidade do Estado de proteger os direitos 

fundamentais dos indivíduos exclusivamente através da mão invisível do mercado. Por esta 

razão, diz-se criticamente que, no momento histórico do Estado Liberal, não se pode falar 

propriamente em Estado de Direito, mas “mero Estado de legalidade”, por abrigar qualquer 

conteúdo material desde que sob a forma de lei (NOVAIS, 2011, p. 29).  

Com a industrialização e o surgimento de relações sociais mais complexas, passou-se a 

entender que o Estado não poderia se limitar a declarar os direitos formalmente: surgem os 

direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais que exigem ações positivas do Estado, 

tais como a prestação de serviços públicos de previdência e assistência sociais, educação e saúde. 

Nesta segunda dimensão, o direito à igualdade material ganha realce, não sendo suficiente a 

posição absenteísta do Estado, o qual tem o dever de garantir a justiça social.   

A crise da ideologia liberal trouxe a transição para a segunda fase do Estado de Direito, 

o Estado social. Mantém-se o núcleo central do conceito de Estado de Direito – limitação jurídica 

do Estado e proteção a garantias individuais –, aliado à nova concepção das funções do Estado de 
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proporcionar não apenas segurança e liberdade, mas também o bem estar da população39. Passa-

se a falar em constitucionalismo moderno ou social, em que se priorizam a justiça social e a 

igualdade material; busca-se a intervenção do Estado nas áreas social e econômica, bem como o 

maior controle da sociedade na seara política.  

A ideia de igualdade substancial também permeou o direito processual, cujo objeto 

deixou de ser apenas o poder-dever do exercício da jurisdição e os institutos a ela correlatos.  

Com a previsão nas Constituições de um catálogo de direitos fundamentais a serem prestados e 

garantidos pelo Estado, o reiterado descumprimento na realização desses comandos intensificou a 

noção de que o Poder Judiciário, através do processo, é um instrumento de efetivação de tais 

direitos. Assim, a possibilidade de “bater às portas” do Judiciário para defesa e proteção dos 

direitos também adquiriu relevo.  

No Projeto de Florença, trabalho ícone sobre o assunto, Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth estudaram os obstáculos mais comuns que poderiam impedir ou dificultar o acesso à 

justiça. Identificados os óbices, foram sugeridas alternativas, as conhecidas “ondas renovatórias 

do processo”. Desde o início, os autores afirmaram a dificuldade em definir o significado da 

expressão “acesso à justiça”, mas esclarecem ter ela dois pilares: o sistema deve ser igualmente 

acessível a todos e produzir resultados justos sob o aspecto individual e social (1988, p. 8). Os 

obstáculos encontrados para o acesso à justiça foram agrupados nas seguintes modalidades: 

custas judiciais; possibilidade das partes (características dos litigantes e repercussões no 

processo); problemas especiais dos interesses difusos. O fator complicador consiste em que as 

barreiras ao acesso são inter-relacionadas, de maneira que a superação de uma barreira pode 

exacerbar outra, razão pela qual se mostram necessários alguns fatores de compensação, tais 

como um juiz muito ativo ou formas de assistência jurídica.  

                                                            
39 Por esta razão, entende-se ser mais adequada a expressão “dimensões” em oposição a “gerações” dos direitos 
fundamentais, visto que a intervenção do Estado na seara social não exclui a limitação jurídica do Estado e o respeito 
às liberdades individuais, considerados pressupostos indispensáveis a qualquer Estado de Direito. Em outras 
palavras, o catálogo de direitos fundamentais cresce ao longo da história (sendo possível, até, a reinterpretação do 
seu conteúdo), mas não há sucessão ou exclusão entre os direitos conquistados no período liberal com o advento do 
Estado Social. 



45 

 

A primeira onda renovatória do processo buscou combater o obstáculo do custo para o 

acesso à justiça, por meio de mecanismos de assistência judiciária gratuita40. A segunda onda 

renovatória relaciona-se às dificuldades institucionais de representação dos interesses difusos. A 

abordagem dessa onda demanda uma reflexão sobre os institutos básicos do processo civil e 

sobre o papel dos tribunais, a exemplo da revisão dos conceitos de legitimidade ativa, direito de 

ser ouvido e coisa julgada (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31-67).  

A terceira onda, por sua vez, consiste em um novo enfoque de acesso à justiça, com 

abrangência muito mais ampla que a questão da representação: as duas primeiras ondas 

renovatórias abordam apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso à 

justiça. Verificou-se não se resumir o problema do acesso à representação dos direitos; mostram-

se necessários novos mecanismos procedimentais para tornar os direitos exequíveis efetivamente. 

Ao lado da busca por soluções conciliatórias dos conflitos41, defende-se o fortalecimento dos 

poderes do juiz, o qual deve adotar uma postura ativa para equalizar as partes e maximizar as 

oportunidades de alcançar um resultado justo no processo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

68-77). 

Percebe-se que o movimento do acesso à justiça, apesar de buscar a paridade de armas 

entre as partes e não se restringir à ideia de acesso ao Poder Judiciário, considera uma das 

soluções para o “novo enfoque do acesso à justiça” o abandono da postura passiva do juiz e 

adoção de uma postura ativa, um dos traços do protagonismo judicial.  

Sob o prisma dos direitos fundamentais de segunda geração, o processo deixa de ser 

considerado “coisa das partes” para concretizar uma das formas de atuação do Estado, cuja 

postura absenteísta substitui-se pela conduta intervencionista. Se antes se considerava o processo 

um meio de proteção dos interesses privados e de defesa da esfera de liberdade do particular 
                                                            
40 José Carlos Barbosa Moreira (2002, p. 181; 184-186) considera condição indispensável para um processo 
socialmente efetivo a possibilidade de os membros menos aquinhoados da comunidade conseguirem defender seus 
interesses em pé de igualdade com os dotados de maiores forças - não apenas econômicas, mas também políticas e 
culturais. Observa ainda que, apesar de não ser o único, o fator econômico continua a ser o problema capital para o 
desequilíbrio de forças no processo.  
41 Em certos casos, defende-se a substituição da justiça contenciosa pela “justiça coexistencial”, ou seja, baseada em 
formas conciliatórias. A jurisdição contenciosa mostra-se útil para resolver relações isoladas e meramente inter-
individuais. Entretanto, nos casos de relações duradouras em que surja um conflito, a justiça coexistencial busca 
“remendar” aquela situação de ruptura ou tensão, com vistas a preservar a relação e a convivência pacífica. A justiça 
contenciosa, nesses casos, não conseguiria atingir esse objetivo, pois busca resolver o erro e, por isso, olha para trás; 
a justiça coexistencial olha para o futuro a fim de manter a convivência (CAPPELLETTI, 1992, p. 132-133).  
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(coisa das partes), no Estado Social a jurisdição ganha contornos publicistas para afirmação do 

direito objetivo ou do ordenamento jurídico (manifestação da soberania estatal).  

Um dos traços do Estado Social é a postura intervencionista para proporcionar o bem 

estar social dos indivíduos e a garantia da igualdade material. No plano do processo judicial, 

essas características deram ensejo a mudanças na concepção de jurisdição e na postura do órgão 

julgador e das partes. O processo não é mais considerado uma extensão da autonomia da vontade 

dos particulares, mas um instrumento para pacificação social. O juiz, agente do Estado, adota 

uma postura ativista42, e passa a ocupar o vértice da relação processual. Paralelamente, apouca-se 

de importância a participação dialética das partes. 

A crença da concretização dos direitos previstos na Constituição e nas leis através do 

processo judicial trouxe a ideia de um juiz com “super poderes”, capaz de resolver todos os 

conflitos e anseios sociais, um verdadeiro “engenheiro social”  (OST, 2007, p. 110).   

Conforme visto, a lógica racional esvaziou o caráter axiológico do contraditório no 

processo pela desnecessidade do diálogo para busca da verdade provável, diante da crença de 

uma verdade absoluta a ser extraída da lei. Com o protagonismo judicial, continua-se a entender o 

contraditório como mera bilateralidade de audiência, pois o juiz tem poderes suficientes para 

descobrir o sentido da norma, a delimitação dos fatos e aplicar corretamente o ordenamento 

jurídico. Às partes garantem-se a informação e o direito de reação, estes elementos integrantes do 

binômio do contraditório. 

Dierle José Coelho Nunes (2012, p. 79-89) identifica como fatores que levaram à 

implementação do discurso do protagonismo judicial a ruptura com os modelos processuais 

liberais, a autonomia do processo em face da relação de direito material43 e a busca do processo 

                                                            
42 Sobre a relação entre a feição do Estado Social com a postura do juiz no processo, José Carlos Barbosa Moreira 
(1985a, p. 145) afirma que o substancial incremento da participação dos órgãos públicos na vida da sociedade trazido 
pelo Estado Social projeta-se no plano processual através da intensificação da atividade do juiz, o qual deixa de ser 
observador impassível da observância das regras do jogo. E arremata, em síntese: “não menos que na economia, a 
emergência do ‘social’ também no processo derrui o império do laisser faire”.  
43 O reconhecimento da autonomia do processo em relação ao direito material consubstancia a fase metodológica do 
cientificismo processual, processualismo, conceitualista ou autonomista. Costuma-se apontar como marco teórico 
para a autonomia do direito processual a obra de Oskar Büllow (1868), por distinguir a relação de direito material e a 
de direito processual (pública), bem como defender a existência nesta última de pressupostos processuais próprios. 
Pontes de Miranda (1997, p. 435) afirma, entretanto, ter sido o filósofo J. W. F. Hegel quem teve a perspicácia de 
enxergar a existência da relação jurídica processual autônoma em relação à de direito material, tendo os juristas A. 
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como instituição de bem estar social com o escopo de pacificação social. Para o citado autor, a 

socialização processual identifica-se, no plano da técnica, com o protagonismo judicial, sendo 

este um ambiente de diminuição do papel das partes e, consequentemente, do contraditório.   

Ao fazer um paralelo entre os tipos de Estado – Liberal, Social e contemporâneo – e os 

modelos de juiz adotados, François Ost (2007) frisa que, no Estado Liberal, tem-se o juiz 

“Júpiter”, cuja atuação se pauta na legalidade e observância dos códigos. O direito adota a forma 

hierárquica piramidal com racionalidade dedutiva e linear; invoca-se o direito para ser aplicado 

ao fato (lógica da subsunção). O juiz preocupa-se primordialmente com o respeito à legalidade, 

condição necessária para a validade da norma, sem preocupação com a legitimidade e efetividade 

jurídicas. Por outro lado, no Estado Social, essencialmente assistencialista, e com uma série de 

questões complexas a serem resolvidas, altera-se a lógica jurídica: o direito deixa de ser uma 

pirâmide, para adotar a forma de pirâmide invertida de racionalidade indutiva. O juiz “Hércules” 

é um semi-deus, que julga para resolver os conflitos e carrega o mundo nos braços, em 

verdadeiro “engenheiro social”.  

O protagonismo judicial e o apoucamento do papel das partes pressupõem a capacidade 

de o juiz, sozinho, representar os valores sociais supostamente comungados pelo corpo social, 

bem como encontrar a solução adequada ao caso concreto. Privilegia-se o solipsismo processual, 

e confere-se pouca importância à dialética. As partes são consideradas destinatárias, 

consumidoras ou súditas da decisão judicial, e não participantes do processo. Concedem-se ao 

juiz amplos poderes, com o direito de decidir de acordo com sua consciência e valores pessoais, o 

que retrata uma figura autoritária do órgão julgador em relação às partes.  

                                                                                                                                                                                                 
Von Bethmann-Hollweg, em 1834, Oskar Bülow, em 1868, e Josef Kohler, em 1888, posteriormente desenvolvido 
esta concepção sob a influência dos métodos científicos aplicados ao direito. No mesmo sentido, apesar de não 
atribuir a “criação” da ideia de relação jurídica processual a Hegel e apontar outros marcos teóricos, a exemplo das 
Ordenações do Reino e a obra de Bethmann-Hollweg, Cândido Rangel Dinamarco (2003, p. 19) também não confere 
a Oskar Bülow a paternidade da ideia de relação jurídica processual e sua configuração tríplice. Reconhece, 
entretanto, o mérito de Oskar Bülow na racionalização e desenvolvimento da matéria, bem como da ideia de destacar 
dois planos do ordenamento jurídico (material e processual) a partir da visão da relação jurídica processual ser uma 
realidade distinta da relação de direito material (privado). 
Sobre a relação entre autonomia do processo e protagonismo da figura do juiz, Dierle Nunes (2012, p. 100) afirma 
categoricamente: “Bülow estruturou uma autonomia do estudo do Direito Processual mediante o delineamento da 
relação jurídico processual (Prozessrechtsverthältnis), a relação publicística lastreada primordialmente na figura do 
juiz, porque as partes representam meros colaboradores”. Nesse contexto, a “descoberta” da verdade contida na lei 
cabe ao magistrado, o qual ostenta posição assimétrica em relação às partes.  
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Atualmente, muito ainda se fala da postura proativa do juiz como uma maneira de 

democratização do processo. Deve-se alertar, todavia, que essa tese, além de não ser novidade, 

foi utilizada por ditaduras. O discurso da igualdade e do bem comum serviu a sistemas ditatoriais, 

inclusive do Brasil no Estado Novo, os quais pregavam uma intervenção ativa do Estado-juiz no 

processo para remover as causas da injustiça (MADEIRA, 2011, p. 433-436). Neste sentido, 

Dierle Nunes (2012, p. 92; 105) adverte que os regimes totalitários do nazi-fascismo utilizaram-

se do modelo de protagonismo judicial e observância apenas formal do contraditório: 

considerava-se o juiz portador de uma concepção privilegiada de valores uniformemente 

compartilhados, quando, na realidade, esta formatação de processo servia para legitimar pré-

compreensões do juiz e do Estado ditatorial.  

Sob o manto da busca da pacificação social ou concretização dos direitos, o processo 

assimétrico – em que o juiz é protagonista e as partes meras destinatárias da decisão – reflete uma 

postura assistencialista do Estado. Além disso, a dimensão restritiva conferida ao contraditório 

permitiu, apesar da observância da bilateralidade de audiência (mas sem a efetiva participação 

dos litigantes na construção da decisão judicial), fossem cometidas atrocidades pelos sistemas 

totalitários. Por esta razão, resgatou-se a importância do diálogo judicial após a segunda guerra 

mundial, no paradigma do Estado Constitucional. 

 

1.6 O ESTADO CONSTITUCIONAL E A RETOMADA DO CONTRADITÓRIO 

1.6.1 Características do Estado Constitucional  
Denomina-se Estado Constitucional o modelo contemporâneo de Estado de Direito 

(concebido como Estado submetido às normas do ordenamento jurídico). Ultrapassados os 

paradigmas dos Estados Liberal e Social, o Estado Constitucional caracteriza-se pela conjugação 

das qualidades de Estado de Direito e Estado Democrático44. Identifica-se como marco histórico 

                                                            
44 A previsão do modelo de Estado Constitucional sob a rubrica de um Estado democrático de direito ou expressão 
similar é uma constante em diversas Constituições contemporâneas, a exemplo dos textos do Brasil (Artigo 1º da 
CF/88 “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito […]”), Portugal (Artigo 2º da Constituição da República 
Portuguesa de 1974 - CRP: “A República Portuguesa é um Estado de direito democrático […]”) e Espanha (Artigo 
1º da Constitución Española de 1978: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho […]”). 
A Constituição italiana, por seu turno, não fala em Estado de direito, mas explicita que o exercício da soberania 
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do Estado Constitucional, na Europa, o período pós-segunda guerra mundial. No Brasil, o 

fenômeno apresentou-se mais tardiamente, com a redemocratização e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Entende-se por Estado Constitucional não simplesmente um Estado que possui 

Constituição (fenômeno quase universal), mas um Estado com qualidades: trata-se de um Estado 

de direito e um Estado democrático (CANOTILHO, 2003, p. 92-93), sendo necessária a 

conjugação dessas duas qualidades para configurá-lo. Além de um Estado submetido à 

juridicidade, a fim de evitar arbítrios e tirania, busca-se a legitimação45 do poder através da 

representação e participação popular, elementos essenciais ao conceito de democracia. 

A codificação e a adoção da lógica sistemática no período moderno levaram ao 

enfraquecimento do contraditório, o qual teve o caráter axiológico esvaziado e restou restringido 

à bilateralidade de audiência. Esta concepção, aliada a outros fatores, progressivamente 

contribuiu para a construção do modelo assimétrico do processo, em que o juiz encontrava-se no 

vértice da relação processual e ocupava papel de protagonista, capaz de revelar, sozinho, o 

sentido da lei e resolver o caso concreto. Perceba-se que o Estado Social, apesar de submeter-se 

ao ordenamento jurídico e buscar garantir a igualdade material entre os indivíduos, não lhes 

garantia a possibilidade de participação e influência na tomada de decisões.  

O grande “salto” do Estado Constitucional em relação aos demais modelos de Estado de 

Direito foi, portanto, a consagração da democracia e, consequentemente, da participação dos 

indivíduos em todas as manifestações da vida social. Por consistir a participação em elemento 

essencial do conceito de democracia, as pessoas deixam a posição de meras destinatárias ou 

objeto das decisões estatais para desempenharem também o papel de agentes participativos na 

tomada de decisão comunitária.  

                                                                                                                                                                                                 
pertence ao povo na forma da Constituição (Artigo 1º La Costituzione della Repubblica Italiana de 1947: “L'Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione.”) 
45Legitimação consiste no processo através do qual se busca justificar e fundamentar a escolha por determinado tipo 
de ação em detrimento de outras possíveis. Através da legitimação, busca-se obter a legitimidade, que aparece como 
eventual qualidade de um determinado tipo de ação política. No caso do direito, o paradigma da racionalidade 
esvaziou a busca por um conteúdo universal do “justo” para adotar uma tônica crescente na forma, a pedra de toque 
do conhecimento jurídico. Assim, o questionamento da legitimidade do direito interessa mais o exame do processo 
de legitimação e suas regras internas do que o estabelecimento de um padrão universal de legitimidade. (CASTRO 
JR., 2011, p. 26-28). 
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De acordo com Canotilho (2003, p. 288-289), ao acolher a teoria representativa e a 

teoria participativa, o princípio democrático optou por um conceito complexo-normativo, através 

do qual os indivíduos devem ter efetiva possibilidade de participar dos processos de decisão e 

exercer o controle político, “traduzido numa relação dialética (mas também integradora) dos dois 

elementos – representativo e participativo”. 

Michelangelo Bovero (2002, p. 23-28) busca construir um conceito teórico-abstrato de 

democracia, que permita diante de um caso concreto identificar estar-se diante de um regime 

democrático ou não. Justifica a necessidade de um conceito neutro de democracia diante do uso 

indiscriminado do termo, utilizado por regimes notadamente díspares. Para o autor, a democracia 

consiste em um regime no qual se consideram todos os membros de uma determinada 

comunidade iguais na (no direito à) participação do poder político, cuja função é produzir 

decisões coletivas com o máximo de consenso e o mínimo de imposição. Assim, a igualdade no 

conceito de democracia significa igualdade entre todos os destinatários das decisões políticas, o 

direito-poder de contribuir na formação das decisões coletivas. 

Além disso, na democracia, antes do verbo “decidir”, necessariamente deve-se observar 

o verbo “deliberar”, o qual consiste na institucionalização da confrontação pública. A deliberação 

precede a decisão: devem-se expor e discutir as opiniões individuais para se corrigirem, 

qualificarem, modelarem e, assim, constituírem a base das decisões. Ou seja, não basta garantir a 

vontade da maioria: é preciso haver prévio, público, igualitário e amplo debate para que as 

pessoas exponham suas opiniões, tenham a possibilidade de influenciar os demais e se chegue a 

uma decisão ponderada. Como consequência da necessária deliberação prévia, apesar de não 

concordar com a decisão tomada, o indivíduo consegue reconhecer a decisão coletiva, por não ser 

ela fruto da vontade imposta, mas de um jogo político iniciado e controlado pelos cidadãos, que 

podem participar em condições equitativas (BOVERO, 2002, p. 62-64).  

O conceito apresentado por Bovero acerca da democracia e participação mostra-se 

bastante útil para a compreensão do contraditório sob o prisma do Estado Constitucional 

brasileiro. Isto porque o Estado Democrático de Direito, a fim de garantir a legitimação do poder 

através da democracia, assegura a participação dos indivíduos no processo de tomada de decisões 

estatais – diretamente e através dos representantes. A participação democrática não se restringe a 
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escolha dos representantes do povo através do voto, mas, pelo contrário, deve manifestar-se 

também através da colaboração nas instâncias de exercício de poder e construção de decisões.  

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco (2003, p. 208) não restringe a participação 

democrática à via política do voto ou à ocupação de cargos públicos. Pelo contrário, considera 

participativas todas as maneiras de influência sobre os centros do poder, no sentido de que 

representam algum peso para a tomada de decisões. Assim, conferir ou conquistar a capacidade 

de influir é exercer democracia.  

Do caráter democrático do Estado Constitucional, extrai-se o princípio da participação, 

cuja expressão técnico-jurídica no processo é o contraditório. Este passa a ostentar uma dimensão 

mais abrangente: não se identifica apenas com a bilateralidade de audiência, pois se acresce a esta 

faceta básica a possibilidade de influência na formação do provimento jurisdicional (faceta 

substancial ou dimensão ativa ou dinâmica do contraditório).  Nesse contexto, considera-se o 

contraditório “valor-fonte do processo democrático”, estando intrínseca à noção de contraditório 

a possibilidade de “interveniência do destinatário na formação da decisão” (ZANETI JÚNIOR, 

2007, p. 62-63). 

Também Leonardo Carneiro da Cunha (2012c) ressalta que a compreensão do 

contraditório no Estado Democrático de Direito assegura a participação das partes na atividade 

processual, na coleta das provas e no convencimento do juiz. Em razão da democratização pelo 

contraditório, a atividade jurisdicional deve pautar-se em um esquema dialógico: a decisão deve 

ser resultado de uma atividade conjunta, em que há interações entre os diversos sujeitos que 

participam do processo.  

O reconhecimento do direito à participação e influência tem por consequência reabilitar 

e renovar o caráter argumentativo do direito, outrora abafado pela adoção da lógica sistemática. 

Sob o paradigma de que a aplicação do direito se restringia a uma atividade de subsunção, a 

dialética mostrava-se despicienda, e talvez até representasse um entrave à celeridade da prestação 

jurisdicional. A partir do momento em que se reconhece não ser o direito obra pronta e acabada a 

depender apenas da atividade de “encaixe” da premissa maior sobre a premissa menor, mas, pelo 

contrário, vislumbra-se a necessidade de constante reconstrução do ordenamento, resgata-se o 
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caráter dialético do direito, uma vez que essa reconstrução não será obra de um sujeito isolado (o 

“engenheiro social”), mas de um conjunto de pessoas em permanente diálogo. 

Sobre a conexão entre a passagem de uma democracia centralista para uma democracia 

pluralista com abertura participativa, a retomada da lógica argumentativa do direito e 

consequente revalorização do contraditório, explica-se:  

Passou-se de um discurso fundado em regras codificadas, centrado no juiz, 
apodítico e demonstrativo, que aplicava o direito material posto e fundado nos 
direitos subjetivos preconcebidos, para um discurso democrático, que relaciona 
autor, juiz e réu em colaboração, com viés problemático e argumentativo, 
fundado na participação das partes para obtenção da melhor solução jurídica; 
em síntese, na garantia substancial do contraditório. (ZANETI JÚNIOR, 2007, p. 
55-56). 

O Estado Constitucional brasileiro, portanto, resgata a importância do diálogo judicial e 

da participação dos litigantes no processo, institutos renovados sob a ótica da 

constitucionalização do direito.  

 

1.6.2 Constitucionalização do direito e do processo 
Ao Estado Constitucional interliga-se o paradigma filosófico do 

neoconstitucionalismo46, que, apesar dos traços distintivos entre os países, tem por característica 

básica o reconhecimento da força normativa dos princípios e centralidade da Constituição. Diante 

do poder normativo dos preceitos constitucionais – que deixam de ser meramente programáticos 

–, assiste-se à inserção dos princípios na categoria das normas jurídicas, ao lado das regras. No 

plano teórico, apontam-se três vertentes primordiais para a compreensão do fenômeno jurídico: o 

reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional (BARROSO, 2007, p. 131-141).  

Esses três elementos – o reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão 

da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional – 

                                                            
46 A origem do constitucionalismo remonta ao surgimento do Estado de Direito e às Revoluções burguesas do século 
XVIII, sendo a expressão concebida, em síntese, como a busca pela limitação do poder estatal e pela salvaguarda dos 
direitos fundamentais. Ao se fazer um paralelo com os marcos históricos do Estado de Direito, apontam-se 
genericamente três momentos distintos do constitucionalismo: liberal, social e contemporâneo ou 
neoconstitucionalismo. 
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viabilizaram o fenômeno da “neoconstitucionalização do direito”, consistente na compreensão do 

efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo axiológico se irradia, com força 

normativa, pelo ordenamento jurídico, com repercussão em toda atuação estatal e também nas 

relações particulares47.  

A constitucionalização do direito consiste em elemento de grande importância para a 

repaginação do princípio do contraditório. Deixa-se de identificar o direito com o texto da lei, 

para reconhecer-se a força normativa da Constituição (antes, dotada tão somente de caráter 

político) e, ainda, determinar a releitura dos institutos à luz dos preceitos constitucionais. Por esta 

razão, identifica-se uma espécie de “filtragem constitucional”: a leitura da ordem jurídica deve se 

dar através da lente da Constituição, a qual se encontra no centro do sistema jurídico 

(BARROSO, 2007, p. 141-142, 151). 

A constitucionalização do direito no Brasil também deu ensejo, por óbvio, a 

repercussões no processo civil: assiste-se a uma expansão da Constituição sobre o direito 

processual, por meio da previsão de direitos fundamentais processuais no texto constitucional e, 

primordialmente, da compreensão de que todos os institutos do processo civil devem ser lidos a 

partir da Constituição. Há uma substancial mudança de paradigma, pois a atuação dos sujeitos 

processuais deve tomar por base a Constituição, de onde se extraem os critérios de legitimação e 

validade das leis e atos processuais.  

                                                            
47 A aplicação dos direitos e garantias fundamentais nas relações privadas é conhecida como eficácia horizontal (ou 
aplicabilidade horizontal) dos direitos fundamentais. Fala-se em horizontalidade em contraposição ao caráter vertical 
dos direitos fundamentais, de proteção do indivíduo em face do Estado. Segundo a teoria da eficácia horizontal 
mediata ou indireta, aplicam-se os direitos fundamentais no âmbito das relações privadas de maneira indireta, sempre 
através da atuação do legislador. Assim, em busca de maior segurança jurídica e diante da concepção da Constituição 
como ordem de valores, possibilita-se a aplicação dos direitos fundamentais nas relações particulares, desde que haja 
lei nesse sentido. Por outro lado, de acordo com a teoria da aplicação direta ou imediata nas relações privadas, a 
previsão constitucional dos direitos fundamentais vincula diretamente os particulares, e não depende de qualquer 
previsão legal neste sentido, em razão, inclusive, da eficácia objetiva dos direitos fundamentais. A proteção dos 
indivíduos não precisa ou não deve ser apenas em face do Poder Público, mas também dos poderes privados, o que 
acarreta a eficácia direta dos direitos fundamentais também nas relações exclusivamente entre particulares, desde que 
com certos temperamentos, a fim de resguardar a autonomia da vontade (SARMENTO, 2011, p. 299). Para maior 
aprofundamento sobre o tema, conferir também: SALERT, 2009, p. 157.  
No Brasil, não apenas na doutrina, como também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, prevalece a teoria 
da eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. A título exemplificativo, podem-se 
citar os seguintes precedentes: RE 161243/DF (determinação que a empresa aérea estrangeira aplicasse integralmente 
o estatuto social também aos empregados brasileiros, sob pena de violação ao princípio da igualdade) e RE 201819 
(necessidade de observância do devido processo legal para exclusão de sócio). 
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Para Cassio Scarpinella Bueno (2007, p. 94-95, 106), adota-se, na verdade, um “modelo 

constitucional do direito processual civil”, o qual estabelece um modelo mínimo, mas 

indispensável, do “modo de ser” do processo, independentemente de previsão legal. A ausência 

de lei não configura empecilho à atuação processual, cujas normas são extraíveis diretamente do 

sistema constitucional (reconhecimento da força normativa direta da Constituição). Trata-se, em 

outras palavras, de sistematizar o direito processual civil a partir do plano constitucional, cujo 

resultado prático reside na aplicação direta da teoria dos direitos fundamentais ao processo. Por 

esta razão, o autor entende mais adequado utilizar-se a expressão “devido processo 

constitucional”, e não apenas devido processo legal para designar o princípio síntese de 

conformação de atuação do Estado. 

Para Eduardo Cambi (2012), esta nova concepção consiste em entender o processo como 

meio de efetivação dos direitos fundamentais, a ser exercido através da completa “paridade de 

armas”. Assim, é essencial o respeito ao devido processo legal (rectius: constitucional) e 

instrumentos adequados à tutela dos direitos materiais.  

Sob o manto da constitucionalização, vive-se uma nova roupagem dos princípios 

processuais, a exemplo da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a previsão contida no artigo 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal consiste não apenas no acesso amplo à justiça; trata-se, nas 

palavras de Guilherme Botelho (2010), do “direito ao processo qualificado”, ou seja, assegura-se 

o direito de buscar o Poder Judiciário, de participar de um processo efetivo, baseado no diálogo e 

igualdade das partes, e que proporcione um resultado qualificado – não necessariamente de 

procedência, mas de proteção do direito material. Para concretização deste direito sob a ótica do 

Estado Constitucional, mostra-se imprescindível a observância e releitura do princípio do 

contraditório, expressão da democracia no processo, consoante se verá no capítulo seguinte.  
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2. FACETAS FORMAL E SUBSTANCIAL DO CONTRADITÓRIO48 

2.1. DA VISÃO CLÁSSICA OU TRADICIONAL DO CONTRADITÓRIO 

A releitura do princípio do contraditório sob o paradigma do Estado Constitucional 

brasileiro não significa a exclusão dos elementos trazidos pelo conceito clássico, pois a eles são 

acrescidos outros caracteres também considerados essenciais. Não se trata, portanto, de 

desconsiderar a faceta formal do contraditório, mas de reconhecer a visão tradicional, formal ou 

estática para, depois, chegar-se ao conceito do contraditório dinâmico ou substancial.  

O primeiro texto constitucional brasileiro a trazer a previsão do princípio do 

contraditório foi a Constituição Polaca (de 1937), a qual incluía, entre os direitos e garantias 

individuais, o direito à instrução criminal contraditória, asseguradas antes e depois da formação 

da culpa, as necessárias garantias de defesa (artigo 122, 11). Da mesma forma, os textos 

constitucionais posteriores – de 194649 e de 196750 – também asseguravam a observância de uma 

instrução criminal contraditória.  

Apesar de a previsão constitucional expressa do contraditório restringir-se à instrução 

criminal na Carta de 1967, a doutrina já defendia sua extensão ao processo civil sob o 

fundamento do princípio da isonomia. Ao direito de ação deveria corresponder o direito de 

defesa, o que impunha, inexoravelmente, a notificação do réu dos termos da demanda proposta e 

a possibilidade de reação. 

Alexandre Augusto da Silva Caballero (1988, p. 226-227) sustentava que o contraditório 

no processo civil devia-se ao princípio da isonomia. Além disso, identificava a necessidade de 

bilateralidade de audiência como elemento integrante da própria teoria geral do processo, razão 

pela qual considerava o contraditório princípio informativo do processo como um todo, expressão 

                                                            
48 Adotou-se a terminologia “facetas formal e substancial” pela sua ampla utilização na doutrina sobre o assunto, 
apesar de se reconhecer não ser ela a mais adequada. De fato, não se trata de compartimentos estanques, mas de 
perspectivas de leitura do contraditório. De toda maneira, no texto utilizar-se-ão os termos faceta e perspectiva para 
designar esse fenômeno. 
49 Artigo 141 § 25: É assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde a 
nota de culpa, que, assinada pela autoridade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue 
ao preso dentro em vinte e quatro horas. A instrução criminal será contraditória.  
50 Artigo 153 § 16: A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, 
salvo quando agravar a situação do réu. 
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da isonomia e do tratamento paritário entre os litigantes. A aplicação do contraditório no processo 

civil, portanto, não se devia à analogia em relação ao processo penal, mas representava um dos 

elementos da própria teoria geral do processo. 

Ada Pellegrini Grinover (1975, p. 90-94) enfatizava residir o fundamento lógico do 

contraditório na necessidade de contradição recíproca ou bilateralidade. Diante da direção 

contrária dos interesses dos litigantes, o processo deveria desenvolver-se em mútua 

contraditoriedade: paralelamente ao direito de ação, reconhecia-se ao réu o direito de exceção, a 

fim de defender-se de forma antitética à pretensão formulada pelo autor.  

Ainda segundo a autora, do princípio da isonomia extrai-se o preceito de que ninguém 

pode ser julgado sem ser ouvido (memo inauditus damnari potest), ou, ao menos, sem se lhe ter 

sido oportunizada a possibilidade de ser ouvido. Este consiste no fundamento político do 

contraditório. Assim, não obstante a ausência de previsão constitucional do contraditório ao 

processo civil, assegurava-se o direito das partes à ciência bilateral dos atos e termos processuais, 

bem como a possibilidade de contrariá-los. Garantia-se, em suma, o binômio informação-reação.  

O artigo 5º, inciso LV da Constituição de 1988 alargou de maneira considerável a 

previsão do direito ao contraditório, ao estender o âmbito de incidência a todos os processos 

judiciais e administrativos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes”.  Ultrapassada a barreira da ausência de previsão constitucional do contraditório ao 

processo civil, sob a perspectiva clássica ou tradicional, continuou-se a considerar ser a 

primordial finalidade do contraditório assegurar a possibilidade de ciência das partes e reação em 

face das situações que lhes fossem desfavoráveis. Consagrou-se, por derradeiro, a expressão 

bilateralidade de audiência (audiatur et altera pars) para identificar o princípio do contraditório.  

Para Nelson Nery Junior (2004, p. 172), o direito ao contraditório decompõe-se em dois 

elementos: a) a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e dos atos processuais; e 

b) a possibilidade de reação pelas partes (conceito entendido em sentido amplo, de qualquer 

pessoa que ostente uma pretensão no processo) em face dos atos que lhes sejam desfavoráveis.  
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Para Cintra, Grinover e Dinamarco (2003, p. 55-57), o princípio do contraditório ou da 

audiência bilateral relaciona-se à garantia fundamental de justiça e está intimamente ligado ao 

exercício do poder. O princípio da audiência bilateral decorreria do dever de imparcialidade e 

equidistância do juiz em relação às partes: em um processo dialético, o magistrado escuta a tese, 

a antítese e, depois, chega à síntese (decisão). Apesar de as partes defenderem seus interesses, 

não possuem papeis antagônicos, mas de “colaboradores necessários” para a eliminação do 

conflito ou controvérsia que os envolve. O contraditório, para tais autores, possui dois elementos: 

informação e reação. 

Assim, sob a perspectiva tradicional, o contraditório compõe-se do binômio informação-

reação. O primeiro elemento do conceito – ciência, comunicação, informação – é indispensável, 

deve-se sempre observar. A reação ou resistência, por seu turno, consiste em elemento eventual 

ou possível, porque a parte tem a opção de não apresentar resistência ao pedido formulado pelo 

outro litigante ou não reagir contra atos desfavoráveis aos seus interesses, situações em que 

arcará com as consequências decorrentes da inércia. Trata-se da faceta formal ou básica do 

contraditório, a noção mínima ou restritiva do instituto.  

Deste aspecto formal do contraditório, extraem-se diversos direitos das partes no 

processo – postular, ser ouvido, direito à prova, entre outros. Leonardo Carneiro da Cunha 

(2012b, p. 360) aponta os direitos extraídos da noção mínima de contraditório, visão 

compartilhada no presente trabalho, razão pela qual se pede vênia para transcrevê-los: 

(a) O direito de ser ouvido; (b) o direito de acompanhar os atos processuais; (c) o 
direito de produzir provas; (d) o direito de ser informado regularmente dos atos 
praticados no processo; (e) o direito à motivação das decisões; (f) o direito de impugnar 
as decisões. Para que tudo se realizasse, seria preciso ciência das partes.  

Apesar de se tratar de concepção restritiva, neste paradigma o contraditório não se dirige 

apenas ao réu; o autor também é sujeito do contraditório. Assim, consideram-se mecanismos 

suficientes à fiel observância da bilateralidade de audiência a tempestiva citação do réu e a 

intimação de ambas as partes dos atos processuais, pois a partir daí abre-se o leque de direitos 

extraíveis do contraditório, conforme acima transcrito. Sobreleva-se, portanto, a importância da 

comunicação das partes acerca do tempo, modo e lugar dos atos processuais, o que foi bem 

retratado pelo Código de Processo Civil brasileiro, ao prever em detalhes a matéria (artigos 200 a 

242).  
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A jurisprudência, por seu turno, em diversas oportunidades apreciou alegações de 

nulidade em virtude do defeito na comunicação dos atos processuais, em especial irregularidades 

do mandado de citação, considerado o coração do princípio contraditório em relação ao réu51. Por 

meio da citação, o demandado toma conhecimento da existência do processo, dos termos dos 

pedidos formulados pelo autor, da possibilidade de reação e do prazo para tanto, razão pela qual a 

observância das formalidades do referido ato consiste em garantia da observância do 

contraditório no processo52.  

Limitar o conteúdo do princípio do contraditório à audiência bilateral pressupõe uma 

visão individualista do processo, uma vez que esta garantia processual teria por finalidade tão-

somente possibilitar às partes defender os interesses contrapostos e reagir ou evitar posições 

desfavoráveis aos seus interesses particulares. O contraditório destina-se exclusivamente àqueles 

que podem ter a esfera jurídica afetada pelo processo. Justifica-se a necessidade de citação, 

intimação ou comparecimento da parte para ela defender-se contra situações desvantajosas. Sob 

                                                            
51 Para Cândido Rangel Dinamarco (2002, p. 127), a citação consiste no primeiro e mais importante ato de 
comunicação processual, a alma do processo. 
52 O STJ entende que a não indicação do prazo para contestação no mandado implica nulidade da citação. Neste 
sentido, conferir os seguintes precedentes: “[…] CITAÇÃO. PRAZO PARA DEFESA. ART. 225, VI. AUSÊNCIA. 
NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. […] A citação há que conter, expresso, o prazo 
para defesa (art. 225, IV, do CPC), sob pena de nulidade. Recurso ordinário provido em parte.” (RMS 14106/MS, 
Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 02/02/2004, p. 363); REsp 
807871/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006, 
p. 238; REsp 227.292/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2000, DJ 01/08/2000, 
p. 304. Por outro lado, a Corte também já teve a oportunidade de considerar que, em se tratando de litigante habitual, 
que notoriamente conta com assessoria jurídica, e diante da inexistência de prejuízo, a ausência de indicação do 
prazo para contestar no mandado citatório não gera nulidade, sob pena de configurar excesso de formalismo: 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA 
CONTESTAÇÃO E ADVERTÊNCIA QUANTO AO EFEITO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. […] 2. Hipótese em que o 
Tribunal de origem afastou a nulidade da citação, apesar da ausência de indicação, no mandado, do prazo para 
contestação e da advertência quanto ao efeito da revelia. Há precedentes do STJ em sentido contrário (Primeira, 
Quarta e Sexta Turmas). 3. É excesso de formalismo declarar a nulidade da citação por ausência de informação a 
respeito de disposição legal, considerando que não houve prejuízo para a recorrida. 4. A decretação de nulidade seria 
admissível caso comprovado o dano a quem o suscita. Ocorreria, por exemplo, na hipótese de réu humilde, sem 
experiência da lide jurisdicional, que eventualmente tardasse a procurar aconselhamento especializado de advogado. 
5. In casu, o Tribunal de origem aferiu que a ré, ora recorrente, é empresa que tem milhares de demandas na Justiça 
fluminense. Ademais, é notório o porte da Cedae, a existência de departamento jurídico, a representação judicial 
adequada e a quantidade de processos que tramitam na Justiça. 6. A empresa não indica prejuízo, apenas a nulidade 
pelo simples descumprimento de formalidade. 7. O processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da 
economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de 
nulidade (pas de nullité sans grief), como reiteradamente afirmado pelo STJ. […] (REsp 1130335/RJ, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 04/03/2010) 
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essa perspectiva, reduz-se o contraditório a um mecanismo para viabilizar o jogo processual e 

garantir a igualdade formal. 

Nessa concepção, o exercício do contraditório relaciona-se unicamente à potencialidade 

de suportar um dano. Para quem não corre o “risco” de sofrer qualquer dano – quem não será 

afetado pelo processo –, não há que se falar em contraditório. Resta evidenciada, portanto, a 

conotação individualista do contraditório clássico, visto que o diálogo processual justifica-se para 

a proteção da esfera de direitos das partes envolvidas, e não à participação e influência na 

construção das decisões.  

Ademais, a visão tradicional, ao restringir o princípio do contraditório ao binômio 

informação-reação, enfraquece a importância do debate processual e considera a aplicação das 

questões jurídicas tarefa exclusiva do magistrado, e não fruto de uma construção legitimada pelo 

diálogo cujos coautores são todos os sujeitos processuais. Da célebre afirmação de que o autor 

traz aos autos a tese, o réu a antítese, e o juiz chega à síntese pode-se extrair o retrato do modelo 

assimétrico do processo civil. Neste modelo, as partes limitam-se a fornecer subsídios para a 

resolução do conflito, a qual é alcançada de maneira solitária pelo juiz. A restrição do 

contraditório à bilateralidade de audiência tem por consequência a (re)construção solipsista do 

ordenamento jurídico pelo magistrado, protagonista da relação processual.  

Ao adotar a lógica racionalista, o positivismo jurídico considera desnecessário o debate 

para construção da decisão, pois se mostrava suficiente verificar a adequação do caso concreto à 

premissa maior (previsão legal) - este consistiu, inclusive, em um dos fatores do esvaziamento da 

importância do contraditório, conforme visto no primeiro capítulo. Por outro lado, o declínio do 

positivismo jurídico implicou o reconhecimento da inexistência de verdades absolutas; a 

resolução de casos concretos não segue o raciocínio matemático, razão pela qual não é possível o 

juiz, solitariamente, “revelar” a decisão previamente estabelecida pelo ordenamento.  

Com efeito, a restrição do contraditório exclusivamente à faceta formal conforma a visão 

de contraditoriedade estática, que “somente pode atender a uma estrutura procedimental 

monologicamente dirigida pela perspectiva unilateral de formação de provimento pelo juiz.” 

(THEODORO JUNIOR; NUNES, 2011, p. 289). Decisões proferidas solitariamente, fruto da 

clarividência ou sapiência do julgador, não se coadunam com o Estado Constitucional brasileiro, 
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o qual impõe a participação dos envolvidos pelo contraditório em simétrica paridade para 

legitimação dos atos de poder. 

Sob a ótica da instrumentalidade do processo e ao buscar uma leitura do instituto a partir 

da Constituição Federal, Cândido Rangel Dinamarco (2002, p. 124-135) defende possuir o 

contraditório dupla destinação: direito das partes e deveres do juiz. Para o autor, o exercício dos 

atos de poder legitima-se pela participação no procedimento ou, mais particularmente, a 

legitimação dá-se pelo contraditório e pelo devido processo legal. Em relação às partes, o 

contraditório consiste na participação através da dinâmica pedir, alegar e provar (“participar 

pedindo, participar alegando e participar provando”), apoiada pelo sistema de informações 

representado pelos institutos da citação e intimações.  

Ainda para o mesmo autor, o contraditório também se endereça ao juiz, o qual deve 

participar do processo mediante a execução de atos de direção, provas e diálogo – tríplice 

participação: conferir impulso oficial ao processo, exercer atividade instrutória e dialogar com os 

litigantes. Reconhece-se o caráter público do processo, ao mesmo tempo em que se refuta a 

postura estática do magistrado. O processo civil, nesses termos, repudia a ideia do “juiz Pilatos” 

(indiferente ao andamento do processo e à busca pela decisão mais acertada) e do “juiz mudo”.  

O reconhecimento do direito à participação à luz da Constituição Federal, a busca da 

legitimação dos atos de poder, bem como a inclusão do juiz como sujeito do contraditório 

propostos por Dinamarco representam, sem dúvidas, um grande passo no caminho da construção 

do conceito de contraditório sob a ótica do Estado Constitucional. Não obstante o avanço 

apontado, esta doutrina continuou a restringir o contraditório para as partes ao binômio 

informação-reação, sem considerar o caráter dinâmico do contraditório, ou seja, o direito à 

participação como influência.  
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2.2. DA FACETA SUBSTANCIAL DO CONTRADITÓRIO OU CARÁTER DINÂMICO 

2.2.1 Democracia, debate e decisão  
De acordo com José Afonso da Silva (2005, p. 141-142), no Estado democrático de 

direito, o conceito de participação democrática deixou de se identificar com o sistema 

representativo. Não basta garantir a possibilidade de eleger representantes: o princípio 

participativo caracteriza-se pela participação direta e pessoal na formação dos atos de governo, a 

exemplo dos institutos de iniciativa para projeto de lei, referendo, plebiscito e ação popular53.  

Trata-se, como ressalta Antônio do Passo Cabral (2009, p. 114-115), do modelo de 

democracia deliberativa, cuja característica consiste na legitimação da decisão através do diálogo. 

As decisões políticas são precedidas de um procedimento comunicativo, onde se garanta o debate 

regrado, a fim de viabilizar sua racionalidade e controlabilidade. Sob este paradigma, não se 

consideram os indivíduos objetos das decisões estatais, uma vez que estas são produto de uma 

“discussão argumentativa pluralista, retirando do indivíduo a condição de súdito (que se submete) 

para o status de ativo co-autor da elaboração da norma, verdadeiramente cidadão e partícipe 

desse processo”.  

Da análise de tais afirmações, extraem-se a pluralidade, o debate e a participação-

influência na construção dos atos de poder como as notas mestras da democracia no Estado 

Constitucional.  

O alicerce para releitura do contraditório no processo civil brasileiro advém não apenas 

da adoção do modelo de Estado Constitucional (artigo 1º CF/88) e a decorrente conjugação das 

características do Estado submetido à juridicidade e à democracia. Decorre da compreensão de 

uma democracia cujo complexo normativo reúne a representatividade e a participação popular 

direta, garantindo-se, da maneira mais ampla possível, a contribuição dos indivíduos na 

elaboração dos atos de poder. Não basta, portanto, notificar o cidadão da decisão tomada; a ele 

deve-se oportunizar a possibilidade de influenciar na construção do provimento54.  

                                                            
53 Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 416) e Antônio do Passo Cabral (2009, p. 113-114) também enfatizam a 
evolução do conceito de democracia para ressaltar na democracia participativa as instâncias de participação popular 
direta e o aumento da inserção política do indivíduo. 
54 Em compasso com essa tendência e a fim de viabilizar o exercício do contraditório por terceiros potencialmente 
atingidos pela decisão proferida no processo, há vozes no sentido de reconhecer a possibilidade de lege ferenda da 
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De fato, uma das bases para o reconhecimento do direito à influência no contraditório 

repousa na mudança de status conferido ao indivíduo em face do Estado. Ao exercer papel ativo 

na construção da decisão, as partes não se limitam a fornecer argumentos (tese e antítese) para o 

Estado-juiz decidir solitariamente (síntese). Ao reconhecer a necessidade de debate prévio à 

decisão – na gramática da democracia, o verbo deliberar antecede o decidir (BOVERO, 2002) –, 

aprimora-se a construção do provimento, inexorável espelho do diálogo realizado. Em suma, as 

partes não são destinatárias da decisão, mas coautoras através do debate. 

 

2.2.2 Contraditório e democracia no Estado Constitucional brasileiro 

Tornou-se lugar comum afirmar que o contraditório é a expressão técnico-jurídica da 

democracia no processo, e por isso o direito à tutela jurídica efetiva também consiste em uma 

garantia fundamental de participação. Da mesma forma, não representa qualquer inovação a 

assertiva de consistirem contraditório e isonomia em direitos informativos do processo civil 

intimamente relacionados, pois, diante do caráter dialético do processo, deve-se assegurar 

igualdade de oportunidades, com intervenção constante e equilibrada das partes.  
                                                                                                                                                                                                 
intervenção iussu iudicis no sistema processual brasileiro. Cuida-se de instituto de inspiração do direito italiano 
previsto no artigo 91 do Código de Processo Civil de 1939 e não reproduzido no CPC em vigor. Moacyr Lobo da 
Costa (1961, p. 129-141; 162) considerava a intervenção iussu iudicis sob a égide do CPC 1939 hipótese de 
intervenção de terceiro coacta por iniciativa do juiz em casos de litisconsórcio facultativo e por conexão de causas 
(que não se confundia com o artigo 294, I, segundo o qual o juiz no despacho saneador deveria determinar a citação 
dos litisconsortes necessários). Para o autor, apesar de a intervenção iussu iudicis obstar decisões contraditórias, por 
se tratar de ordem judicial de integração do terceiro ao processo, importava em séria restrição ao princípio do 
dispositivo.  
Por outro lado, com esteio na doutrina italiana, Izabela Rucker Curi (2004, p. 488-489) conclui que o artigo 107 do 
CPC da Itália não consiste em ordem do juiz para integração do terceiro ao processo, mas de mera informação 
“acerca da demanda quando visualizar a possível existência de interesse jurídico, para que o mesmo avalie se quer ou 
não integrar o feito. É o que se convencionou chamar de intervenção iussu iudicis.” Com base na premissa da não 
obrigatoriedade da intervenção do terceiro possivelmente interessado e a compatibilidade do instituto com o 
princípio da demanda, a autora propõe a adoção desta medida no direito brasileiro por questões de economia 
processual e segurança jurídica. Fredie Didier Jr. (2011, p. 346-347) também sugere a intervenção iussu iudicis de 
lege referenda no direito brasileiro, por considerá-la “mera cientificação, para que o terceiro assuma a posição no 
processo de acordo com seus interesses.” Para Didier Jr., trata-se de solução compatível com a razoável duração do 
processo, ampliação dos poderes de condução do magistrado, e efetivação do princípio do contraditório.  
De fato, ao se considerar a intervenção iussu iudicis uma medida para informar a eventuais interessados a existência 
de processo pendente, o magistrado oportunizará o exercício do contraditório ao terceiro que poderia vir a ser afetado 
por decisão proferida em processo sobre o qual ele sequer tinha conhecimento. Além de prestigiar a economia 
processual, amplia-se o direito de participação ao contraditório com respeito ao princípio da demanda, ao mesmo 
tempo em que se possibilita a influência para a construção de uma decisão lastreada em mais elementos fáticos e 
jurídicos pertinentes à causa. 
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O “plus” no conceito do contraditório do Estado Constitucional brasileiro não reside no 

reconhecimento do direito à participação formal – ciência-reação e direitos deles extraídos –, mas 

na participação como direito de influência, cuja consequência imediata reside na construção 

comparticipada das decisões estatais (NUNES, 2012, p. 215; 239-247), as quais devem retratar o 

debate pluralista previamente realizado55.  

Nicolò Trocker (1974, p. 370-377), ao enfatizar a importância atribuída ao contraditório 

no processo, já identificava a exigência de participação como núcleo essencial desta garantia, 

compreendido como o direito de influenciar sobre o desenvolvimento e resultado da controvérsia. 

O princípio da participação consiste na verdadeira razão de ser e a finalidade do direito à oitiva 

jurídica. Para o autor, o objetivo principal do contraditório não reside no sentido negativo 

(oposição ou resistência), mas na influência, ou seja, “como direito ou possibilidade de 

influenciar ativamente sobre o desenvolvimento e êxito do julgamento”56. 

Considera-se o binômio ciência-reação a faceta formal ou estática do contraditório, ao 

lado da faceta substancial, dinâmica ou ativa, garantia de participação com possibilidade de 

influência no desenvolvimento do processo e na construção da decisão judicial57. Por esta razão, 

não se mostra adequado identificar o direito ao contraditório tão-somente na contraposição de 

interesses das partes envolvidas. Não se trata de um mecanismo a ser utilizado pelos participantes 

de um jogo, mas do direito de participar democraticamente do processo: ser ouvido e influenciar.  

A partir do paradigma da democracia deliberativa e do reconhecimento do direito dos 

indivíduos de influir na formação das normas jurídicas, Antônio do Passo Cabral (2009, p. 120) 

propõe o conceito de influência no processo, adotado para fins do presente trabalho:  

qualquer condicionamento significativo à conduta dos demais sujeitos do processo, 
realizado a partir de posições críticas ou omissões conclusivas, transmitidas 
comunicativamente e que, caso não existissem, poderiam, mantidas as demais 
condições, motivar o sujeito condicionado a agir de modo diverso. 

                                                            
55 Também nesse sentido, ao discorrer sobre o princípio do contraditório, Cassio Scarpinella Bueno (2012, p. 85-86) 
arremata: “A manifestação do Estado – de todo ele, não só do Estado-juiz – será tanto mais legítima quanto maior for 
a possibilidade de os destinatários de seus atos, de suas decisões, que têm caráter imperativo e vinculante, poderem 
se manifestar para influenciar a autoridade competente antes de sua decisão.” 
56 Tradução livre da autora. No original: “come diritto ou possibilità di incidere attivamente sullo svolgimento e 
sull’esito del giudizio” (TROCKER, 1974, p. 371). 
57 Em decorrência, parece inapropriado denominar o princípio do contraditório de “princípio da bilateralidade de 
audiência”, por esta expressão representar um dos aspectos do princípio e tender a reduzi-lo à faceta formal ou 
estática.   
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A influência busca introjetar no outro indivíduo a adoção de um comportamento através 

do diálogo e convencimento, sem utilizar a coerção. Direciona-se a persuadir o destinatário sobre 

o acerto de seus argumentos e motivar a adoção de uma determinada postura. Esteia-se nas ideias 

de alteridade, diálogo e possibilidade de mudança. Para tanto, o processo torna-se palco de um 

constante diálogo entre os sujeitos processuais, com influências recíprocas em busca da 

construção e legitimação do provimento.  

José Lebre de Freitas (2009, p. 108-109), ao discorrer sobre uma “noção mais lata de 

contrariedade”, arremata: o contraditório consiste na garantia de participação efetiva das partes 

no desenvolvimento de todo curso processual, mediante a possibilidade de em plena igualdade, 

influírem em todos os elementos relacionados ao objeto da causa (questões de fato e direito, 

provas) e que em qualquer fase apareçam como potencialmente relevantes para a decisão.  

Diante desse panorama, o contraditório não se restringe a um binômio; pelo contrário, 

compõe-se de um complexo feixe de direitos, relidos em decorrência da filtragem constitucional 

do Estado democrático de direito. Deve-se, portanto, ver o princípio do contraditório no processo 

civil brasileiro sob o seguinte enfoque: consiste na manifestação da democracia no processo; 

impõe ao juiz o dever de dialogar com os demais sujeitos processuais (o juiz também é sujeito do 

contraditório); garante o exercício do direito de influência, além do binômio tradicional ciência-

reação; viabiliza a colaboração processual e a construção conjunta dos provimentos.  

Não obstante a tendência da doutrina em considerar o juiz um dos sujeitos do 

contraditório, em decorrência da noção ampla de contraditoriedade e do diálogo a ser instaurado 

no processo, não se pode deixar de ressaltar a existência de vozes em sentido contrário58. 

Argumenta-se a impossibilidade de o juiz ocupar posição paritária no diálogo processual por não 

ser ele destinatário dos atos decisórios: “o contraditório é exercido unicamente pelos 

contraditores (leia-se partes e seus advogados), aqueles que se digladiam ao longo do processo 

[…]” (DELFINO; ROSSI, 2013, p. 239). Alega-se ainda que a inserção do magistrado no diálogo 

                                                            
58 Para maiores esclarecimentos sobre o juiz como sujeito do contraditório, consultar: OLIVEIRA, 1994, p. 7; 
LUMMERTZ, 2004, p. 58-59; GRECO, 2005, p. 73; BUENO, 2007, p. 109; ZANETI JUNIOR, 2007, p. 194; 
CABRAL, 2009, p. 235; MITIDIERO, 2011a, p. 82; CUNHA, 2012b, p. 361, BEDAQUE, 2013, p. 120-121.  Em 
sentido contrário, ao considerar o contraditório restrito às partes, conferir também: OMMATI, 2005, p. 268-269; 
RAMOS, 2013, p. 257-258.  
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representaria um risco à imparcialidade, razão pela qual o juiz deve manter distância do debate 

travado entre as partes. 

Consoante dito, a restrição do contraditório às partes relaciona-se à visão do princípio 

exclusivamente como mecanismo de defesa contra potenciais danos, por considerar sujeitos do 

contraditório apenas aqueles jogadores que podem ganhar ou perder no processo. Da mesma 

forma, a postura do juiz em um pedestal distante do debate processual dificulta a real 

compreensão da questão debatida, bem como desconsidera o diálogo como meio de 

democratização do processo: o debate paritário confere aos sujeitos processuais a possibilidade 

de influenciarem efetivamente na construção dos provimentos e, inclusive, ter mais elementos 

para controlar a atividade do órgão jurisdicional. 

Além disso, o resgate da importância do diálogo processual também se relaciona com o 

distanciamento da lógica sistemática do direito e o resgate do método dialético para o alcance da 

verdade provável. Por essa razão, não merece reparos a observação de Leonardo Greco (2005, p. 

72-73) no sentido de que, após o esvaziamento axiológico do contraditório na segunda metade do 

século XIX e primeira metade do século XX, no pós-segunda guerra mundial, assistiu-se ao 

renascimento do princípio, além de readquirirem relevância o método dialético de resolução de 

conflitos e a paridade de tratamento dos litigantes. Ademais, o contraditório passou a constituir 

uma “ponte de comunicação de dupla via entre as partes e o juiz”, possibilitando-se a influência 

sobre as decisões judiciais.  

Para concretizar o direito de influência processual, em regra, o exercício do contraditório 

deve ser prévio. A oportunidade ao debate deve anteceder a decisão. Em outras palavras, o poder 

de influência, além de revalorizar a dialética processual, ostenta nítido caráter preventivo na 

formação dos provimentos jurisdicionais. Isto porque, se não for oportunizada a manifestação 

anteriormente à formação do provimento, restará impedida a participação na construção da 

decisão. Consoante ressaltado, na democracia os debates devem anteceder a decisão estatal para 

se garantir aos indivíduos a simétrica possibilidade de influenciar na elaboração do ato de poder. 

Repita-se: na gramática da democracia, o verbo deliberar antecede o decidir (BOVERO, 2002). 

Em segundo lugar, deve-se ressaltar a liberdade conferida às partes de reagir em face das 

situações desfavoráveis. O contraditório repressivo, através dos meios de impugnação previstos 
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no ordenamento, destina-se a reabrir a discussão e encaminhá-la ao órgão competente para 

apreciar novamente a matéria. Ao apresentar um recurso, a parte opta por reabrir a via do debate 

em busca de modificar uma situação de desvantagem. Entretanto, ela pode optar por não recorrer, 

pois a reação consiste em ônus processual, e não dever. Em suma, por o elemento “reação” 

caracterizar-se pela eventualidade – e não indispensabilidade como a ciência –, em regra, deve-se 

oportunizar o exercício do contraditório preventivamente. 

Em situações excepcionais59, diante da urgência do caso, é possível mitigar o direito ao 

contraditório mediante a utilização do postulado da proporcionalidade.  Emblemáticos são os 

casos de requerimentos liminares de antecipação dos efeitos da tutela nos quais a prévia 

intimação do réu acerca do pedido acarretaria na denegação do direito do autor por notória 

ausência de tempo hábil ou na inocuidade da medida. Em tais situações, diante do confronto entre 

dois princípios fundamentais – proteção à tutela jurídica e contraditório –, o postulado da 

proporcionalidade indica a atenuação do contraditório. Trata-se de decisões nitidamente 

provisórias, com ampla possibilidade de reforma ou cassação diante da demonstração do 

desacerto do provimento liminar.  

Em síntese, o contraditório relido à luz do Estado Constitucional brasileiro compõe-se 

pelas facetas formal e substancial, bem como engloba um feixe de garantias para as partes, cujas 

vigas mestras consistem nos direitos a: a) informação ou ciência; b) manifestação; c) instauração 

do diálogo entre os sujeitos processuais acerca do desenvolvimento e resultado do processo; d) 

recíprocas influências; e) não surpresa, ou vedação a surpresas processuais; f) consideração dos 

argumentos. Fixada esta premissa, resta analisar as consequências normativas decorrentes da 

releitura do contraditório no processo civil, as quais serão apresentadas nos tópicos seguintes.  

 

                                                            
59 No mesmo sentido, a doutrina italiana, além de incluir a influência no conceito de contraditório, também 
reconhece o caráter prévio ou inicial do contraditório, admitindo-se o contraditório diferido apenas em situações 
excepcionais. Para maior aprofundamento, conferir: MONTESANO; ARIETA, 2001, p. 347. 
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2.3. CONSEQUÊNCIAS DO CONTRADITÓRIO NO ESTADO CONSTITUCIONAL 

2.3.1. Vedação a decisões surpresa 
A primeira consequência do reconhecimento do contraditório como direito à influência 

consiste na vedação a decisões surpresa. Os litigantes não podem ser surpreendidos com uma 

decisão fundamentada em matéria não discutida previamente nos autos: o juiz deve possibilitar a 

manifestação das partes e o exercício do direito de influenciar na elaboração do provimento, para 

apenas depois proferir a decisão. Isto porque o Estado Democrático de Direito assegura a 

participação na elaboração dos atos de poder, e não se coaduna com decisões alicerçadas em 

elementos desconhecidos ou imprevisíveis. 

Cuida-se da proteção contra a surpresa, considerada como o direito da parte à 

previsibilidade em relação ao andamento processual e ao conteúdo da decisão jurisdicional. 

Trata-se de limite imposto ao órgão julgador: ele apenas pode levar em consideração os pontos 

sobre os quais tiver sido previamente aberta a discussão no processo. Este limite incide sobre 

todas as questões: de fato ou de direito60; de mérito ou de rito61. 

A proteção contra a surpresa processual não restringe a amplitude de atuação e os 

poderes do magistrado no processo: a ele continuam sendo conferidos poderes de direção, 

instrução e decisão. Entretanto, diante da releitura do contraditório, impõe-se o dever de diálogo 

ao juiz, o que lhe impede de elaborar solitariamente os provimentos jurisdicionais, surpreender as 

partes e, consequentemente, remodela a maneira de exercer os poderes judiciais.  

O juiz pode apreciar a prova produzida nos autos e levar em consideração fato 

superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, desde que indique de maneira 

                                                            
60 Reconhece-se a impossibilidade de distinguir em compartimentos estanques as questões de fato e de direito, bem 
como a mútua comunicabilidade e a indissolubilidade entre elas. Com efeito, de acordo com Cassio Scarpinella 
Bueno (2012, p. 63), os campos fático e jurídico comunicam-se de forma que os momentos “fato” e “direito” da 
norma jurídica complementam-se e se interpenetram ao ponto de ser impossível a separação. Não obstante esta 
constatação, utilizar-se-á esta nomenclatura no presente trabalho para esclarecer a necessidade de oportunizar o 
debate sobre todos os pontos inovadores pertinentes ao processo antes de ser proferida a decisão judicial.  
61 A vedação a surpresa relativa às matérias de rito restringe-se aos casos de desvio de rota do procedimento. Em 
regra, o magistrado não precisa intimar as partes quando no regular exercício do impulso oficial. Por outro lado, 
devem-se respeitar as expectativas normativas das partes em relação ao andamento do processo: ao vislumbrar a 
possibilidade de alterar este caminho previamente determinado, o juiz deve intimar previamente as partes, caso a 
matéria ainda não tenha sido debatida. A título exemplificativo, pode-se mencionar a decisão que converte o 
procedimento sumário em ordinário (artigo 277 §§ 4º e 5º CPC), e a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII do 
Código de Defesa do Consumidor).  
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fundamentada as razões do convencimento (artigos 131 e 462, CPC). Pode considerar questões 

não trazidas pelas partes para resolução do processo; todavia, esta prerrogativa não se confunde 

com a imperiosa observância do contraditório em tais situações. Deve-se resguardar a proteção 

contra a surpresa também nos casos de conhecimento de questões de ofício pelo magistrado, pois 

ele não pode utilizar como fundamento da decisão matéria sobre a qual as partes não tiveram a 

oportunidade de se manifestar, sobre as quais não houve possibilidade do exercício do direito de 

influência.  

Sobre o assunto, Junior Alexandre Moreira Pinto (2007, p. 68-76) considera a ratio da 

delimitação da causa de pedir a preservação do contraditório, razão pela qual exsurge a 

importância do princípio da congruência. Ressalta, entretanto, que o próprio legislador processual 

flexibilizou os princípios do dispositivo e da estabilização objetiva da demanda no artigo 462 do 

CPC, segundo o qual o juiz deve levar em consideração, de ofício ou a requerimento, fatos 

supervenientes constitutivos, modificativos e extintivos do direito. A sentença deve reproduzir a 

melhor solução ao caso concreto no momento de sua prolação, mas, para tanto, deve-se observar 

o contraditório também quanto ao fato novo superveniente.  

Leonardo Carneiro da Cunha (2012a, p. 62-62) também identifica a relação entre a 

necessidade de estabilização da demanda e o contraditório para impedir a surpresa das partes com 

modificações posteriores. Entretanto, ressalta que, com a atual conformação do contraditório, 

assegura-se às partes a prévia intimação para se manifestarem e participarem do convencimento 

do juiz a respeito de fatos supervenientes relacionados à causa petendi. 

Em suma, autor e réu delimitam o objeto da ação, a relação jurídica a ser discutida no 

processo (artigo 128, CPC), mas o juiz pode conhecer de ofício os fatos supervenientes 

intimamente interligados e relevantes a esta relação jurídica, desde que as partes tenham a 

oportunidade de sobre eles exercer o direito de influência. Compatibiliza-se o conhecimento ex 

officio de fatos supervenientes não trazidos pelas partes com o princípio do contraditório: deve-se 

analisar se os fatos novos foram objeto de debate processual e, em caso positivo, admitir a 

sentença de procedência ou improcedência com base em tal fundamento. 

Em relação a questões jurídicas, usualmente são lembrados os brocados romanos da mihi 

factum, dabo tibi jus (dá-me o fato e te darei o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o 
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direito). Tais postulados seriam suficientes para justificar a possibilidade de o julgador conhecer 

de ofício questões jurídicas não ventiladas pelas partes? O juiz, diante do dever de decidir 

(proibição do non liquet), tem o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica mais pertinente, 

mesmo que ela não tenha sido suscitada pelas partes. Não há dúvidas de que cabe ao juiz “dizer o 

direito”, todavia, esta tarefa não lhe é exclusiva.  

A construção dos provimentos jurisdicionais deve necessariamente se embasar no 

diálogo mediante recíprocas influências. Por esta razão, não obstante a possibilidade de 

reconhecimento de questões fáticas e jurídicas ex officio, em observância ao contraditório como 

influência e à vedação a surpresas processuais, o juiz deve previamente convidar os litigantes ao 

debate acerca da questão por ele visualizada.  

Sobre o assunto, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (1994, p. 10-12) identificou a íntima 

conexão do diálogo e da proibição de decisões surpresa com o interesse público, por considerar o 

diálogo judicial autêntica garantia de democratização do processo. Por esta razão, esclareceu não 

poderem as partes ser surpreendidas por decisão que se apoie em visão jurídica que não tenha 

sido objeto de diálogo – o brocardo iura novit curia não dispensa a ouvida das partes sobre os 

rumos do litígio. Pensar em sentido contrário atrela-se à concepção de que o direito deveria ser 

dito exclusivamente pelo juiz, o que não se compatibiliza com o princípio do contraditório aqui 

sustentado62.  

Esta tese foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) em 14 de 

junho de 1996 nos autos da Ação Rescisória n. 595132226. Na ocasião, a maioria dos 

desembargadores integrantes do 2º grupo de câmaras cíveis do TJ/RS reconheceu a violação ao 

princípio do contraditório por a sentença rescindenda ter criado uma situação de surpresa. 

Consignou-se que “o processo não pode servir como arapuca ou armadilha para as partes”, as 

quais têm direito de debater previamente sobre as questões fáticas ou jurídicas que embasam a 

decisão.  
                                                            
62 Nas palavras do autor: “De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por 
decisão que se apóie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem 
maior significado: o tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. […] O princípio 
[do contraditório] deve ter por conteúdo também a oportunidade concedida às partes para se manifestarem, em prazo 
razoável, sobre todas as questões de fato e de direito essenciais para a decisão da causa, pouco importando que seu 
exame decorra de decisão voluntária do órgão judicial, ou por imposição da regra iura novit curia.” (OLIVEIRA, 
1994, p. 10 e 12) 
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Apesar do precedente citado, a matéria não tem sido debatida com frequência pela 

jurisprudência brasileira63. Não obstante, podem-se citar diversos exemplos de aplicabilidade da 

vedação a surpresa sobre questões jurídicas no processo: a declaração incidental de 

inconstitucionalidade de uma norma, ilegitimidade da parte e o reconhecimento de ofício da 

prescrição.   

O juiz pode, como fundamento da decisão, declarar a inconstitucionalidade de uma 

norma, visto que o Brasil adotou o sistema misto de controle de constitucionalidade – pela via 

direta e pela via incidental. O magistrado pode fazê-lo apesar da ausência de alegação das partes 

em qualquer momento no curso do processo, mas, para tanto, deve intimá-las para se 

manifestarem sobre a constitucionalidade da norma, sob pena de afronta ao princípio do 

contraditório. A necessidade de prévia intimação não significa prejulgar o caso; trata-se de 

efetivar o contraditório substancial, possibilitando a influência na formação da decisão. 

Da mesma forma, nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil, o juiz 

pronunciará de ofício a prescrição64. Entretanto, se as partes em momento algum do processo 

mencionaram esta matéria e o juiz verificar a possibilidade do transcurso do lapso prescricional 

ao sentenciar, em respeito ao princípio do contraditório, ele não pode extinguir o processo com 

base na prescrição sem antes ouvi-las (primeiramente, abre-se prazo ao autor e, caso ele traga ao 

processo elemento novo, deve-se também oportunizar a oitiva do réu). A observância da faceta 

substancial do contraditório impõe a prévia oitiva das partes para que elas possam influenciar no 

convencimento ou trazerem, por exemplo, uma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da 

prescrição.  

No âmbito das execuções fiscais, o artigo 40 § 4º da Lei nº 6.830/80, acrescentado pela 

Lei nº 11.051/2004, prevê expressamente a necessidade de o juiz, antes de decretar de ofício a 

prescrição intercorrente da pretensão executiva, ouvir a Fazenda Pública. Trata-se de dispositivo 

                                                            
63 Em busca jurisprudencial no sítio eletrônico do STJ em 12/09/2013, com os termos de pesquisa “contraditório 
influência decisões-surpresa” não foi encontrado qualquer precedente sobre a matéria. Ao utilizar os termos 
“vedação decisão surpresa”, “contraditório vedação surpresa processual”, foram encontrados apenas precedentes 
relativos à matéria tributária (surpresa fiscal) e à matéria penal (qualificadora surpresa no crime de homicídio). 
64 Sobre o caráter “revolucionário” da Lei nº 11.280/2006, que acrescentou ao CPC o poder-dever de o juiz 
pronunciar de ofício a prescrição, considerando que a tradição jurídica brasileira seguia a linha da inadmissibilidade 
de reconhecimento de ofício da prescrição, salvo hipóteses excepcionais, consultar: SILVA NETO, 2006, p. 129-
136. 
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que determina a prévia intimação da parte antes do reconhecimento de ofício da prescrição, e 

aparenta ser um indicativo da legislação especial no sentido da consagração do poder de 

influência na formação do provimento jurisdicional. O CPC vigente, por sua vez, não traz 

qualquer dispositivo pertinente ao conhecimento de matérias de ofício pelo juiz e o direito ao 

contraditório65.  

Entretanto, diante da constitucionalização do direito processual civil brasileiro, é preciso 

fazer uma “filtragem constitucional” sobre o tema e distinguir a possibilidade de reconhecimento 

de matérias de ofício e a observância do prévio contraditório. Ou, nas palavras de Francisco 

Antônio de Barros e Silva Neto (2012, p. 427), trata-se da aparentemente sutil distinção entre 

“conhecer de certo tema sem provocação das partes e decidir sobre este mesmo tema sem a 

prévia manifestação das partes.”. 

Sobre o assunto, mostra-se irretocável a observação trazida por Didier Jr. (2003b, p. 

509-510): nos casos de reconhecimento de questões de ofício, a simples possibilidade de a parte 

apresentar recurso contra a sentença que se utilizou de fundamento jurídico não discutido nos 

autos não sana a violação ao contraditório. O recurso é uma forma de discutir novamente a 

matéria, e não de discuti-la pela primeira vez, razão pela qual o contraditório, em regra, deve ser 

prévio66.  

A solução ora apontada identifica-se com o dever de consulta do juiz. Impõe-se ao órgão 

julgador a prévia consulta às partes antes de conhecer matéria de fato ou de direito sobre a qual 

elas não tenham tido a oportunidade de se pronunciar. O objetivo é, justamente, evitar “decisões 

surpresa” e, com isso, resguardar a faceta substancial do contraditório. O dever de consulta do 

juiz está intimamente ligado ao princípio do contraditório, cujo núcleo essencial é a participação 

                                                            
65 Com esta afirmação não se quer dizer que o CPC não conta com manifestações do contraditório. Os artigos 326 e 
327 do CPC, por exemplo, impedem o julgamento com base em fato alegado pelo réu sem a prévia oitiva da parte 
autora, o que representa uma expressão do direito ao contraditório na visão da bilateralidade de audiência. Não 
obstante, o texto do CPC não contém dispositivo que correlacione o conhecimento de matérias de ofício pelo 
magistrado e o direito de influência das partes, a exemplo do que ocorre em legislações estrangeiras, como adiante se 
verá. 
66 Nas palavras do autor: “Então eu pergunto: pode um Magistrado decidir com base em argumento uma questão 
jurídica não posta pelas partes no processo? […] Claro que ele pode. O juiz pode aplicar o Direito, trazer, aportar ao 
processo questões jurídicas. Pode? Pode. Mas pode sem ouvir, antes, as partes? Não. Não pode. […] O recurso lhe dá 
[à parte] a oportunidade de uma nova discussão; e não a primeira discussão. Recurso é para restabelecer o curso e 
não começar um novo curso, a partir dali, para discutir a questão só agora, no Tribunal.” (DIDIER JR., 2003b, p. 
510). 
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não apenas fictícia: também compreende o direito de a parte se manifestar e influir na formação 

do provimento jurisdicional. Nesse sentido, o juiz deve colocar para as partes as questões de fato 

reveladas de ofício antes de decidir sobre elas, bem como submeter aos litigantes a tese jurídica 

por eles não suscitada, dando ensejo à discussão sobre a possibilidade de aplicá-la ao caso 

concreto.  

Na legislação estrangeira, encontram-se exemplos de expressa previsão legal acerca da 

proteção contra surpresas. Conforme observa Antônio do Passo Cabral (2009, p. 248-250), a 

vedação a decisões surpresa vem ganhando foros de universalidade diante da adoção expressa do 

instituto em diplomas processuais de diversos países67. Para melhor compreensão do tema, pede-

se vênia para analisar os dispositivos dos Códigos de Processo Civil de Portugal e Itália, bem 

como tecer breves comentários. 

O artigo 183 do Codice di Procedura Civile italiano68 regulamenta a vedação a decisões 

surpresa ao determinar a necessidade de o juiz, sob pena de nulidade, intimar as partes sobre a 

questão conhecida de ofício. Fala-se na proibição de decisione della terza via, ou seja, decisão 

com base em terceira via, em elemento de conhecimento do juiz e não debatido nos autos. O juiz 

não pode fundamentar a decisão em questão apreciada solitariamente; ao verificar a pertinência 

de qualquer matéria não trazida pelas partes, deve intimá-las para se manifestarem.  

No sistema italiano, deve-se entender o princípio do contraditório também como 

vinculação ao juiz de abrir o debate acerca de todas as questões que se coloquem nos autos. 

Trata-se da proibição, sob pena de nulidade, de fundar a decisão sobre questão de fato ou de 

direito relevada de ofício, sobre a qual não se tenha previamente provocado o contraditório entre 

as partes69.  

                                                            
67 Além dos exemplos de Portugal e Itália aqui ressaltados, Antônio do Passo Cabral também cita a legislação 
francesa, alemã, austríaca e os Principles of Transnational Civil Procedure. 
68 “[…] il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili 
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.” Tradução livre da autora: “[…] o juiz deve requer às partes, 
com base dos fatos alegados, os esclarecimentos necessários e indicar as questões reconhecíveis de ofício das quais 
ele considera oportuna a manifestação.”  
69 Em sentido contrário ao aqui defendido, Edoardo F. Ricci (2006, p. 495-499) não reconhece a conexão entre a 
necessidade de prévia intimação das partes quando do reconhecimento de questões de ofício pelo juiz e o princípio 
do contraditório no sistema italiano, apesar de identificar tal ligação nos ordenamentos da França e Alemanha. 
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Por sua vez, o Código de Processo Civil de Portugal determina no artigo 3º, número 370: 

O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do 
contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir 
questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes 
tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.  

O código português explicita o dever de o magistrado, ele próprio, observar o princípio 

do contraditório. Significa estar o juiz inserido no diálogo processual, com o dever de debater os 

pontos controvertidos com as partes, e não apenas assistir ao duelo entre elas e depois proferir a 

decisão construída solitariamente. Pelo contrário, ao juiz impõe-se o diálogo paritário com os 

demais sujeitos e a vedação a surpresas processuais.  

Além disso, o diploma português diferencia adequadamente duas situações: a) 

possibilidade de conhecimento de ofício de questões de fato e de direito, e b) necessidade de 

efetivar o contraditório (ciência e oportunidade de influência) antes da decisão. Além disso, 

explicita que o conteúdo mínimo do princípio do contraditório não se limita à ciência bilateral 

dos atos e à possibilidade de contraditá-los, mas também inclui necessariamente a (possibilidade 

de) influência efetiva das partes na formação do provimento judicial. Deve-se oportunizar a 

prévia apresentação de provas, alegações e manifestações sobre matérias de fato e de direito, 

relativas ao mérito ou ao rito processual. 

Trata-se da concretização do dever de consulta71 do juiz, cujo objetivo é, justamente, 

evitar “decisões surpresa”, e, com isso, resguardar a faceta substancial do contraditório e o direito 

de participação-influência das partes.  

                                                            
70 Eis o teor de todo o artigo 3º do CPC português: Necessidade do pedido e da contradição  
1 - O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida 
por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir oposição. 
2 - Só nos casos excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra determinada pessoa sem que esta 
seja previamente ouvida. 
3 - O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo 
lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento 
oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem. 
4 - Às excepções deduzidas no último articulado admissível pode a parte contrária responder na audiência preliminar 
ou, não havendo lugar a ela, no início da audiência final.  
 
71 Os deveres de cooperação serão objeto do próximo tópico do presente capítulo. 
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Na doutrina portuguesa, José Lebre de Freitas (2009, p. 115-116) esclarece o alcance da 

aplicação do princípio do contraditório às matérias de conhecimento de ofício e a vedação a 

decisões surpresa:  

Mas a proibição da chamada decisão-surpresa tem sobretudo interesse para as questões, 
de direito material ou de direito processual, de que o tribunal pode conhecer 
oficiosamente: se nenhuma das partes a tiver suscitado, com concessão à parte contrária 
do direito de resposta, o juiz – ou o relator do tribunal de recurso – que nelas entenda 
dever basear a decisão, seja mediante o conhecimento do mérito da causa, seja no plano 
meramente processual, deve previamente convidar ambas as partes a sobre elas tomarem 
posição, só estando dispensado de o fazer em casos de manifesta desnecessidade. 

As conclusões do citado autor vêm sendo utilizadas pelo Supremo Tribunal de Justiça de 

Portugal, ao analisar recursos cuja irresignação consiste na violação ao contraditório em face de 

decisões surpresa. O Tribunal tem reiteradamente decidido que o direito de acesso aos tribunais 

(artigo 20 da CRP72) compreende a participação no processo em igualdade de condições, 

assegurando-se às partes idênticos meios para litigar. O princípio do contraditório, vetor do 

processo civil, impõe o direito de as partes deduzirem suas razões de fato e de direito, bem como 

influenciarem no desenvolvimento e êxito do processo, donde decorre a vedação a decisões-

surpresa73.  

Por outro lado, deve-se ressaltar que o artigo 3º, número 3 do CPC português excepciona 

a necessidade de prévia intimação sobre questões de fato e de direito em caso de manifesta 

desnecessidade. Cabe, então, perquirir em que consiste a “manifesta desnecessidade” apta a 

autorizar a dispensa do contraditório prévio, pois se não restar configurada essa hipótese 

excepcional, a decisão fundada em questão não debatida previamente incorrerá em nulidade.  

De acordo com o STJ de Portugal, para dar ensejo à anulação da decisão sob alegação 

deste vício processual, exige-se a comprovação de que o elemento – fático ou jurídico – sobre o 

                                                            
72 Artigo 20.ºAcesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva: 1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos 
tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por 
insuficiência de meios económicos. 2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao 
patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. 3. A lei define e assegura a 
adequada protecção do segredo de justiça. 4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de 
decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo. 5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a 
obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.  
73 PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça. Recurso 02A2478, Acórdão em 15/10/2002, Relator: FERREIRA 
RAMOS; Processo 2326/11.09TBLLE.E1.S1, Acórdão em 09/11/2012, Relator: FONSECA RAMOS. 
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qual a parte não teve oportunidade de se manifestar tenha constituído fundamento da decisão ou 

mostre-se capaz de alterar o resultado do processo. Nos autos do Processo 03A935, por exemplo, 

o tribunal não acolheu a alegação dos recorrentes de nulidade processual por ofensa ao direito do 

contraditório, por considerar que eles foram condenados com base em fatos alegados e provados, 

sobre os quais tiveram conhecimento e apresentaram argumentos. Além disso, no caso concreto, 

a diversa qualificação jurídica conferida pela decisão recorrida ao contrato firmado (novação, e 

não modificação contratual das obrigações existentes) em nada afetou a pretensão deduzida e a 

defesa, além de não alterar o decidido74. 

Trata-se de solução consentânea com o princípio pas de nullité sans grief, pois não 

haveria sentido anular uma decisão por violação ao dever de consulta sobre elementos que não 

compõem a razão de decidir, não afetam o exercício do contraditório substancial sobre questões 

relevantes ou não se mostrem suficientes a alterar o decidido. Trata-se, portanto, de análise a ser 

feita em cada caso concreto cujo norte da solução deve repousar na existência ou não de prejuízo.  

Não obstante a ausência de dispositivo no Código de Processo Civil brasileiro da 

vedação a decisões surpresa, parcela da doutrina reconhece este direito75, em virtude da adoção 

do modelo constitucional do processo, bem como do seu caráter democrático e participativo. 

Lúcio Grassi de Gouveia (2000, p. 268), contudo, não compartilha desta visão: para ele, não 

                                                            
74 Para melhor visualização do tema, pede-se vênia para transcrever trecho do acórdão citado: “O princípio do 
contraditório, que é um dos princípios fundamentais do nosso direito processual civil, assegura não só a igualdade 
das partes, como, no que aqui interessa, é um instrumento destinado a evitar as decisões-surpresas. Mas, pergunta-se, 
onde está a decisão-surpresa? As rés, ora recorrentes, foram condenadas nos precisos termos em que o pedido foi 
formulado, com base nos factos alegados e provados, factos esses de que tiveram conhecimento e contra os quais 
esgrimiram os argumentos que entenderam convenientes, na altura própria. A qualificação jurídica dada pelas 
instâncias à convenção havida entre as partes em nada afecta quer a pretensão deduzida, quer a defesa. Aliás, 
saliente-se que, apesar de se entender que não se está perante novação, a verdade é que a diferente qualificação 
jurídica em nada altera o decidido. Diga-se, como nota final, que a audição das partes será dispensada nos termos do 
artigo 3º nº. 3 em casos de manifesta desnecessidade e naqueles em que, objectivamente, as partes não possam alegar 
de boa fé, desconhecimento das questões de direito ou de facto a decidir pelo Juiz e das respectivas consequências - 
"Temas da Reforma do Processo Civil" - Almedina, 1997, Desembargador Abrantes Geraldes, pág. 70. O acórdão 
recorrido, apesar do diferente enquadramento jurídico, não merece qualquer censura, sendo de manter o decidido.” 
Não merece reparos a decisão ora comentada, pois os fatos e fundamentos jurídicos foram objeto de contraditório 
efetivo ao longo do processo, tendo restado comprovado que houve uma alteração contratual. Se esta alteração 
limitou-se a uma modificação contratual das obrigações existentes ou uma novação é uma questão muito mais 
semântica, pois se mantém a ratio decidendi e as consequências jurídicas dela extraídas no caso concreto.  
75 Para maior aprofundamento sobre o assunto, consultar: OLIVEIRA, 1994, p. 10-12; DIDIER JR., 2003b, p. 510; 
LUMMERTZ, 2004, p. 61-62; GRECO, 2005, p. 76-77; BUENO, 2007, p. 11; CABRAL, 2009, p. 248-251; 
NUNES, 2008, p. 159-172; THEODORO JÚNIOR, NUNES, 2011, p. 299-308; MITIDIERO, 2011a, p. 102; 
VARGAS, 2011, p. 18-23; CUNHA, 2012b, p. 361-362; NUNES, 2012, p. 237-239. Ao tratar especificamente do 
reconhecimento de ofício da prescrição: SILVA NETO, 2006, p. 148.  
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existe a vedação a decisões surpresa no sistema jurídico brasileiro por ausência de previsão legal 

expressa, máxime quando se trata de matéria apreciável de ofício pelo órgão julgador.  

Ora, a ausência de texto legal não importa estarem permitidas no processo civil 

brasileiro as decisões surpresa, visto que a necessidade de prévia intimação das partes acerca de 

matéria ainda não discutida nos autos decorre diretamente do aspecto dinâmico do princípio do 

contraditório – o direito de influência. Extrai-se a norma diretamente do princípio do 

contraditório, razão pela qual o argumento utilizado pelo autor de ausência de previsão legal 

expressa não merece prosperar.  Diante da eficácia normativa dos preceitos constitucionais e da 

releitura do contraditório à luz da Constituição Federal de 1988, a vedação a decisões surpresa 

prescinde de previsão legal, por ser extraída diretamente da Lei Maior. 

Em outras palavras, o fato de o CPC vigente não conter previsão expressa sobre a 

necessidade de intimação das partes antes de o juiz proferir decisão com base em matéria 

reconhecida ex officio e não discutida nos autos não dispensa tal providência. Isto porque a 

previsão constitucional do contraditório contém força normativa incidente sobre o processo civil. 

E, conforme visto, a faceta substancial do princípio do contraditório consiste na possibilidade de 

a parte influenciar na formação do provimento judicial, ostentando condição de coautora, e não 

apenas destinatária da decisão. Restam vedadas, sob pena de nulidade, as decisões surpresa, 

diante do direito conferido às partes de participarem em simétricas condições na construção da 

decisão.  

A afirmação de “vedação a decisões surpresa sob pena de nulidade” merece um 

esclarecimento: a declaração da nulidade dependerá da existência do prejuízo, ou seja, a 

demonstração de que a parte poderia ter apresentado um elemento relevante e apto a modificar o 

conteúdo da decisão prolatada. Ratifica-se, portanto, a solução adotada pelo Supremo Tribunal de 

Justiça de Portugal, por se apresentar consentânea com o princípio pas de nullité sans grief. Não 

basta a ausência de intimação; é preciso comprovar o prejuízo processual, consistente na 

existência de um elemento que poderia ter influenciado na construção da decisão judicial e, 

diante da violação ao dever de consulta, não o foi76.  

                                                            
76 No mesmo sentido aqui defendido, conferir: SILVA NETO, 2012, p. 429. 
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Por outro giro, importante salientar a previsão da proteção contra surpresas processuais 

no artigo 10, do projeto do novo Código de Processo Civil (Projeto de Lei nº 166/2010). De 

acordo com o referido projeto de lei e no caminho já trilhado por legislações estrangeiras, é 

vedado a qualquer órgão jurisdicional decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não 

tenham tido oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria de reconhecimento de 

ofício77. Trata-se de avanço significativo no texto da legislação brasileira, o qual demandará 

mudança de pensamento de vários operadores do direito, que comumente confundem a 

possibilidade de conhecimento de matérias ex officio com a necessidade de respeitar o direito de 

influência das partes no processo e o respectivo dever de consulta a ser observado pelo órgão 

julgador. 

 

2.3.2 Da Colaboração Processual 

2.3.2.1 Distinção entre regras e princípios: esclarecimentos terminológicos 

Entende-se aconselhável fixar o conceito adotado para distinguir regras e princípios 

neste trabalho. Antes, entretanto, considera-se importante ressaltar a contraposição entre texto e 

norma, expressões que também não devem ser confundidas.  

O texto significa proposição normativa ou dispositivo, enquanto que a norma jurídica 

aplicável é fruto do trabalho interpretativo que outorga ao texto o comando de conduta nele 

existente. Ressalve-se, entretanto, não haver correspondência biunívoca entre dispositivo e 

norma: é possível haver dispositivo do qual, isoladamente, não se extrai qualquer norma, bem 

como dispositivo do qual são extraídas duas ou mais normas (ÁVILA, 2012, p. 33-34). Fixada a 

premissa de que o texto normativo não se confunde com a norma, sendo esta fruto de uma 

atividade interpretativa de reconstrução, passa-se a analisar os critérios utilizados para distinguir 

as espécies normativas na presente dissertação. 

                                                            
77 Eis a redação do dispositivo no Projeto de Lei: “Art. 10. Em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional 
não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, 
ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.” 
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Adota-se a obra de Humberto Ávila (2012), que apresenta um aprofundado estudo acerca 

da distinção entre regras e princípios, bem como sugere a superação do enfoque exclusivo da 

diferenciação entre essas espécies normativas. Defende o caráter pluridimensional dos 

enunciados normativos, e propõe a adoção de um critério tripartite (e não apenas dual) entre 

regras, princípios e postulados. Esses últimos seriam instrumentos normativos metódicos que 

impõem condições de serem observadas na aplicação das regras e dos princípios.  

Partindo da premissa de que a indeterminação semântica e o conteúdo axiológico estão 

presentes em todos os tipos de normas, Ávila apresenta uma proposta conceitual de regras e 

princípios baseada na preponderância de características: apesar de ambos possuírem fins a serem 

alcançados e determinarem comportamentos a serem adotados, as regras são normas 

imediatamente descritivas, enquanto os princípios são normas imediatamente finalísticas. As 

regras e os princípios relacionam-se a finalidades e condutas, entretanto, a tônica pode recair 

sobre um desses dois elementos, e esta tônica ou preponderância que irá determinar de qual 

espécie normativa se trata.  

Os princípios buscam imediatamente a realização de uma finalidade jurídica relevante, 

um “estado de coisas” a ser promovido e, para isso, é necessária a adoção de certos 

comportamentos. O fim representa o conteúdo desejado, razão pela qual a fixação do fim é o 

ponto de partida para a procura dos meios. Perceba-se que os princípios não descrevem a conduta 

a ser adotada, mas determinam a promoção de um “estado de coisas”, de bens jurídicos que, 

mediatamente, impõem comportamentos necessários à sua realização ou preservação (ÁVILA, 

2012, p. 85-87). 

Apesar de os princípios não fixarem o conteúdo do comportamento a ser adotado, 

determinam a adoção de comportamentos necessários à realização da finalidade por eles 

prescrita. Em outras palavras, instituem o dever de efetivação de um estado de coisas por meio de 

comportamentos para tanto.  

Contrariamente, as regras são normas imediatamente descritivas e mediatamente 

finalísticas, visto que seu conteúdo se relaciona a ações a serem adotadas para a consecução de 

uma finalidade. Trazem em seu bojo a prescrição de um comportamento para alcançar 

determinado fim e sua aplicação exige avaliação da correspondência entre o conceito contido na 
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descrição normativa e a construção conceitual dos fatos (ÁVILA, 2012, p. 85-87). Além disso, 

têm “pretensão de decidibilidade”, pois descrevem o comportamento a ser adotado diante de um 

problema conhecido ou antecipado pelo legislador, ostentando maior densidade normativa se 

comparadas com os princípios. Por esta razão, a superação de uma regra demanda maior esforço 

argumentativo, a fim de ultrapassar a trincheira descritiva78. 

As maiores inovações trazidas pela tese ora apresentada são a possibilidade de 

ponderação de regras – a ponderação não é método exclusivo de resolução de conflito entre 

princípios, mas também é aplicável aos conflitos entre regras – e a existência de uma terceira 

espécie de norma, as normas de segundo grau ou metanormas: os postulados normativos.  

Os postulados normativos são considerados normas de segundo grau por serem normas 

sobre a aplicação de outras normas (regras ou princípios, ou normas de primeiro grau, objeto de 

aplicação). Os postulados normativos traçam uma diretriz metódica dirigida ao intérprete acerca 

da aplicação de outras normas, ou seja, orientam a aplicação de outras normas (ÁVILA, 2012, p. 

143).  

Destaca-se a análise do postulado da proporcionalidade, aplicável sempre que houver 

uma medida concreta destinada a realizar uma finalidade. Este postulado normativo pressupõe, 

em linhas gerais, a presença de três elementos essenciais: a) adequação, segundo o qual o meio 

escolhido deve levar minimamente à realização do fim; b) necessidade, cujo exame envolve a 

verificação de existência de meios alternativos ao escolhido que possam promover igualmente o 

fim com menor grau de restrição aos direitos fundamentais afetados; e c) proporcionalidade em 

sentido estrito, através do qual se procede ao complexo exame de se o grau de promoção do fim 

visado justifica a restrição aos direitos fundamentais (ÁVILA, 2012, p. 182-198). 

A importância do estudo empreendido por Humberto Ávila reside em buscar trazer 

critérios previamente definidos para o intérprete identificar estar diante de uma regra, um 
                                                            
78 Nas palavras do autor: “As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com 
pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre 
centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a 
construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de 
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.” (ÁVILA, 2012, 
p. 85).  
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princípio ou um postulado normativo, com evidentes consequências práticas na forma de 

interpretação dos textos e no alcance dos institutos objeto de estudo.  

Apresentada sucintamente esta teoria, a qual será adotada ao longo de todo o trabalho, 

pode-se considerar que um princípio jurídico institui uma finalidade, um estado de coisas a ser 

alcançado. Apesar de não fixar o conteúdo das condutas a serem adotadas, determina a adoção de 

comportamentos necessários à realização da finalidade por ele prescrita. Fixada esta premissa, 

pode-se caminhar um passo à frente na busca de responder se a releitura do contraditório à luz do 

Estado Constitucional brasileiro autoriza ou não falar-se em um princípio da cooperação 

processual. 

 

2.3.3.2 Existe um princípio da cooperação processual? 

A filtragem do contraditório pelo Estado Constitucional ressalta o caráter participativo 

do processo, ambiente em que os sujeitos processuais dialogam paritariamente e, mediante 

mútuas influências, buscam a construção conjunta da decisão. Neste ambiente, remodelam-se as 

posições, direitos e deveres do juiz e das partes para formar uma verdadeira “comunidade de 

trabalho” cujo escopo é alcançar a solução adequada em um prazo razoável.  

A democratização do processo busca o constante equilíbrio entre os sujeitos processuais, 

sem espaço para protagonismos isolados. Reconhece-se a necessidade de reforçar o papel do juiz 

e também das partes, a fim de evitar a atuação solitária do órgão julgador ou a condução do 

processo regida preponderantemente pelos interesses privados dos litigantes. O processo não 

deve se alicerçar em uma atividade monológica; pelo contrário, para alcançar-se o contraditório 

substancial, assegura-se o diálogo efetivo e a consequente ampliação do leque de elementos para 

a elaboração da decisão.  

Assim, a concepção dinâmica do contraditório tem por consequência a formação de uma 

“comunidade de trabalho” entre os sujeitos processuais, tanto na fase preparatória do 
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procedimento, quanto na problematização, permitindo-se a “comparticipação” e o “policentrismo 

na estrutura procedimental” (NUNES, 2012, p. 215; 239-247)79. 

Mostra-se importante frisar a pertinência da expressão “policentrismo” para retratar a 

democratização do processo, por ela remeter à ideia de descentralização do poder. Os atos de 

poder não são proferidos de maneira isolada pelo Estado e impostos verticalmente aos indivíduos. 

As decisões não devem “cair no colo” dos destinatários sem antes lhes ser oportunizada a 

colaboração na formação do provimento; afinal, no Estado Constitucional, os indivíduos deixam 

de ser súditos para ocupar o papel de agentes colaboradores em paritárias condições de 

interferência nos desfechos das decisões estatais.  

Para Hermes Zaneti Junior (2007, p. 55-61), a democracia participativa exige uma 

desangularização das relações de poder: propõe-se um modelo normativo de democracia através 

da institucionalização de procedimentos democráticos, assegurando-se “condições de 

comunicação”. Nesse contexto, adota-se um discurso democrático entre autor, juiz e réu, todos 

em sinergia de colaboração para obter uma solução construída em conjunto, passível de 

justificação racional e de aceitação dessa racionalidade pelos atores do diálogo. Conclui o autor 

que, no direito processual, tal modelo normativo expressa-se por meio da “máxima da 

cooperação” e impõe a visão cooperativa do processo pelos seus participantes. 

A democratização processual passa pela necessária valorização do contraditório e das 

consequências dele decorrentes. Primeiramente, assiste-se a uma desangularização do poder e a 

adoção de um debate democrático, sem protagonismos; para tanto, o julgador se insere no diálogo 

em condição de igualdade com os demais sujeitos processuais, em um ambiente de recíprocas 

influências.  Em consequência, justifica-se racionalmente a decisão por ela representar o produto 

do debate processual. Em busca de superar o paradigma de um processo protagonizado 

exclusivamente pelo magistrado ou pelas partes, fortalecem-se a participação, poderes e deveres 

das partes e do órgão julgador, em busca de um uma convivência equilibrada entre todos os 

sujeitos processuais80.  

                                                            
79 No mesmo sentido, conferir também: THEODORO JUNIOR; NUNES, 2011, p. 287-294. 
80 Apesar de adotar a perspectiva de socialização do processo em busca da igualdade material, importante salientar a 
antiga advertência de José Carlos Barbosa Moreira (1989, p. 48-51) de que o incremento dos poderes do juiz impõe a 
fiel observância da garantia do contraditório e do dever de motivação das decisões, pois o fortalecimento dos poderes 
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Enfim, busca-se a democratização do processo mediante a redefinição dos poderes e 

responsabilidades do juiz e das partes, cujo escopo reside em alcançar um ponto de equilíbrio e 

garantir mútuas influências através do constante diálogo, em um ambiente regado pela 

colaboração.  

Diante dessas premissas, reconhece-se no processo civil a existência do princípio da 

cooperação, espécie normativa que impõe um estado de coisas a ser alcançado, qual seja, a 

organização do processo como uma “comunidade de trabalho e comunicação” com equilibradas 

posições entre os sujeitos processuais para construção comparticipada da decisão adequada em 

tempo razoável. A ausência de texto expresso no sistema jurídico brasileiro com previsão do 

princípio da cooperação processual não impede seu reconhecimento, uma vez que se extrai tal 

espécie normativa do sobreprincípio constitucional do contraditório – expressão da democracia 

no processo (artigo 1º, caput, c/c artigo 5º LV, CF88). 

A releitura do princípio do contraditório, a feição democrática do processo e a adoção do 

modelo constitucional do processo civil tem levado parte da doutrina a reconhecer a existência de 

um verdadeiro princípio da cooperação ou colaboração no sistema brasileiro, extraído do 

princípio do contraditório81.  

Lênio Streck e Francisco José Borges Motta (2012), entretanto, não reconhecem a 

cooperação como um princípio jurídico, entre outros fatores, pela ausência de densidade 

normativa (“minguada normatividade”). Para eles, o princípio da cooperação representaria mais 

um exemplo do chamado “panprinciologismo”, entendido como o emprego generalizado da 

palavra “princípio” para designar standards interpretativos. Além disso, criticam a explicação 

oferecida por Daniel Mitidiero (2011b) de que o princípio da cooperação impõe um estado de 

coisas a ser promovido, qual seja, elemento normativo para a organização do processo justo e 

                                                                                                                                                                                                 
do órgão julgador não representa necessariamente o amesquinhamento do papel das partes. Isto porque a relação de 
poderes e direitos do juiz e das partes não consiste em uma “gangorra”, em que a subida de um corresponde à 
descida do outro: não se trata de contraposição ou opressão entre juiz e as partes, mas de “colaboração” entre eles. 
Não obstante o marco teórico diverso, não se pode negar que Moreira já propugnava o equilíbrio entre os sujeitos 
processuais na condução do processo, o que deve ser visto contemporaneamente sob as luzes da democracia e do 
direito de influência.  
81 Para maior aprofundamento, consultar autores que extraem o princípio da cooperação do contraditório: CABRAL, 
2009, p. 218; BUENO, 2007, p. 108-109; BUENO, 2012, p. 86; CUNHA, 2012b, p. 369; PEIXOTO, 2013, p. 93.  
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garantir posições jurídicas equilibradas ao longo do procedimento. Para Streck e Motta, tal 

formulação, por demasiadamente vaga, pode servir de válvula de escape a decisionismos.  

Sobre o assunto, adere-se à doutrina de Daniel Mitidiero (2011b) quanto à existência do 

princípio da cooperação que assegura um estado de coisas a ser alcançado (na linha da 

classificação proposta por Humberto Ávila e adotada neste trabalho), bem como quanto à 

densidade normativa do referido princípio, extraído do contraditório e do caráter democrático do 

Estado Constitucional. Não se pode deixar de ressaltar, entretanto, a pertinência da crítica quanto 

à vagueza da definição de que “a colaboração determina a conformação do direito ao processo 

justo” e, mais ainda “o direito ao processo justo não pode ser entendido senão como um direito à 

prestação e, mais especificamente, como direito à organização de um processo justo.”  

Ao que parece, o termo de “processo justo” consiste em um conceito jurídico 

fundamental (DIDIER JR., 2013, p. 42-44) na doutrina de Daniel Mitidiero, razão pela qual a 

delimitação do que ele significa mostra-se imprescindível para melhor compreensão da proposta 

formulada. De fato, a ausência de definição do que vem a ser “processo justo” impede identificar-

se qual o estado ideal de coisas a ser alcançado pela cooperação, e consequentemente, prejudica a 

sua caracterização como princípio jurídico. 

Em relação ao alicerce normativo do princípio da cooperação processual, não se pode 

deixar de ressaltar o entendimento de Fredie Didier Jr. (2010, p. 55; 86), para quem, não obstante 

a ausência de texto normativo para prever tal princípio no sistema brasileiro, ele deve ser extraído 

do princípio do devido processo legal ou da boa-fé processual: 

O princípio da cooperação pode ser encarado como um subprincípio do princípio do 
devido processo legal (nesta relação, um sobreprincípio): o processo para ser devido 
(estado de coisas que se busca alcançar) precisa ser cooperativo ou legal. É possível, 
ainda, compreender o princípio da cooperação como um subprincípio do sobreprincípio 
da boa fé processual: a proteção da boa fé (estado de coisas a ser alcançado) passa pela 
efetivação de um processo cooperativo. Não é ocioso lembrar que os princípios não têm 
pretensão de exclusividade: um mesmo efeito jurídico (processo cooperativo) pode ser 
resultado de diversos princípios (devido processo legal ou boa fé). (DIDIER JR., 2010, 
p. 53-54)82 

Por todo o exposto até o presente momento, apesar de concordar com a importância de 

os sujeitos processuais pautarem suas condutas pela boa fé objetiva no processo democrático, 

                                                            
82 No mesmo sentido, conferir: BARREIROS, 2011, p. 140. 
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compreende-se ser mais adequado extrair o princípio da cooperação do contraditório. Isto porque 

se considera imprescindível ressaltar dois vetores para se alcançar a organização do processo 

como uma “comunidade de trabalho e comunicação” com equilibradas posições entre os sujeitos 

processuais para construção comparticipada da decisão: diálogo e recíprocas influências. O 

princípio da cooperação consiste, portanto, em um subprincípio do sobreprincípio do 

contraditório.  

Neste sentido, Antônio do Passo Cabral (2009, p. 215-217) defende estar o princípio da 

colaboração processual ligado à feição do “contraditório moderno”, que não limita a participação 

à tradicional locução “possibilidade de manifestação”, mas retrata a soma de esforços para a 

melhor solução do conflito. O contraditório apresenta plurais funções (multifuncionalidade): não 

se esgota no binômio informação-reação e direito de influência, mas inclui também a finalidade 

de colaboração com o exercício do poder jurisdicional. O processo transforma-se em um 

ambiente de coparticipação e a sentença, resultado de uma comunidade dialética de trabalho; uma 

verdadeira comunidade de trabalho e comunicação.  

A democracia no Estado Constitucional brasileiro conduz a uma releitura dos direitos a 

participação e influência, com consequências diretas sobre a organização do exercício do poder 

estatal. A colaboração não conduz apenas a direitos, mas também impõe deveres, os chamados 

deveres de cooperação intersubjetiva. Todos os sujeitos processuais devem cooperar para o 

regular prosseguimento do feito e a construção comparticipada da decisão jurisdicional, podendo-

se falar, na verdade, de um dever geral de cooperação na comunidade de trabalho e comunicação.  

 

2.3.2.3 Dos deveres de cooperação processual 
O princípio da cooperação processual busca promover a transformação do processo em 

uma comunidade de trabalho e comunicação (estado de coisas a ser alcançado), fim que deve ser 

perseguido inclusive por meios atípicos, desde que conformes com o ordenamento jurídico 

(DIDIER JR., 2010, p. 51). Com efeito, o reconhecimento do princípio da cooperação processual 

impõe a adoção de comportamentos necessários à concretização do estado de coisas por ele 

almejado, dando origem aos deveres de cooperação ou a um verdadeiro dever geral de 

colaboração.  
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O Código de Processo Civil brasileiro não contém texto expresso quanto ao dever de 

cooperação, apesar de apresentar espaçadas manifestações do princípio da colaboração 

processual83. Além disso, diante do assento constitucional do princípio da cooperação, extraem-se 

os deveres como comportamentos hábeis a alcançar o escopo do referido princípio: a instituição 

de uma comunidade de trabalho e comunicação. Não obstante o reconhecimento de um dever 

geral, a doutrina busca definir algumas espécies de deveres de colaboração, conforme se 

demonstrará a seguir. 

Miguel Teixeira de Sousa84 (1997, p. 62-69) extrai do princípio da cooperação 

intersubjetiva os seguintes deveres para as partes: a) dever de litigância de boa-fé objetiva, 

mediante vedação de atos incompatíveis com os padrões de comportamentos exigíveis; e b) dever 

de colaborar com a descoberta da verdade85. Quanto a este segundo dever, José Lebre de Freitas 

(2009, p. 163-166) também o considera decorrência do princípio da cooperação, pois para ele o 

aspecto material da cooperação impõe às partes o dever de contribuírem para a descoberta da 

verdade sobre a matéria de fato e, com base nela, obter a adequada decisão de direito. O autor cita 

alguns exemplos de manifestação de tais deveres: apresentação de objetos que constituam meios 

de prova; submissão à inspeção judicial ou a exame pericial; depoimento da parte.  

 O processo democrático deve-se pautar pelo diálogo paritário e também pela necessária 

observância dos padrões de comportamento consentâneos com a boa-fé objetiva86. Para viabilizar 

o debate e as recíprocas influências para construção da decisão, devem-se evitar “ruídos” e 

interferências indevidas, razão pela qual os sujeitos processuais devem agir com lealdade. Não 

obstante o natural conflito de interesses entre as partes no processo, não se pode deixar de impor 

                                                            
83 O Projeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro, por sua vez, carrega em seu texto cláusula geral de 
cooperação processual no artigo 6º: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”  
84 O Código de Processo Civil de Portugal previu expressamente o princípio da cooperação processual – no código 
antigo, fruto da reforma de 1997, tratava-se do artigo 266. No recente diploma, o princípio veio consagrado no artigo 
7º, inserido no Título I, o qual corresponde a uma espécie de parte geral do sistema processual português, com 
aplicabilidade em todos os aspectos do processo. Também por esta razão, o estudo dos deveres de cooperação 
apresenta-se mais consolidado naquele país, fonte grande parte da doutrina brasileira. 
85 Adota-se para fins deste trabalho a busca da “verdade possível”, a verdade adequada à realidade democrática e 
compatível com o diálogo processual. Trata-se da verdade dialética, alcançada por meio de recíprocas influências dos 
sujeitos processuais; verdade entendida como correspondência, um dado objetivo e relativo. Neste sentido, verificar: 
“não é possível, através do processo atingir toda a verdade. O que está ao alcance do juiz é apenas a reprodução dos 
fatos pretéritos transcritos nas alegações das partes (naturalmente tendenciosas) e depurados pelo contraditório 
(VARGAS, 2011, p. 28).  
86 No sistema brasileiro, identifica-se a cláusula geral da boa-fé objetiva no artigo 14, II do CPC. 
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condutas com lealdade e boa-fé, sendo possível falar-se em um “fair play” processual, à 

semelhança do que ocorre nas competições esportivas (SANTOS, 2011, p. 66)87.  

Assim, o exercício do contraditório deve ser regrado e limitado pela boa-fé processual 

(CABRAL, 2009, p. 224). A necessidade de observância aos padrões de comportamento 

objetivamente aceitos não propõe que as partes deem as mãos. Significa tão-somente o dever de 

os sujeitos processuais colaborarem de maneira objetivamente proba em todos os momentos do 

trâmite processual, a fim de viabilizar a comunidade de trabalho e comunicação. O reforço do 

dever de litigância de boa-fé objetiva, portanto, consiste numa das consequências que se extrai do 

princípio da cooperação processual. 

Francisco Antônio de Barros e Silva Neto (2010, p. 27-30) reconhece a vinculação entre 

os princípios da probidade e cooperação, e observa que o perfil dialético da cooperação gera 

direitos e deveres para todos os partícipes da relação processual. Assim, o dever de boa-fé insere-

se no contexto da cooperação processual e envolve todos os participantes do processo, postura 

adotada pelo artigo 5º do Projeto de Novo CPC88. 

Em relação aos deveres do órgão julgador, a doutrina em geral elenca os deveres de 

esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio como manifestações do princípio da cooperação89. 

Tais deveres exercem a importante função de contribuir para a consolidação da paridade de 

oportunidades entre as partes e de suprimir obstáculos à apreciação do mérito da demanda.  

O dever de esclarecimento consiste na imposição ao órgão julgador de se esclarecer 

junto às partes quanto a dúvidas que possua sobre as suas alegações, pedidos ou posições em 

juízo90, a fim de que as decisões não se alicercem em ausência de informação ou na impressão 

equivocada dos fatos e alegações. Trata-se da concretização do dever de diálogo: na hipótese de 

                                                            
87 Fredie Didier Jr. (2010, p. 33-37) lembra também que, se até na guerra deve-se preservar a ética, não se pode negar 
a existência do princípio da boa fé processual sob o argumento de que estão em jogo interesses contrapostos ou 
inconciliáveis. 
88 Eis o dispositivo: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-
fé.” 
89 Para maior aprofundamento sobre o tema, conferir: SOUSA, 1997, p. 65-69; CUNHA, 2012b, p. 369-371; 
GOUVEIA, 2000; MITIDIERO, 2011b, p. 62-64; PEIXOTO, 2013, p. 100-107.  
90 Identifica-se como exemplo de texto normativo que assegura o dever de esclarecimento o artigo 7º, 2, do Código 
de Processo Civil de Portugal: “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.” 
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um aspecto do processo não lhe parecer nítido de maneira satisfatória, o juiz deve esclarecer-se 

perante as partes, oportunizando-as a sanar qualquer tipo de dubiedade ou imprecisão. Miguel 

Teixeira de Sousa (1997, p. 65), influenciado pela doutrina alemã, destaca a reciprocidade do 

dever de esclarecimento: “o tribunal tem o dever de se esclarecer junto das partes e estas têm o 

dever de o esclarecer”. Significa que, em observância ao princípio da cooperação, os sujeitos 

processuais devem manifestar-se de maneira clara no processo, a fim de evitar ruídos no debate91.  

Também há situações, entretanto, em que a exposição nítida dos fatos e argumentos 

consiste em ônus da parte, que, caso não desempenhe este encargo, pode se colocar em situações 

de desvantagem processual. A parte sobre a qual recai o ônus tem interesse em dele se 

desincumbir, pois o descumprimento do ônus pode colocá-lo em uma posição desfavorável no 

processo.  Assim, por exemplo, uma vez intimada para prestar esclarecimentos sobre um 

documento anexado aos autos – concretização do dever de se esclarecer do juízo –, caso não o 

faça satisfatoriamente, a parte poderá se colocar em situação de desvantagem, mas não 

descumprirá qualquer dever.  

Ainda sobre o dever de esclarecimento, Fredie Didier Jr. (2010, p. 16) enfatiza que ele 

não se restringe ao aspecto de o tribunal esclarecer-se, mas engloba também o dever de o órgão 

julgador “esclarecer os seus próprios pronunciamentos para as partes”. Apesar de reconhecer que 

este dever decorre da regra da motivação das decisões, razão pela qual se mostra desnecessário 

buscar o fundamento no princípio da cooperação, nada impede enxergar neste dever também a 

concretização do princípio da cooperação. Em suma, o dever de esclarecimento do órgão julgador 

abrange duas vertentes: o dever de se esclarecer junto às partes acerca de fatos e alegações que 

lhes pareçam imprecisas; e dever de esclarecer os provimentos judiciais por ele proferidos.  

O dever de prevenção consiste em um convite às partes para aperfeiçoarem as 

postulações apresentadas. Para Miguel Teixeira de Sousa (1997, p. 66), cuida-se de dever amplo 

de prevenção: o juiz deve advertir as partes sempre que o almejado êxito possa ser frustrado pelo 
                                                            
91 Diversos autores também acolhem o caráter recíproco do dever de esclarecimento: GOUVEIA, 2000, p. 254; 
SANTOS, 2011, p. 68; CUNHA, 2012b, p. 370; PEIXOTO, 2013, p. 100. Reimhard Greger (2012, p. 125, 127), 
todavia, não identifica no princípio da cooperação a existência de um dever de esclarecimento geral das partes. Para 
o autor, a correta compreensão do dever de indicação ou esclarecimento consiste exclusivamente no dever de o juiz 
esclarecer-se, ou seja, buscar o melhor entendimento sobre os fatos e argumentos trazidos pelas partes, a fim de não 
construir decisões embasadas em premissas equivocadas. 
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uso inadequado do processo. Apesar de reconhecer um dever geral de prevenção, o autor aponta 

as quatro áreas fundamentais para incidência do dever de prevenção: “a explicitação de pedidos 

pouco claros, o carácter lacunar da exposição dos factos relevantes, a necessidade de adequar o 

pedido formulado à situação concreta e a sugestão de uma certa actuação”.  

Um exemplo de concretização dos deveres de esclarecimento e prevenção no sistema 

brasileiro consta do artigo 284 do CPC: quando a petição inicial apresentar defeitos ou 

irregularidades capazes de dificultar a compreensão do alegado, o juiz deverá intimar o autor para 

emendar ou complementar a petição inicial em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ou 

seja, diante da falta de nitidez de algum ponto da petição inicial, o juiz deverá indicar onde se 

encontra a dúvida ou obscuridade (apontar a questão a ser esclarecida) e intimar o autor para 

fornecer esclarecimentos, prevenindo-o de que a ausência de esclarecimento acarretará no 

indeferimento da petição inicial. 

Caso o juiz limite-se a determinar a intimação do autor para que emende a petição 

inicial, sob pena de indeferimento, restará cumprido o dever de prevenção, mas haverá 

descumprimento do dever de esclarecimento. Da mesma forma, não basta indicar sobre qual 

ponto existe a obscuridade a ser esclarecida: a intimação para emenda da petição inicial deve 

conter a advertência quanto ao indeferimento da inicial, pois caso contrário haverá afronta ao 

dever de prevenção.  

O dever de consulta, conforme dito no item 2.3.1, tem por escopo evitar as decisões 

surpresa. Impõe a necessidade de prévia intimação das partes acerca de elementos de fato ou de 

direito, ainda que conhecíveis de ofício, que não tenham sido objeto de debate processual. O 

referido dever interliga-se intimamente com a faceta substancial do contraditório (poder de 

influenciar no desenvolvimento e resolução da controvérsia) e retrata uma de suas manifestações, 

além de também concretizar o princípio da cooperação processual.  

O cumprimento do dever de auxílio, por sua vez, impõe ao juiz ajudar as partes na 

superação de dificuldades encontradas para o exercício dos direitos, faculdades, ônus ou deveres 

processuais. Busca impedir, por exemplo, que a parte obtenha uma decisão desfavorável porque 

não conseguiu obter documento ou informação relevante ou imprescindível ao julgamento. No 
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CPC brasileiro, constituem exemplos do dever de auxílio os artigos 35592 e 36093, os quais 

possibilitam ao juiz determinar a exibição de documento ou coisa que se encontre em poder de 

uma das partes ou de terceira pessoa.  

O juiz deve providenciar a remoção do obstáculo encontrado por uma das partes para 

trazer determinado elemento aos autos. Para tanto, o interessado deve demonstrar a 

impossibilidade fática de apresenta-lo (mesmo que naquele momento) e a pertinência com o 

objeto da lide. Em suma, identifica-se como manifestação do dever de auxílio toda atividade do 

juiz na busca pela equalização das partes, a fim de assegurar a paridade de condições de 

influenciar na construção do provimento.  

O dever de auxílio não ofende a imparcialidade do juiz, mas enfatiza o compromisso do 

magistrado pela busca da igualdade material entre as partes. O artigo 125, I, do CPC determina ao 

juiz assegurar às partes igualdade de tratamento, o que deve ser compreendido pela ótica da busca 

do equilíbrio entre as partes e superação dos obstáculos encontrados por um dos sujeitos da 

relação processual. A tônica do dever de auxílio reside, portanto, na remoção de obstáculos ao 

exercício do contraditório substancial. Não obstante mostre-se mais comum a concretização do 

dever de auxílio para a parte desacompanhada de advogado ou com menos recursos financeiros, 

não se pode negar que se trata de dever a ser exercido para auxiliar a remoção de um obstáculo no 

caso concreto, razão pela qual poderá dirigir-se a qualquer das partes.  

Ora, se diante do reconhecimento do caráter público do processo, e a fim de alcançar a 

prestação jurisdicional adequada ao caso é dado ao juiz determinar a produção de provas de 

ofício (artigo 130 CPC)94, com mais razão ainda deve ele providenciar a remoção do obstáculo 

encontrado por uma das partes para trazer um elemento relevante aos autos.  

                                                            
92 Art. 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder. 
93 Art. 360. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz mandará citá-lo para responder no 
prazo de 10 (dez) dias. 
94 Persistem divergências na doutrina quanto ao alcance do artigo 130 do CPC. Arruda Alvim (2013, p. 102-105) 
considera a atividade probatória do juiz subsidiária à atuação das partes, condicionada à indispensabilidade da 
matéria para o provimento e à insuficiência ou confusão do material probatório, apesar da atividade já desenvolvida 
pelos litigantes. Flávio Luiz Yarshell (2013, 199-202), por sua vez, admite a produção de provas de ofício 
exclusivamente nas hipóteses de direitos indisponíveis e desigualdade substancial entre as partes, apesar de 
reconhecer a dificuldade de identificar tais situações no caso concreto.  
Por outro lado, José Carlos Barbosa Moreira (1989, p. 48) confirma a compatibilidade entre a ampla faculdade 
instrutória do juiz e a preservação da imparcialidade ao enumerar os seguintes fatores: 1) o órgão judicial procura 
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O papel ativo do juiz na instrução processual coaduna-se com o caráter público do 

processo e o objetivo comum de todos os sujeitos processuais pela devida prestação jurisdicional 

(distingue-se o conteúdo que cada sujeito almeja, mas todos buscam a prestação jurisdicional). 

Além disso, diante do fim a ser alcançado pelo princípio da cooperação – constituir uma 

comunidade de trabalho e comunicação, a equilibrada organização do processo –, potencializa-se 

a busca pela paridade de armas, a fim de que todos os atores do processo tenham iguais 

oportunidades de influenciar na construção do provimento.    

Por fim, saliente-se que os deveres de cooperação impõem-se independentemente de 

previsão legal, concretizando-se também através de meios atípicos, desde que conformes ao 

ordenamento e capazes de alcançar a finalidade de uma comunidade de trabalho e comunicação.  

 

2.3.2.4 Modelo de Processo Cooperativo 

José Carlos Barbosa Moreira (1986, p. 7) já advertia que a “divisão do trabalho” entre 

juiz e partes consiste em problema cujo tratamento costuma variar no tempo e no espaço, sob a 

influência de diversos fatores. O pêndulo em alguns momentos recai para valorizar o papel dos 

litigantes, em outros, do órgão judicial. Entre a ênfase na figura das partes ou no julgador e a 

atribuição equilibrada de tarefas e responsabilidades encontram-se diversos modelos. Identifica-

se na doutrina o estudo de modelos processuais considerados “tipos ideais”, sem que seja possível 

na prática identificar modelos exatamente coincidentes com as descrições doutrinárias ou 

standards “quimicamente puros”. 

O estudo dos modelos consiste na investigação da organização de processo, ou seja, do 

formalismo processual (sentido amplo de formalismo). Pressupõe a análise da repartição de 

                                                                                                                                                                                                 
decidir com justiça e a produção da prova pode ajudar a descobrir qual das partes tem razão; 2) no momento em que 
determina a produção da prova, não é possível saber a quem ela é favorável; 3) o esclarecimento obtido através da 
prova beneficiará uma das partes, mas o estado de obscuridade do fato inevitavelmente beneficiaria a outra parte. No 
presente trabalho, adota-se este último posicionamento, sempre com a ressalva de que na produção da prova, 
independentemente da iniciativa, deve-se observar o contraditório. 
Para maiores esclarecimentos acerca da iniciativa probatória do juiz, conferir também: PESSOA, 2003, p. 493; 
MOREIRA, 2006; CAMARA, 2009; CARPES, 2008, p. 35 e 53; DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 20-
26; MACEDO; PEIXOTO, 2013, p. 112.  
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direitos e responsabilidades entre os sujeitos processuais; enfim, determina qual papel cada um 

desempenhará no curso processual.  

No modelo isonômico, não havia distinção entre Estado e indivíduos, razão pela qual os 

indivíduos do processo estavam em pé de igualdade e na busca da resolução consensual do 

conflito. Utiliza-se a racionalidade prática através do discurso argumentativo e valorização do 

diálogo. Analisa-se a conduta dos sujeitos sob a ótica da boa-fé subjetiva.  

O processo assimétrico, por sua vez, representa fruto da consolidação do Estado 

Moderno e da verticalização das relações entre Estado e indivíduo: no processo, o juiz ostenta 

posição hierarquicamente superior às partes (superpartes), com amplos poderes. Além da 

publicização do processo, passa-se a adotar uma racionalidade teórica, expressão do positivismo 

jurídico – instalada essa lógica no processo civil, o diálogo judiciário pouco poderia contribuir 

para a resolução dos casos concretos, concentrando-se o poder no Estado e diminuindo a 

importância do contraditório. A conduta das partes também é vista sob o prisma da boa-fé 

subjetiva, não havendo este tipo de controle sobre a atuação do Estado-juiz95.  

A organização processual é diversa no modelo cooperativo. Neste tipo ideal combatem-

se protagonismos isolados, em busca do equilíbrio entre as posições dos participantes do 

processo. Por decorrência, o modelo de colaboração processual rejeita a ideia de a jurisdição 

ocupar o centro da teoria do processo civil: esta seria uma visão unilateral do processo, ao ignorar 

a dimensão essencialmente participativa do Estado.  

Enxergar o juiz como figura central do processo induz a uma feição assimétrica do 

fenômeno processual, em que o magistrado conduz o andamento, decide sozinho e impõe o 

provimento aos litigantes, meros destinatários da decisão. Em decorrência do caráter democrático 

e participativo do Estado contemporâneo, o polo metodológico transfere-se para o processo, 

considerado ato de três pessoas (iudicium est actum trium personarum). Trata-se, em termos da 
                                                            
95 Importante ressaltar que Fredie Didier Jr. (2010, p. 42-50) alinha-se a Daniel Mitidiero quanto à existência de um 
terceiro modelo de processo civil – cooperativo -, caracterizado pelo redimensionamento do princípio do 
contraditório, seja pela inclusão do juiz no diálogo, seja pela revalorização como instrumento para o aprimoramento 
da decisão judicial. Para Didier Jr., entretanto, os dois outros modelos de estruturação do processo seriam o 
adversarial e o inquisitorial, cuja distinção reside primordialmente na ênfase da atividade processual nas partes ou no 
órgão julgador respectivamente. Também na ótica do autor sobre os três modelos de processo, consultar: DIDIER, 
2011. No mesmo sentido, aponta como os três modelos de processo o inquisitivo, dispositivo e cooperativo: 
BARREIROS, 2011.  
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lógica jurídica, da passagem da “lógica apodítica à dialética: do monólogo jurisdicional ao 

diálogo judiciário.” (MITIDIERO, 2011a, p. 48-49) 96.  

Pautado pelo respeito aos direitos fundamentais, neste modelo as partes e o órgão 

julgador ostentam condições coordenadas, diante da inclusão do juiz no diálogo paritário. Além 

de reconhecer a importância da jurisdição, reforça-se também o papel das partes. Ao lado de um 

juiz ativo, devem estar autor e réu em paritárias condições, com a possibilidade de participação 

em uma verdadeira “comunidade de trabalho”. A colaboração processual baseia-se na 

participação constitucionalmente assegurada e o diálogo consiste no instrumento que torna 

possível esta cooperação no processo.  

Tomando-se por marco a obra de François Ost (2007), trata-se da consagração do 

modelo de juiz “Hermes”, deus da circulação e comunicação. Após os modelos do juiz Júpiter 

(homem da lei, aplicação do direito através da subsunção) e Hércules (o “engenheiro social”), o 

juiz Hermes vem para (re)construir o direito em um ambiente democrático de discussão pública. 

Diante da figura do direito como uma rede, descobre-se a impossibilidade de monopolizar a 

interpretação, bem como a necessidade de abandonar a monofonia (monólogo judicial) para se 

alcançar a polifonia (influências recíprocas através do diálogo paritário), sem que se reproduza 

cacofonia, ou seja, ruídos na comunicação (OST, 2007, p. 116). 

O juiz do processo cooperativo – o juiz Hermes – tem o dever de dialogar, de inserir-se 

no debate com as partes em paridade de posições. Procura-se, em suma, democratizar a 

organização do processo civil com a constante busca de equilíbrio nas posições jurídicas dos 

sujeitos processuais. Para tanto, edificam-se os seguintes pilares: a) diálogo paritário entre todos 

os participantes do processo; b) recíprocas influências; c) policentrismo processual (NUNES, 

2012, p. 215); e) construção conjunta das decisões jurisdicionais; f) reforço do dever de 

fundamentação das decisões jurisdicionais.  

Não obstante a posição paritária no diálogo, o juiz continua a exercer função estatal e, 

consequentemente, os atos por ele emanados são dotados de imperatividade. Por esta razão, o juiz 

do processo cooperativo ocupa dupla posição: paritário no diálogo e assimétrico na decisão. 
                                                            
96 Sobre os modelos do processo, consultar também: MITIDIERO, 2012, p. 68-71; MACEDO; MACEDO, 2012, p. 
353-358.  
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(MITIDIERO, 2011a, p. 81)97. No processo cooperativo, a assimetria no momento decisório não 

deve ser compreendida como construção isolada do provimento, mas como consequência do 

caráter imperativo dos atos estatais, não obstante ter sido previamente facultado às partes a 

possibilidade de discutir os fatos e elementos normativos relevantes para construção da decisão.   

 

2.3.3 Do reforço do dever de fundamentação das decisões judiciais 

O Estado de Direito impõe a submissão dos atos estatais aos limites delineados pelo 

ordenamento jurídico, a fim de evitar arbítrios. Por esta razão, extrai-se do Estado de Direito o 

princípio da legalidade98, contemporaneamente entendido de maneira ampla, razão pela qual se 

fala em observância do Estado à juridicidade. Além de atuar em compasso com o ordenamento, o 

Estado deve prestar contas de seus atos, a fim de possibilitar o controle da sociedade sobre eles, 

donde exsurge o dever de motivação das decisões estatais99.  

Significa dizer que o dever de motivação prescinde de previsão expressa em textos 

normativos, visto que decorrente da própria adoção do modelo de Estado de Direito. Inclusive, no 

Brasil, apenas com a Constituição Federal de 1988 foi incluído no texto constitucional o dever de 

motivação das decisões jurisdicionais (artigo 93, IX100), apesar de o Código de Processo Civil já 

impor a motivação das decisões antes mesmo da promulgação da CF/88 (artigos 131, 458, 

                                                            
97 Eduardo Grasso (1966, p. 587) já ressaltava que a combinação das atividades do autor, do réu e do juiz delineia a 
estrutura ínsita do conceito de colaboração, uma vez que cada um desses sujeitos opera sobre o mesmo elemento de 
fato ou de direito, contribuindo ao seu tratamento no laboratório processual, antes que ele seja submetido ao juiz na 
posição solitária daquele que decide. Nesse contexto, reconhece a duplicidade de posição do juiz no processo, a 
depender da função exercida, se atinente à organização interna ou à tutela jurisdicional dos direitos. No primeiro 
caso, o juiz estará ao lado das partes, em uma comunidade de trabalho, e na segunda hipótese, acima delas, 
representando a voz autoritária do Estado que declara o direito.  
98 Para maiores aprofundamentos, consultar: VARGAS, 2011, p. 8-9; CUNHA, 2012b, p. 352.  
99 Conforme bem salienta José Carlos Barbosa Moreira (1978, p. 117), o dever de o Estado justificar seus atos 
configura uma decorrência do Estado de Direito; da própria conformação da submissão do Estado à lei (rectius: a 
juridicidade). Para o autor, no Estado de Direito, todo ato estatal deve justificar-se sob o aspecto material e formal: 
justifica-se materialmente quando para o ato existe um fundamento, e justifica-se formalmente quando o Estado 
expõe, demonstra tal fundamento. Também ressaltam o dever de motivação das decisões judiciais como decorrência 
do Estado de Direito: AMORIM, 2006, p. 69-73; DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 291; VARGAS, 2011.  
100 “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação”  
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165)101. Não obstante, a inclusão do dever de motivação das decisões judiciais reforça a 

importância de tal garantia fundamental, ressaltando a possibilidade de controle dos atos estatais 

e o reforço de mecanismos de legitimação do poder.  

Na mesma linha do caso brasileiro, a previsão constitucional do dever de motivação das 

decisões jurisdicionais coincide em alguns países com a adoção expressa do modelo de Estado 

Constitucional. Sob esse paradigma, percebe-se a importância de certificar o direito dos cidadãos 

ao controle da atividade jurisdicional, conferindo-lhes mecanismos para tanto. Podem-se apontar 

como exemplos o artigo 205 da Constituição de Portugal102, 111 de La Costituzione della 

Repubblica Italiana103, e 120 da Constitución Española de 1978104. 

Sinteticamente, J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 667) enfatiza que a exigência de 

motivação das decisões judiciais radica em três razões fundamentais: viabilizar o controle da 

administração da justiça; excluir o caráter voluntarístico das decisões judiciais, ao tempo em que 

abre o conhecimento da racionalidade e coerência argumentativa dos juízes; e possibilitar a 

estruturação de maneira adequada e precisa dos recursos.  

O controle da administração da justiça relaciona-se à legitimidade do Poder Judiciário 

perante a sociedade, razão pela qual as decisões jurisdicionais, além de motivadas, devem ser 

públicas. Impõe-se ao Estado o dever de enunciar publicamente as razões da decisão, a fim de se 

verificar a imparcialidade do órgão julgador, a conformidade da decisão com o ordenamento 

jurídico, e o respeito ao direito de as partes serem ouvidas no processo. Por esta razão, não parece 

configurar mera coincidência a previsão no mesmo dispositivo constitucional do dever de 

motivação das decisões e da publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário (artigo 93, IX): 

ambos representam mecanismos de controle da atividade dos tribunais pela coletividade.   

Sobre a função legitimadora da atuação do Poder Judiciário através do dever de 

motivação, salienta Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 109):  

                                                            
101 José Carlos Barbosa Moreira salienta que na Alemanha, também o dever de motivação não estava expresso na 
Constituição, mas a doutrina extraía diretamente de outros princípios constitucionais, em especial do direito de ser 
ouvido e da subordinação do juiz à lei (1978, p. 122). 
102 “As decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei.” 
103 “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.” (Tradução livre da autora: Todas as decisões 
judiciais devem ser motivadas). 
104 “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.” 
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A legitimidade da decisão jurisdicional depende não apenas de estar o juiz convencido, 
mas também de o juiz justificar a racionalidade de sua decisão com base no caso 
concreto, nas provas produzidas e na convicção que formou sobre as situações de fato e 
de direito. Ou seja, não basta o juiz estar convencido – deve ele demonstrar as razões de 
seu convencimento. Isso permite o controle da atividade do juiz pelas partes ou por 
qualquer cidadão [...].  

Trata-se da função extraprocessual da fundamentação das decisões, que permite o 

controle da decisão do magistrado pela via difusa da democracia participativa pelo povo, em 

nome de quem os atos de poder são proferidos. (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 

292)105. 

Sob o prisma processual (ou endoprocessual), o dever de motivação entrelaça-se com o 

direito ao contraditório como se fossem irmãos siameses. A fundamentação consiste em 

instrumento hábil ao controle da atuação estatal e à verificação da correspondência entre o debate 

travado no processo e o conteúdo da decisão. Além de servir de “prestação de contas” do 

resultado do processo, a motivação possibilita às partes a correta compreensão do conteúdo das 

decisões judiciais e, consequentemente, confere-lhes condições de verificar a viabilidade ou o 

interesse de recorrer. O órgão a quem for dirigida a impugnação, por sua vez, somente poderá 

revisar adequadamente o julgado se estiverem explicitadas as razões de decidir do juízo a quo.  

Trata-se de remédio para contenção de decisões solipsistas, uma vez que a decisão deve 

corresponder ao retrato dos debates travados ao longo do processo. De nada adiantaria conferir às 

partes a possibilidade de elas se manifestarem no processo, se não houvesse um sistema para 

averiguar se suas falas tiveram eco – se foram consideradas na construção da decisão. O 

mecanismo de controle consiste, então, no dever de fundamentação das decisões judiciais, 

ocasião em que o magistrado deverá apresentar os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou o(s) 

fato(s) e argumento(s) apresentados pelas partes. Por meio da fundamentação, o magistrado 

explicita os argumentos e fatos da decisão – os tijolos e a massa utilizados para a construção 

comparticipada do provimento jurisdicional.  

                                                            
105 Os autores identificam a dupla função do dever de fundamentação das decisões judiciais. A função 
endoprocessual relaciona-se ao conhecimento das razões do convencimento do magistrado e permite às partes 
verificar se foi realizada uma análise apurada da causa, além de fornecer subsídios para a interposição e julgamento 
de recursos. A função exoprocessual ou extraprocessual, por sua vez, permite o controle pelo titular do poder – o 
povo – do exercício do poder jurisdicional (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 292). No mesmo sentido, 
conferir: MACEDO; PEREIRA; PEIXOTO, 2012, p. 537-539. 
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Na democracia deliberativa, conferem-se aos indivíduos reais oportunidades de 

participar da elaboração da decisão estatal. Por esta razão, mesmo que não concorde com a 

decisão adotada, o cidadão consegue reconhecer os elementos fundantes da decisão, por terem 

eles sido prévia e paritariamente debatidos. A motivação dos provimentos viabiliza a análise da 

compatibilidade entre o debate processual e os elementos utilizados pelo órgão julgador ao 

proferir a decisão.  

Ao exercer o poder estatal no momento da decisão, o órgão julgador deve levar consigo 

o debate travado ao longo do processo, não estando livre para decidir com base em elementos 

externos ao objeto do diálogo. O diálogo paritário exercido ao logo do processo vincula o juiz no 

momento de proferir a decisão. Por esta razão, mostra-se irreparável a observação de Ravi 

Peixoto (2013, p. 96) no sentido de que, no modelo de processo cooperativo, apesar de o juiz 

assumir dupla posição (paritário no diálogo e assimétrico ao proferir a decisão), trata-se, na 

verdade, de uma “assimetria condicionada”, pois ao juiz não é dado se furtar de valorizar (ter 

atenção) ao diálogo exercido no palco processual. 

Assim, apesar da assimetria do Estado-juiz no momento da decisão, tal assimetria 

condiciona-se ao diálogo processual, e a adequada motivação da decisão consiste no instrumento 

hábil para a verificação deste condicionamento.  

Nesse contexto, reconhece-se o fortalecimento do dever de motivação das decisões 

judiciais em decorrência da releitura do contraditório: não basta oportunizar às partes a 

possibilidade de se manifestarem previamente sobre as questões de fato e de direito do processo, 

pois é preciso que o debate de tais questões ressoe no provimento jurisdicional. Em outras 

palavras, além de garantir o direito de influenciar na construção da decisão, o contraditório 

(direito de ser ouvido) impõe ao órgão julgador o dever de atenção aos fatos, argumentos e 

provas produzidos pelas partes, sendo a motivação “o mais válido ponto de referência” para 

controlar-se o respeito a esta garantia. (MOREIRA, 1978, p. 116-117). 

A decisão judicial encontra-se, portanto, condicionada ao direito de influência exercido 

pelas partes, pois ela deve ser fruto dos elementos debatidos no palco processual, e não de 

compreensões isoladas ou monólogos. Por esta razão, Antônio do Passo Cabral (2009, p. 151) 

enfatiza conectar-se o dever de atenção às alegações ao dever de motivação das decisões estatais, 
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com o correlato direito dos demais sujeitos processuais de ver seus argumentos retratados na 

decisão, um verdadeiro direito de consideração. 

Sob a perspectiva da colaboração, o contraditório consiste na exposição dialógica de 

razões, fatos e argumentos em ambiente de recíprocas influências. Trata-se de método para busca 

da verdade (processual) baseado na contraposição dialética, para que o debate forneça os 

elementos de fato e de direito para construção da decisão. O diálogo carrega o potencial de 

conduzir a decisões qualitativamente melhores porque amplia o leque de elementos: do confronto 

das imagens parciais de cada sujeito processual, conduz-se a uma visão mais ampla da realidade e 

do ordenamento jurídico. O contraditório apenas restará materializado, entretanto, quando o 

diálogo estiver espelhado na decisão judicial elaborada de maneira comparticipada. 

Neste ponto, a violação ao contraditório pode ocorrer de duas maneiras primordiais: a 

utilização como razão de decidir de elementos não debatidos nos autos; e a inobservância do 

dever de atenção e consideração do tribunal em relação às questões aduzidas pelas partes, pois, 

como bem salienta José Souto Maior Borges (1996, p. 43), não existe diálogo consigo mesmo: a 

dialética pressupõe incorporar as razões do outro, mesmo que seja para rechaçá-las 

posteriormente. Em ambas situações, o reforço do dever de motivação dos provimentos 

jurisdicionais representa importante arma para a instituição de uma comunidade de trabalho e 

comunicação. 

Ademais, mostra-se importante salientar que a utilização das técnicas legislativas das 

cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados também reforça o dever de motivação 

das decisões jurisdicionais. Apesar de não representarem decorrências da perspectiva substancial 

do contraditório, a maior utilização de tais técnicas encontra-se inserida também no recorte 

metodológico do neoconstitucionalismo e do neoprocessualismo. Neste paradigma, além da força 

normativa dos princípios, assiste-se a uma expansão dos textos normativos abertos, a fim de 

comportar um amplo leque de situações e adequá-las às necessidades do direito material. Ao 

conferir um maior número de hipóteses interpretativas e mais poderes ao juiz, tais preceitos 

outorgam ao órgão julgador maior responsabilidade para motivarem a sua adequada utilização. 

A utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem a devida fundamentação pode 

representar válvulas de escape para decisões construídas solitariamente, o que está na contramão 
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da democracia deliberativa e, processualmente, da comparticipação na construção das decisões 

jurisdicionais.  

Ao discorrer acerca das “normas processuais abertas”, Luiz Guilherme Marinoni (2011, 

p. 132; 126) também identifica o reforço do dever de motivação das decisões judiciais106. Diante 

de um dispositivo com textura ampla, se de um lado confere-se ao juiz o poder para a 

determinação da melhor maneira de efetivação da tutela, exige-se dele, por consequência, a 

adequada justificação das suas escolhas. Assim, o reforço de dever de fundamentação é a outra 

face do incremento do poder do juiz107.  

Por fim, não se pode deixar de sublinhar o inter-relacionamento entre a tendência de 

valorização dos precedentes no ordenamento jurídico brasileiro (inclusive com efeitos 

vinculativos em algumas circunstâncias)108 e o reforço da motivação das decisões judiciais. O 

precedente consiste na decisão judicial proferida para um caso concreto. O órgão jurisdicional 

analisa o caso, os fatos envolvidos, e, após o diálogo processual, aplica a norma, a solução 

jurídica encontrada de maneira comparticipada. De acordo com José Rogério Cruz e Tucci (2004, 

p. 12), todo precedente judicial compõe-se necessariamente de duas partes: “a) circunstâncias de 

fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou princípio jurídico assentado na motivação (ratio 

decidendi) do provimento decisório.” 

Portanto, a razão determinante da decisão (ratio decidendi), a norma construída para o 

caso concreto, localiza-se na fundamentação, onde se definem os fatos jurídicos e seus efeitos. 

Em casos posteriores semelhantes, utilizar-se-á este fundamento determinante, este precedente.  

Ante tais circunstâncias, além do diálogo para construção do provimento, reforça-se o 

dever de fundamentar a decisão, a fim de possibilitar a sua correta compreensão e posterior 

aplicação. Assim, chega-se à estreita relação entre precedentes, cooperação e fundamentação das 

decisões judiciais: em um paradigma democrático, a vinculação dos precedentes depende da 
                                                            
106 Apesar de o citado autor referir-se na ocasião apenas às normas processuais, o mesmo raciocínio pode ser 
utilizado para os demais casos de textos normativos abertos.  
107 No mesmo sentido, ao considerar que os conceitos jurídicos indeterminados exigem atenção redobrada do 
julgador ao motivar a decisão e concretizar a situação de fato prevista como conceito abstrato no texto normativo, 
conferir: MOREIRA, 2004, p. 119-120; DIDIER JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 296. 
108 Abordar-se-á a convergência do sistema jurídico brasileiro para o respeito aos precedentes e a sua conexão com a 
releitura do contraditório no capítulo 4 desta dissertação. 
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construção de decisões por meio de uma comunidade de trabalho e comunicação, e é da 

fundamentação que se extrai o produto desta razão de decidir109.  

Diante do exposto, pode-se considerar que o direito fundamental ao contraditório 

consiste na manifestação processual do direito de participação e de influência em igualdade de 

condições (características da democracia), na busca do processo em um sistema dialético e em 

cooperação. Em contrapartida, este direito impõe ao Estado-juiz o dever de dialogar de maneira 

isonômica com as partes, cooperar para alcançar a solução adequada ao direito material discutido, 

e de fundamentar as decisões proferidas, as quais devem espelhar o debate travado durante o 

curso do processo.  

Em decorrência, no Estado Constitucional brasileiro, reforça-se o dever de motivação 

das decisões judiciais a fim de alcançar os seguintes objetivos: a) verificar a conformidade da 

decisão ao ordenamento jurídico; b) tolher construções solitárias dos provimentos judiciais, 

buscando evitar interferências subjetivistas e convicções pessoais; c) verificar o respeito e a 

efetividade da influência exercida pelas partes e o cumprimento do dever de atenção do órgão 

julgador110; d) viabilizar o exercício do direito de reação às decisões desfavoráveis e a 

consequente análise pelo órgão responsável; e) viabilizar a utilização de precedentes a casos 

semelhantes posteriores. 

Delimitados o conteúdo, extensão e consequências jurídicas da releitura do princípio do 

contraditório no Estado Constitucional brasileiro, mostra-se necessário analisar alguns institutos 

processuais à luz da perspectiva ora proposta, o que será feito no capítulo seguinte. 

 

 

 

                                                            
109 Para maior aprofundamento sobre o tema, consultar por todos: MACEDO; PEREIRA; PEIXOTO, 2012. 
110 Justifica-se a distinção entre os itens “b” e “c” porque o fundamento do provimento pode constar do processo, 
mas não ter sido oportunizada a influência das partes antes da decisão. É o que ocorre, por exemplo, quando o 
magistrado determina a produção de uma prova e logo em seguida profere a decisão, sem que os demais sujeitos 
processuais tenham tido a oportunidade de participar da produção da prova ou se manifestar sobre o resultado. 
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3. RELEITURA DE INSTITUTOS PROCESSUAIS À LUZ DA 
PERSPECTIVA SUBSTANCIAL DO CONTRADITÓRIO  

3.1. O REFORÇO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STF 
Uma vez delimitados os elementos e as consequências da releitura do contraditório no 

Estado Constitucional brasileiro, passa-se a analisar alguns institutos relevantes para o processo e 

sua aplicabilidade em consonância com o conceito do contraditório aqui defendido. Buscar-se-á 

imprimir uma “filtragem da noção lata do contraditório” sobre tais institutos, bem como verificar 

o entendimento da jurisprudência sobre o tema.  

Reconhecido o fortalecimento do dever de motivação no capítulo anterior, passa-se a 

investigar qual a leitura que vem sendo feita pela jurisprudência brasileira sobre este instituto. Em 

outras palavras, busca-se demonstrar os contornos fixados pelos tribunais – especialmente o STF 

– sobre o contraditório e o dever de fundamentação das decisões. 

Na Corte Constitucional brasileira, a temática do respeito ao aspecto substancial do 

contraditório e a necessidade de resguardar o direito de influência da parte ainda não ganhou 

relevo merecido. Entretanto, como precedente emblemático pode-se apontar o julgamento do 

Mandado de Segurança 24.268-MG, de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 

Trata-se de decisão importante para o presente estudo pelo debate travado acerca do alcance do 

conteúdo do direito ao contraditório111. Para melhor compreensão, a ementa segue transcrita 

abaixo:  

 

EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal 
de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico 
adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a 
Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais 
ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. 
Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o 
direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus 
argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da 

                                                            
111 Não se desconhece a posterior edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante nº 03, que 
excepciona a observância do contraditório e ampla defesa nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
(TCU) nos casos de apreciação da legalidade de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Entretanto, no 
âmbito do processo civil, a discussão acerca do afastamento do contraditório não encontra respaldo, diante da 
imperiosa necessidade de observância deste direito fundamental processual. Por esta razão, e diante da discussão 
travada acerca do conteúdo do contraditório, entendeu-se relevante trazer à colação o estudo deste precedente do 
STF.  
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ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos 
administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de 
alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser 
ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, 
enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos 
administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a 
prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 
8. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e 
decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo 
administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança 
jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas 
de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do 
princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV). 
(MS 24268, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT 
VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-
00922) 112 Grifou-se. 

 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-beneficiária de pensão especial, 

cujo objetivo era o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato que sumariamente cancelou o 

pagamento da pensão por ela recebida há, aproximadamente, 18 (dezoito) anos, sem lhe ter sido 

oportunizada a possibilidade de se manifestar no procedimento administrativo. A impetrante 

alegou, entre outros argumentos, afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e 

contraditório. A impetrante recebia a pensão especial em decorrência do falecimento de seu 

bisavô, que a havia adotado apenas sete dias antes da data do óbito, quando já era portador de 

câncer terminal. Diante das circunstâncias da adoção, a Ministra Ellen Gracie, relatora, 

apresentou voto no sentido de denegar a segurança pretendida. Considerou estar evidenciada a 

simulação da adoção com o propósito de manutenção da pensão previdenciária, além de a adoção 

não ter observado a forma prescrita em lei, razão pela qual não poderia gerar efeitos. 

Após o voto da relatora, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista e, com a retomada da 

sessão de julgamento, apresentou voto que terminou por prevalecer no STF. Para ele, não 

obstante a aparente fraude na adoção para fins de recebimento do benefício, a Constituição 

Federal havia resguardado a todos o direito ao contraditório, o qual não havia sido respeitado no 

                                                            
112 Ao julgar o RMS 24536-DF, a Segunda Turma do STF analisou o conteúdo do direito ao contraditório, nos 
mesmos termos do precedente ora analisado. Por o MS 24.268-MG ter sido julgado pelo Tribunal Pleno, optou-se 
por analisar mais detidamente este precedente. No mesmo sentido, conferir também o julgamento do STF nos autos 
do MS 25.787-DF. 
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caso concreto. O ministro fundamentou-se na doutrina que considera estar incluído na garantia do 

direito de defesa o direito de ver os argumentos apresentados contemplados pelo órgão julgador. 

Na fundamentação, esclareceu: 

 

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde 
exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os seguintes 
direitos: 

1) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a 
informar à parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele 
constantes; 

2) direito de manifestação (Recht auf Ausserung), que assegura ao defendente a 
possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e 
jurídicos constantes do processo; 

3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que 
exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo [...]. 

 

Após os debates, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu a segurança para 

considerar nulo o ato de cassação da pensão por morte da impetrante. O conteúdo da garantia do 

contraditório nos termos do precedente MS 24.268-MG contempla não apenas a perspectiva 

formal, mas também o direito de a parte se manifestar e ver seus argumentos considerados pelo 

órgão julgador, o que no presente trabalho denomina-se de direito de influência ou perspectiva 

substancial do contraditório. Resta inequívoco nas razões de decidir o reconhecimento do aspecto 

material do contraditório pelo Supremo Tribunal Federal, do qual se extraem: o direito de 

apresentar argumentos para influenciar na construção da decisão judicial; o dever de atenção aos 

argumentos apresentados; o dever de fundamentação das decisões por parte do órgão julgador, a 

fim de possibilitar a verificação da influência exercida pelo debate; o direito de consideração dos 

argumentos e provas produzidos. 

Apesar de os termos do julgamento do MS 24.268-MG guardar correspondência com o 

reforço do dever de fundamentação das decisões judiciais em decorrência da releitura do 

contraditório, ele consiste em precedente isolado, que não retrata o entendimento predominante 

no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, a jurisprudência do STF considera que a alegação 
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de desrespeito ao contraditório e ao dever de motivação das decisões judiciais configura ofensa 

reflexa ao texto constitucional ou demanda reexame do conjunto fático-probatório a impedir a 

análise da matéria pela Corte.  

Trata-se de entendimento consolidado no STF, para quem a alegação de defeito na 

motivação não representa mácula à prestação da função judicante, nem também ofensa direta a 

qualquer norma constitucional. A título exemplificativo, confiram-se as seguintes ementas de 

julgamento:   

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE 
SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO NOS TERMOS CONTRATADOS. RECUSA 
PELA SEGURADORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente 
da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna 
inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. Os princípios da legalidade, do devido 
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, 
bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do 
reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. 
Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 
24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 
22/10/2010. [...] (ARE 720643 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 10-06-2013 
PUBLIC 11-06-2013)113 Grifou-se 

                                                            
113 Conferir também: “Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, 
bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da 
violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa 
à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª 
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra 
Ellen Gracie, DJe de 25.10.10) [...]” (RE 710358 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04-12-2012 PUBLIC 05-12-2012).  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 
ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da 
República. 2. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se 
nega provimento.” (ARE 715245 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 
11/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013) 
Ainda no mesmo sentido: AI 701564 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2012 PUBLIC 04-09-2012; RE 683336 AgR- 
MG, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; AI 798324 AgR, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Segunda 
Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-11 PP-
02451.  
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Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Adjudicação de imóvel. 
Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional pertinente. 
Ofensa reflexa. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 
279 da Súmula do STF. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório. Violação meramente reflexa ao texto constitucional. 5. 
Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de 
contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (ARE 683545 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-
2012 PUBLIC 01-08-2012) Grifou-se 

 

Os precedentes acima citados retratam situações em que o Supremo Tribunal Federal 

não conhece dos recursos extraordinários por considerar ausente um dos requisitos de 

admissibilidade, especialmente a ofensa direta a alguma norma constitucional (artigos 102, III, a 

CF/88; 541 a 543 do CPC e súmulas 279 a 284 do STF). Em tais casos, o STF adota uma postura 

limitativa quanto à normatividade do princípio do contraditório e da regra de motivação das 

decisões judiciais, pois entende que a aplicabilidade de tais normas constitucionais depende de 

intermediação de dispositivos infraconstitucionais.  

O reconhecimento da força normativa dos preceitos constitucionais representa um dos 

pilares do neoprocessualismo e do modelo constitucional de processo civil, polos metodológicos 

adotados no presente trabalho. A alegação de afronta meramente reflexa ao contraditório e ao 

dever de motivação dos provimentos jurisdicionais não se coaduna com a normatividade direta e 

ampla da Constituição, pois pressupõe a necessidade de regras legais para viabilizar a 

aplicabilidade de normas constitucionais. Esta afirmação resta corroborada por pesquisa da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio do contraditório e seus 

consectários, ocasião em que se concluiu: 

Na grande maioria dos casos [...] a jurisprudência do STF recorre ao princípio do 
contraditório apenas para fundamentar a aplicação de dispositivos legais que veiculam 
regras relativas a esse princípio, como se ainda não tivesse superado o paradigma 
positivista, segundo o qual os princípios careceriam de normatividade própria, 
emprestando sua normatividade das regras positivas das quais seriam inferidos. 
(LUMMERTZ, 2004, p. 81). 

 

Houve situações, porém, em que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou a barreira dos 

pressupostos de admissibilidade e conheceu o apelo extraordinário para verificar se o acórdão 
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impugnado fundamentou corretamente a decisão proferida. Ao delimitar o conteúdo do dever de 

motivação das decisões, o STF entende que a Constituição impõe a fundamentação da decisão 

judicial, e não que a fundamentação seja “correta” na solução das questões de fato ou de direito. 

Uma vez declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com 

o dispositivo do acórdão, restaria satisfeita a exigência constitucional. 

Este entendimento foi há muito consolidado pelo STF, sendo comum no tribunal a 

referência ao julgamento do RE 140370-MT114, realizado em 20/04/1993, e relatado pelo 

ministro Sepúlveda Pertence. Naquela ocasião, restou consignado o dever de o órgão julgador 

expor os fundamentos da decisão de maneira coerente. Assim, apenas um defeito da motivação 

equivale a sua inexistência: a falta de coerência lógico-jurídica entre a motivação e o dispositivo. 

Nos demais casos, o dever de motivação restaria cumprido.  

Recentemente, este entendimento foi ratificado pelo tribunal nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 791292, convertido em recurso extraordinário e julgado em 23/06/2010. A Corte, 

por maioria – vencido o ministro Marco Aurélio – reconheceu a repercussão geral da matéria, 

aplicou o artigo 543-B do CPC, e reafirmou que o artigo 93, IX da Constituição Federal exige a 

fundamentação da decisão, ainda que sucinta, mas dispensa o exame pormenorizado de cada uma 

das alegações e a correção dos argumentos utilizados: 

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, 
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso 
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição 
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão 
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos 
relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 

                                                            
114 EMENTA: - Sentença: exigência constitucional de fundamentação: inteligência. O que a Constituição exige, no 
art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das 
questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas 
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. (RE 140370, Relator(a):  Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 20/04/1993, DJ 21-05-1993 PP-09768 EMENT VOL-
01704-02 PP-00461).  
Ao realizar pesquisa jurisprudencial no sítio eletrônico do STF e utilizar como parâmetro de pesquisa o termo “RE 
140370”, foram encontrados 509 resultados. 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE+140370%29&base=baseAcordaos
&url=http://tinyurl.com/qzurmn6> acesso em 07 out. 2013. 
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EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 )115116. 
Original sem grifos 

Dispensar a análise de todas as questões e provas constantes dos autos na fundamentação 

da decisão judicial representa uma ofensa ao contraditório nos termos propostos no presente 

trabalho. Não basta o órgão julgador indicar os motivos do acolhimento da tese vencedora; é 

imprescindível que ele explique também por que os demais argumentos e provas não se 

mostraram suficientes para alicerçar a decisão. Trata-se do dever de “completude justificatória”, 

segundo o qual cabe ao órgão julgador enfrentar todas as questões suscitadas no processo e 

justificar as escolhas que conduziram à decisão (SPADONI, 2005, p. 238).  

Permitir que o órgão julgador simplesmente desconsidere um argumento ou prova 

produzida, sem expor os motivos para tanto, não se coaduna com os deveres de atenção e de 

completude justificatória do juiz e o correspondente direito de consideração das partes. Por 

exemplo, para se saber o critério utilizado pelo magistrado ao acolher um pedido do autor e não o 

argumento do réu ou vice versa, faz-se necessária a exposição das razões utilizadas para tanto, o 

que apenas será possível através da fundamentação sobre todos os pontos debatidos ao longo do 

processo, salvo os casos de prejudicialidade. 

Em um ambiente de processo cooperativo e na busca de combater decisões solitárias, 

torna-se inadmissível a livre “escolha” por parte do órgão julgador dos argumentos considerados 

aptos a fundamentar a decisão judicial. Não basta dizer que se garante a simétrica paridade de 

diálogo e a comparticipação: é preciso espelhar o debate conjunto no provimento jurisdicional, de 

                                                            
115 No mesmo sentido, conferir: AI 737693 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, 
julgado em 09/11/2010, DJe-227 DIVULG 25-11-2010 PUBLIC 26-11-2010 EMENT VOL-02439-01 PP-00266; AI 
697623 AgR-ED-AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-121 
DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-12 PP-02259; AI 402819 AgR, Relator(a):  Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 12/08/2003, DJ 05-09-2003 PP-00034 EMENT VOL-
02122-05 PP-01040. 
116 O Tribunal Superior do Trabalho tem precedente que, além de chancelar a validade da motivação parcial da 
decisão, expressamente nega o dever de diálogo do juiz com as partes, na contramão da concepção do contraditório 
com influência e base para a colaboração processual: "Nulidade do v. acórdão regional por negativa de prestação 
jurisdicional. O fato de o juiz não permitir a realização de diálogo com a parte, não rebatendo ponto por ponto a 
argumentação trazida a debate nos embargos declaratórios, não configura, por si só, a nulidade do julgado, pois o 
processo, como instrumento posto à disposição das pessoas para realização de justiça, transcende o propósito de se 
tornar mero instrumento de diálogo do jurisdicionado com o juiz. Recurso não conhecido [...]" (TST - 4ª Turma - RR 
582906/1999.1 - Rel. Min. Leonaldo Silva - DJ 4/2/2000) 
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modo a ser inadmissível a permissão para que o juiz pince as provas e os argumentos 

considerados – por ele – relevantes e silencie em relação aos demais117.  

Sobre o tema, importante precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (TNU) anulou o acórdão que não analisou pontualmente os argumentos 

apresentados no recurso. Considerou-se que o julgador não tem liberdade discricionária para se 

eximir de analisar questões específicas suscitadas pelas partes, impondo-se o dever de apreciar 

todos os elementos trazidos pelas partes ao processo:  

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. [...] Em resposta aos 
embargos, a Turma Recursal se limitou a dizer genericamente que não havia qualquer 
vício no acórdão e que o julgador não está obrigado a analisar cada um dos argumentos 
aventados pelo recorrente com o propósito de satisfazer ao prequestionamento. 2. Ao 
julgar os embargos, a Turma Recursal proferiu acórdão padronizado e genérico, 
ignorando as especificidades do caso concreto. As questões autônomas suscitadas nos 
embargos de declaração mereciam resposta pontual. O julgador não tem liberdade 
discricionária para se eximir de analisar questões específicas suscitadas pelas partes. 3. 
A omissão do acórdão quanto às alegações concernentes à prescrição quinquenal e aos 
juros de mora frustrou a possibilidade de se configurar divergência jurisprudencial em 
torno de questão de direito material. Como essa nulidade influencia no juízo de 
admissibilidade do pedido de uniformização, pode ser reconhecida de ofício pela TNU. 
O acórdão recorrido deve ser anulado, cabendo à Turma Recursal refazer o julgamento 
sem deixar de enfrentar todas as questões suscitadas pela recorrente. 4. Anulado de 
ofício o acórdão em que a Turma Recursal julgou os embargos de declaração. 
Prejudicado o pedido de uniformização de jurisprudência. Acordam os membros da 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais anular o acórdão 
recorrido e declarar prejudicado o pedido de uniformização. 
(PEDILEF 01488545020054036301, JUIZ FEDERAL Rogério Moreira Alves, TNU, 
DOU 16/08/2013.) 

Conforme visto, apesar da posição assimétrica do órgão julgador ao proferir a decisão, 

em um ambiente de colaboração processual, esta assimetria encontra-se condicionada ao debate 

travado no processo, razão pela qual “jamais poderá o magistrado furtar-se de valorizar o diálogo 

exercido durante o procedimento. Não se pode mais admitir que este possa ‘escolher’ os 

argumentos a serem analisados na decisão.” (PEIXOTO, 2013, p. 96). 

Por essas razões, o entendimento firmado pelo STF, data venia, contribui para a 

perpetuação de decisões solitárias do órgão julgador, pois a ele se confere o direito de garimpar 

                                                            
117 A doutrina também tece severas críticas ao entendimento do STF sobre o dever de motivação das decisões 
judiciais. A título exemplificativo, conferir: OMMATI, 2005, p. 272-276; SPADONI, 2005, p. 244-248; DIAS, 2006, 
p. 573-574; MACEDO; PEREIRA; PEIXOTO, 2012, p. 543-547.  
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os argumentos que deseja analisar ou rebater na fundamentação da decisão, desprezando, ao 

menos parcialmente, o diálogo processual. A parte tem o direito de se manifestar e de ver suas 

alegações apreciadas pelo Poder Judiciário, sob pena de o contraditório restringir-se a um 

protocolo formal para possibilitar a fala, sem garantir a escuta118.  

A colaboração entre todos os sujeitos do processo possibilita a construção de uma 

decisão qualitativamente mais adequada à realidade concreta, pois toma por base os elementos 

fornecidos pelos diversos atores processuais, ampliando o leque de informações para a resolução 

da causa. Este desiderato não poderá ser alcançado com a autorização ao magistrado de 

desconsiderar imotivadamente algum(ns) elemento(s) constante dos autos; tal procedimento 

autoriza por via transversa a construção solitária da decisão pelo juiz, direção oposta à 

propugnada pela cooperação processual.  

Outro aspecto a ser abordado em relação ao dever de fundamentação consiste na 

possibilidade da motivação per relationem. Trata-se de técnica de fundamentação por referência 

ou remissão através da qual o julgador utiliza atos processuais anteriores – em especial decisões e 

pareceres do Ministério Público – e os adota como razão para decidir. A fundamentação refere-se 

ao ato adotado como paradigma e o incorpora ao decisum proferido. Assim, pergunta-se: o 

contraditório comporta esta técnica? Há ofensa ao artigo 93, IX da Constituição? 

A utilização da técnica de fundamentação por referência mostra-se amplamente utilizada 

pelos tribunais brasileiros, tanto no processo civil quanto no penal. A jurisprudência do STF e a 

do STJ consideram que a fundamentação por remissão não representa uma ofensa ao 

contraditório e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, de modo a acolher amplamente 

a aplicação desta técnica processual como medida de economia processual119.  

                                                            
118 Nesse sentido, mostram-se irretocáveis as palavras da doutrina: “É imprescindível que se indique também por que 
as alegações e provas trazidas pela parte derrotada não lhe bastaram à formação do convencimento. Trata-se de 
aplicação do princípio do contraditório, analisado sob perspectiva substancial: não basta que à parte seja dada a 
oportunidade de manifestar-se nos autos e trazer as provas cuja produção lhe incumbe; é necessário que essa sua 
manifestação, esses seus argumentos, as provas que produziu sejam efetivamente analisados e valorados pelo 
magistrado. Além disso, o julgador deve expor na sua decisão os motivos por que tais argumentos e provas não o 
convenceram.” (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 294). 
119 Para mais detalhes, conferir no STF: HC 69425, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 
22/09/1992, DJ 20-10-2006 PP-00062 EMENT VOL-02252-01 PP-00208 RTJ VOL-00201-03 PP-00980 RMP n. 
34, 2009, p. 233-237; AI 749963 AgR, Relator(a):  Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-
181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02428 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 
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No microssistema dos juizados especiais, o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 prevê 

expressamente a fundamentação por referência120. Assim, diante da simplicidade do 

procedimento e em homenagem à economia do processo, permite-se que as Turmas Recursais 

expressamente adotem como razão de decidir a fundamentação da sentença do juízo a quo. Nos 

autos do RE 635.729 – cujo objeto consistia no artigo 82 § 5º da Lei nº 9.099/1995, relativo ao 

procedimento sumaríssimo em matéria criminal e com redação semelhante ao artigo 46, aplicável 

aos processos de natureza cível –, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e ratificou o 

entendimento no sentido da constitucionalidade da fundamentação per relationem121. 

Partindo-se do pressuposto da constitucionalidade da fundamentação por referência, 

indaga-se: sempre é possível utilizar-se desta técnica? A simples remissão aos motivos do ato 

processual anterior mostra-se suficiente? Enfim, quais os requisitos para compatibilizar a 

fundamentação per relationem com o princípio do contraditório nos processos em geral? 

Em primeiro lugar, a técnica da fundamentação por referência não deve representar a 

ausência de motivação. Pressupõe, outrossim, que o órgão recursal analise o processo, as razões 

da impugnação e verifique o acerto da decisão recorrida, e por isso incorpora sua fundamentação. 

A técnica ora analisada visa à racionalidade e economia processuais, e não se presta a encobrir 

decisões sem motivação, cuja consequência jurídica é a nulidade do ato (artigo 93, IX, CF). Por 

decorrência, a validade da fundamentação per relationem dependerá da análise do caso concreto. 
                                                                                                                                                                                                 
169-172; AI 749969 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe-
191 DIVULG 08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 EMENT VOL-02377-12 PP-02531; RE 614967 AgR, Relator(a):  
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-
2013 PUBLIC 19-03-2013; RE 691487 AgR, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 
06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013. 
Conferir no STJ: EDcl no AgRg no REsp 1088586/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado 
em 17/09/2013, DJe 26/09/2013; EDcl no AgRg no AREsp 308.366/MG, Rel. Ministro Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013; REsp 1314518/RS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013; EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS, Rel. 
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 
13/06/2012; REsp 1194768/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 
10/11/2011. 
120 Por se tratar de legislação especial, pede-se vênia para transcrever o dispositivo: “O julgamento em segunda 
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. 
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
121 EMENTA Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, 
inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos 
fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  
(RE 635729 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 30/06/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 
24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436 ) 
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Em outras palavras, não se admite motivação per relationem exclusivamente, ou seja, 

quando o órgão julgador se limita a remeter à fundamentação de outra decisão, com renúncia 

integral à sua fundamentação autônoma. É necessário, pelo menos, que o magistrado exprima um 

juízo de idoneidade próprio, manifestando-se sobre a adequação da motivação paradigma ao caso 

concreto analisado. (WAMBIER, 2005, p. 303-304). Trata-se de ônus argumentativo que recai 

sobre o órgão julgador para possibilitar a motivação por referência, sob pena de nulidade da 

decisão.  

José Antônio Savaris e Flávia da Silva Xavier (2013, p. 116-119), ao analisarem a 

possibilidade de a Turma Recursal confirmar a sentença pelos próprios fundamentos, expõem 

situações impeditivas da fundamentação per relationem, o que se dá quando: a) o recurso 

apresentado alegar fato novo ou buscar a anulação da decisão recorrida; b) a decisão objeto de 

impugnação não estiver devidamente fundamentada; ou c) quando o juízo ad quem agrega 

motivação dissociada do caso concreto dos autos, ou seja, quando o acórdão utiliza-se de 

fundamento estranho à controvérsia122. De fato, em tais situações, a reprodução dos motivos da 

decisão recorrida representaria ofensa ao princípio do contraditório, por não restarem analisados e 

debatidos os argumentos apresentados no recurso, cuja finalidade consiste em reoportunizar o 

diálogo, agora perante o órgão recursal competente.  

O contraditório do Estado Constitucional brasileiro abre o leque a um feixe de direitos, 

ônus e deveres aos sujeitos processuais. Se a parte apresenta no recurso argumento não apreciado 

anteriormente, hábil a desconstituir a tese adotada ou anular a decisão impugnada, ao órgão 

revisor veda-se a incorporação dos fundamentos do juízo a quo, simplesmente porque não foram 

analisados tais elementos. A fundamentação integrada deve fornecer resposta a todos os pontos 

de inconformismo apresentados no recurso, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação 

quanto à questão suscitada. 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais pacificou o 

entendimento no sentido de que a fundamentação por referência consiste em simplificação do 

                                                            
122 Sobre o assunto, conferir também: “A motivação per relationem, contudo, deve ser vista como uma exceção, da 
qual se pode valer o julgador em homenagem à economia processual e desde que: a) não tenha havido suscitação de 
fato ou argumento novo, b) a peça processual à qual se reporta a decisão esteja substancialmente fundamentada [...], 
c) a peça que contém a fundamentação referida esteja nos autos e que a ela possam ter acesso as partes.” (DIDIER 
JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 301). Ainda: MOREIRA, 2004, p. 121. 
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dever de motivação, e não sua dispensa. Para a TNU, a mera indicação de que a sentença se 

mantém pelos próprios fundamentos sem a indicação das peculiaridades do caso concreto, bem 

como a reprodução de motivação da decisão impugnada quando o recurso traz argumento para 

infirmar a tese adotada na sentença configuram ausência de fundamentação. Em tais situações, a 

Turma determina a anulação do julgado e o retorno do processo à instância a quo123.  

                                                            
123 INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. DESRESPEITO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO 
ACÓRDÃO. 1. [...] Não foi feita análise casuística dos documentos que instruíram o recurso inominado interposto 
contra a sentença. O acórdão recorrido, padronizado e genérico, não atentou para as especificidades do caso 
concreto. 2. A concisão na exposição dos fundamentos, técnica apropriada ao modelo jurisdicional dos 
Juizados Especiais Federais, não se confunde com a ausência ou deficiência na fundamentação do julgado. 
Transtorna o devido processo legal o acórdão recorrido quando se apresenta como modelo inflexível, insensível às 
particularidades do caso concreto (TNU, PEDIDO 2004.81.10.018124-8, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, DJ 
11/03/2010). 3. A adoção de premissas não afasta o dever de análise concreta de cada prova potencialmente relevante 
para a formação do convencimento do julgador, de forma a viabilizar o verdadeiro exercício da defesa do 
sucumbente, na qual está compreendida a faculdade de impugnação recursal da decisão (TNU, PEDIDO 
2003.81.10.027644-9, Rel. Juiz Federal Derivaldo Bezerra Filho, DJ 05/05/2010). 4. Decisões que genericamente 
afastam o valor probatório de documentos sem promover sua expressa identificação ou trazer os motivos 
existentes para essa desconsideração equivalem à negativa de prestação jurisdicional, caracterizando vício de 
julgamento por infringência ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (TNU, PEDIDO 
2004.81.10.018865-6, Rel. Juíza Federal Simone Lemos Fernandes, DOU 08/04/2011). 5. A deficiência da 
motivação do acórdão recorrido frustra a aferição de efetiva divergência jurisprudencial em torno de questão de 
direito material. Assim, tem razão o recorrente, quando sustenta a nulidade do acórdão recorrido. 6. Pedido de 
uniformização conhecido e provido para anular o v. acórdão recorrido, com retorno dos autos à Turma Recursal de 
origem para novo julgamento. (PEDILEF 05000770220094058102, Relator Juiz Federal Herculano Martins Nacif, 
DOU 08/03/2013). 
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO GENÉRICO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE. ACÓRDÃO ANULADO. [...] 2. A Constituição determina que todas as decisões dos órgãos 
do poder Judiciário sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. O acórdão que deixa de analisar 
especificamente a demanda em julgamento é equivalente à decisão sem fundamentação, acarretando 
sua nulidade. A ausência de fundamentação prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, que 
devem prevalecer também na sistemática dos juizados especiais. O disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 não 
dispensa a fundamentação do acórdão, mas apenas prevê sua simplificação de acordo com os princípios 
norteadores dos juizados. Precedente desta Turma (Pedilef 0502440-02.2008.4.05.8100, relator o Sr. Juiz Paulo 
Arena). 3. A sentença de 1ª instância reputou prescrita a pretensão. No recurso contra a sentença, a recorrente 
sustentou que o requerimento administrativo interrompeu o prazo prescricional. Contudo, o acórdão nada disse sobre 
o assunto, preferindo manter a sentença pelos seus fundamentos. 4. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 
9.099/95. 5. Acórdão anulado de ofício, devendo os autos retornar à Turma Recursal de origem a fim de que 
analise a questão da suspensão do prazo até o resultado do processo administrativo. Pedido de uniformização 
prejudicado. (PEDILEF 05012611820084058202, Relator Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, DOU 
23/04/2013). 
No mesmo sentido, conferir também: PEDILEF 200481100181248, Relator Juiz Federal José Antônio Savaris, DJ 
11/03/2010; PEDILEF 200932007034367, JUIZ FEDERAL José Eduardo do Nascimento, TNU, DOU 18/11/2011; 
PEDILEF 05027838320084058201, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 01/03/2013; PEDILEF 
05000770220094058102, Relator Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU 08/03/2013; PEDILEF 
05039316320074058202, Relator Juiz Federal André Carvalho Monteiro, DOU 15/03/2013; PEDILEF 
00358479520104013800, Relator Juiz Federal André Carvalho Monteiro, DOU 15/03/2013. 
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Em precedente paradigma sobre o tema, a TNU consignou que o cumprimento do dever 

de motivar as decisões não se satisfaz com a veiculação de rol de motivos que chegam 

logicamente ao dispositivo, pois se mostra imperioso demonstrar a pertinência com o caso 

concreto. Em outra oportunidade, reafirmou a possibilidade de manutenção da sentença pelos 

próprios fundamentos, desde que se especifiquem os argumentos aptos a ensejar a resolução do 

caso em análise, não sendo suficiente a mera enumeração genérica de fundamentos aplicáveis a 

diversas situações distintas124. 

Por outro lado, se o recurso limitar-se a reproduzir argumentos já apresentados e 

rejeitados pelo juiz monocrático, o órgão revisor, após análise do caso e verificação do acerto da 

decisão impugnada, poderá incorporar a fundamentação, desde que expresse inequivocamente os 

motivos que o levaram àquele resultado125. É preciso, portanto, demonstrar a pertinência da 

fundamentação incorporada pelo órgão revisor ao caso concreto, porque a possibilidade de 

motivação por referência não deve representar um escudo para decisões que não analisam os 

argumentos do recurso e, consequentemente, impedem a reabertura do diálogo.  

A perspectiva substancial do contraditório assegura o fortalecimento do dever de 

fundamentação das decisões judiciais, a fim de verificar a influência exercida pelos sujeitos 

processuais. Busca-se garantir que as partes ostentem a condição de coautoras do provimento, e 
                                                                                                                                                                                                 
O STJ, em casos excepcionais, também entende haver ofensa ao contraditório a decisão que se limita a confirmar a 
anterior, sem apreciar os argumentos apresentados nas razões recursais. Para maior aprofundamento, conferir: HC 
224.538/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012; EDcl no REsp 
637742/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009. 
124 PEDILEF 200481100181248, Relator Juiz Federal José Antônio Savaris, DJ 11/03/2010 e PEDILEF 
05030664920074058102, Relator Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, DOU 11/05/2012 
125 VOTO-EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO HÁ NULIDADE NO ACÓRDÃO 
RECORRIDO QUE MANTEVE A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DE FORMA 
SUCINTA NÃO DEIXOU DE EXPOR A MOTIVAÇÃO BASEADA NA VALORAÇÃO DA PROVA 
DOCUMENTAL E DA PROVA MÉDICO PERICIAL. INCIDENTE IMPROVIDO. 1. Pedido de restabelecimento 
de benefício de auxílio-doença, e a conversão deste em aposentadoria por invalidez. 2. Sentença de parcial 
procedência do pedido sob o fundamento de que, conjugando os documentos jungidos aos autos, com a prova 
pericial colhida, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença. [...] 8. Preliminarmente, cumpre salientar que o 
acórdão recorrido, em que pese esteja fulcrado no art. 46 da Lei nº 9.099/95, manteve sentença bem 
fundamentada e que procedeu à satisfatória análise do caso concreto 9. Com efeito, o acórdão recorrido 
manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, e, ainda que de forma sucinta, não deixou de expor 
motivação, baseada na valoração da prova documental e da prova médico pericial. 10. Incidente de 
uniformização de jurisprudência conhecido e, no mérito, improvido. (PEDILEF 05147070620084058100, Relator 
Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 15/06/2012). Consultar também: PEDILEF 00009322720094036313, 
Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cucio, DOU 13/09/2013 pág. 193/220; PEDILEF 05010958120114058104, 
Juiz Relator Herculano Martins Nacif, DOU 08/03/2013. 
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por isso lhes é garantido o direito de consideração dos argumentos e provas produzidas. 

Consequentemente, reforça-se a atuação das partes no processo – o modelo de processo 

cooperativo prima pelo ativismo do juiz e das partes – e por esta razão a parte tem o ônus de 

demonstrar o desacerto da decisão impugnada nas razões recursais. Se o recurso limita-se a 

reproduzir os argumentos anteriores, caso o órgão revisor, após a devida análise do caso concreto, 

conclua pela correção dos fundamentos anteriores e pela insubsistência das razões de 

inconformismo, não havendo nestas últimas quaisquer novidades, poderá integrar à sua 

fundamentação as razões anteriores.  

Assim, autoriza-se a técnica da fundamentação per relationem exclusivamente quando 

os fundamentos da decisão impugnada, integrados como motivação do acórdão, mostrem-se 

suficientes para decidir o recurso e as respectivas razões recursais. Caso contrário, estar-se-á 

diante de ato ofensivo ao contraditório, especialmente quanto ao exercício do direito de reação do 

sucumbente e ao direito de influência, pois nesta hipótese os argumentos apresentados no recurso 

não ressoaram perante a instância ad quem.  

Em suma, a compatibilidade da fundamentação por referência com o contraditório 

depende da observância de algumas condições cumulativas, quais sejam: a) o recurso limite-se a 

reiterar argumentos anteriormente apresentados, debatidos e analisados nos autos; b) não se trate 

de requerimento de anulação da decisão; c) a decisão objeto de impugnação esteja devidamente 

fundamentada; d) o ato processual de fundamentação paradigma esteja anexado aos autos; e) a 

fundamentação apresentada corresponda às peculiaridades do caso concreto.  

Por fim, mostra-se relevante salientar que o projeto do novo Código de Processo Civil 

traz avanços ao fortalecimento do dever de motivação das decisões judiciais, ao prescrever não se 

considerar fundamentada, entre outras hipóteses, aquela que invocar motivos genéricos aptos a 

justificar qualquer outra decisão ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 499 § 1º, incisos III e 

IV)126.  Trata-se de importante inovação no texto legal, cujo valor principal consiste em explicitar 

uma das consequências do fortalecimento do contraditório.   

                                                            
126 O dispositivo busca combater problemas frequentes na fundamentação das decisões judiciais e representa um 
mecanismo de fortalecimento da garantia do contraditório no processo civil. Para melhor compreensão, eis a redação 
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3.2 DEVERES DE COOPERAÇÃO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EFEITOS 
MODIFICATIVOS 

O Código de Processo Civil prevê no artigo 535 o recurso127 de embargos de declaração, 

cujo objetivo reside em sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Trata-

se de recurso de fundamentação vinculada cujo escopo consiste em sanar vícios na decisão, quais 

sejam, ausência de clareza, logicidade e completude justificatória128. Admite-se também a 

oposição de embargos de declaração para sanar inexatidões materiais, erros observáveis prima 

facie, que poderiam ser reconhecidos de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 463 do CPC.  

O recurso sob análise não se destina à reforma propriamente dita do julgado e se 

restringe a esclarecer ou integrar a decisão impugnada. Por este motivo, a legislação não prevê a 

intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, visto que a interposição dos embargos 

de declaração não busca um novo julgamento (com a reanálise das questões de fato e de direito 

pelo mesmo órgão julgador), mas mera “correção” em virtude de um dos vícios apontados.  

No processo cooperativo, não obstante a assimetria inerente ao ato decisório – típico ato 

de império do Estado –, condiciona-se o exercício deste poder-dever ao diálogo processual que 

lhe antecedeu. A decisão deve levar em consideração as manifestações dos sujeitos processuais e, 

diferentemente do entendimento do STF, deve abarcar todas as alegações e provas apresentadas, 

                                                                                                                                                                                                 
integral: Art. 499. São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a 
identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, bem como o registro das principais ocorrências 
havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – 
o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera 
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limita à indicação, à 
reprodução ou à paráfrase de ato normativo; II – empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – 
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 
julgador; V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir 
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 
caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional 
deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. 
127 Não subsiste mais a divergência doutrinária acerca da natureza recursal dos embargos de declaração, o que não 
será aprofundado neste momento por extrapolar o objeto do presente trabalho. Para maiores esclarecimentos, 
consultar: FUX, 2005, p. 1157ss; WAMBIER, 2005; DIDIER JR.; CUNHA, 2013, p. 199.  
128 Para Luiz Fux (2005, p. 1157), o recurso de embargos de declaração fundamenta-se no vício in procedendo da 
pouca clareza das manifestações judiciais, ensejando dúvidas por causa de omissões, contradições ou obscuridade. 
Cuida-se de expediente de “hermenêutica judicial” ou “interpretação judicial autêntica” porque engendrada pelo 
produtor da dúvida, equivalendo a um pedido de esclarecimento.  
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salvo os casos de prejudicialidade. Neste ambiente, os embargos de declaração, além de 

instrumento para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, tornam-se meio de controle da 

repercussão do contraditório na construção do provimento. 

Por outro lado, mostra-se possível que, apesar de a oposição dos embargos de declaração 

visar exclusivamente à integração e ao esclarecimento do julgado, ela termine por ensejar a 

alteração do conteúdo da decisão anteriormente proferida. Trata-se dos casos de embargos de 

declaração com efeitos infringentes ou modificativos. Nesse ponto, devem-se distinguir duas 

hipóteses: na primeira, os embargos de declaração são opostos com a finalidade (disfarçada) de 

revolver fatos, provas e argumentos; na segunda, o recurso aponta uma hipótese de contradição, 

obscuridade ou omissão e traz como efeito colateral a mudança do decisum. No primeiro caso, a 

pretensão não encontra guarida no ordenamento, razão pela qual não se deve conhecer dos 

embargos de declaração. Na segunda situação, os embargos devem ser processados e julgados 

com a respectiva alteração do resultado do julgamento anterior, se for o caso. 

Imagine-se uma ação de cobrança em que o juiz acolheu o argumento da prescrição 

apresentado pelo réu. Intimado da sentença, o autor apresenta embargos de declaração e 

demonstra a omissão da decisão quanto ao fato interruptivo da prescrição ressaltado na réplica, 

cuja documentação já acompanhava a petição inicial. Ao vislumbrar a possibilidade de alteração 

do resultado da sentença em caso de acolhimento dos embargos, o juiz deve antes intimar o réu 

para se manifestar sobre o recurso apresentado, sob pena de esta conduta configurar uma 

verdadeira decisão surpresa.  

Reconhece-se o efeito infringente dos embargos de declaração e o direito do 

contraditório-influência sempre que houver alteração do conteúdo da decisão. Ou seja, tanto na 

hipótese de mudança do resultado (procedência ou improcedência), quanto da fundamentação. Se 

a parte tem direito de participar do convencimento do juiz e se não se admite decisão surpresa, 

deve haver, então, oportunidade de contrarrazões em embargos de declaração também para 

mudança da ratio decidendi. O direito de participar do convencimento do juiz é, em última 

análise, o direito de participar da formação da fundamentação ou da ratio decidendi do julgado. 

Logo, se há possibilidade de mudar a razão de decidir, a parte deve ser intimada para ter 

oportunidade de participar dessa tomada de decisão. 
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De fato, diante da crescente valorização dos precedentes judiciais e da possibilidade de 

efeitos transcendentes da ratio decidendi para pessoas não integrantes do processo, não se pode 

negar o interesse para interposição de embargos de declaração com a finalidade de corrigir vício 

na fundamentação da decisão, independentemente do dispositivo (DIDIER JR.; CUNHA, 2013, 

p. 55). 

Conforme dito, em regra os embargos de declaração não se destinam a alterar o 

conteúdo do julgamento e por isso se dispensam as contrarrazões. Em casos excepcionais, diante 

da potencialidade de alteração do resultado ou da ratio decidendi como efeito colateral dos 

embargos de declaração, impõe-se a intimação da parte contrária para manifestação, a fim de 

contradizer o argumento e exercer o direito de influência sobre o ponto. A solução apresentada 

dispensa previsão legal, pois decorre da eficácia irradiante do direito constitucional ao 

contraditório, do próprio modelo constitucional do processo.  

Em última análise, decorre do dever de cooperação do órgão julgador com as partes, na 

modalidade dever de consulta. Veda-se ao juiz fundamentar a decisão em questão sobre a qual 

não tiver sido oportunizada a influência das partes, mormente quando já se tem um resultado 

(mesmo que provisório) do julgamento. Alterar o conteúdo da decisão sem antes intimar a parte 

para exercer o direito de influência viola ainda a boa-fé processual, a confiança na estabilidade e 

correção dos atos estatais.  

Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ acolhe a tese da necessidade de prévia 

intimação da parte nos casos de embargos de declaração com efeitos infringentes. A controvérsia 

restou pacificada através do precedente da Corte Especial nos autos da Ação Rescisória nº 1.228-

RJ, cuja ementa segue transcrita: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. A atribuição de 
efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; 
sem o contraditório, o respectivo  julgamento é nulo. Embargos de declaração opostos 
por  Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda.  conhecidos e 
acolhidos. Prejudicados os embargos declaratórios opostos por Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro. (EDcl nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.228 – RJ, Relator Ministro 
Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 01/08/2008). 
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Da mesma maneira, o STF também considera indispensável a prévia intimação da 

contraparte no caso de efeitos modificativos dos embargos de declaração, sob pena de nulidade 

do julgado em virtude da ofensa ao contraditório:  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE SEU 
ACOLHIMENTO, QUANDO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE – 
NECESSIDADE, CONTUDO, EM TAL HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA 
PARTE EMBARGADA, EM RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 
CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE JUSTIFICA O 
PROVIMENTO, NA ESPÉCIE, COM EFEITO MODIFICATIVO, DOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS – CONSEQÜENTE REFORMA DO ACÓRDÃO QUE 
REFERENDOU DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE HAVIA 
CONCEDIDO PROVIMENTO CAUTELAR EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL – 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – INCOGNOSCIBILIDADE, 
CONTUDO, POR INADMISSÍVEL, DE “AGRAVO REGIMENTAL” DEDUZIDO 
CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO PROFERIDO NO ÂMBITO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. (AC 2639 MC-REF-ED, Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe-053 DIVULG 21-03-2011 
PUBLIC 22-03-2011 EMENT VOL-02486-01 PP-00001)129 

 

Em relação à concretização do contraditório nas hipóteses de embargos de declaração 

com efeitos infringentes, percebe-se que a jurisprudência do STJ e a o STF reconhecem a eficácia 

normativa direta do princípio constitucional e, não obstante a ausência de texto legislativo, 

determinam a intimação do embargado sob pena de nulidade do julgamento.  

 

3.3. ALTERAÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO POR DECISÃO JUDICIAL 

3.3.1 Direito à prova e ônus: breves considerações  
A prova ocupa lugar central no processo por consistir em elemento de inegável 

importância para os sujeitos processuais, pois o êxito nas respectivas pretensões muitas vezes 

condiciona-se à produção e à valoração da prova. Não por acaso, a matéria ramifica-se em 

diversos e controvertidos temas, a exemplo dos meios de prova, sistemas de valoração, repartição 

do ônus, entre outros. Diante do objeto da dissertação, o presente item limita-se a investigar o 

                                                            
129 Conferir também: RE 250396, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 14/12/1999, 
DJ 12-05-2000 PP-00029 EMENT VOL-01990-03 PP-00597; AI 479382 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00033 EMENT VOL-02173-05 PP-00791.  
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momento processual adequado para se determinar a alteração da regra de distribuição do encargo 

probatório à luz do contraditório no Estado Constitucional brasileiro.  

Através das provas, busca-se demonstrar que uma proposição formulada é condizente 

com a verdade130 e, por isso, o direito posto em juízo deve ser acolhido. O objetivo ou finalidade 

da prova é convencer o juiz de que o fato alegado existiu. Através das provas, almeja-se, enfim, 

permitir a formação da convicção do magistrado quanto à existência dos fatos da causa e chegar 

ao juízo de certeza131.   

Diante do resgate do caráter discursivo do processo e da revalorização do diálogo, a 

manifestação do contraditório se dá em vários aspectos do andamento processual, com destaque 

para o direito à prova. Para José Lebre de Freitas (2009, p. 111), no plano da prova, o 

contraditório exige que a ambas as partes seja assegurado, em condições de igualdade: a) a 

possibilidade de proposição – requerimento de produção – de todos os meios de prova relevantes 

para a causa; b) que a produção e admissão da prova ocorra em audiência  contraditória de ambas 

as partes, com a possibilidade de se pronunciarem acerca das provas produzidas pela própria 

parte, pela parte contrária, e pelo juízo.   

As partes têm o direito de produzir provas, ou seja, são titulares do direito fundamental à 

prova, extraído do devido processo legal, do direito ao acesso à justiça, do contraditório e da 

adequada participação no processo. O direito à prova abrange os direitos de requerer a produção 

da prova (proposição da prova), participar de sua realização ou produção e manifestar-se sobre 

seus resultados, mesmo quando a prova é determinada de ofício pelo juízo (artigo 130 CPC). 

Deve-se garantir a máxima efetividade do direito fundamental à prova, inclusive possibilitando a 

                                                            
130 Relembre-se que a verdade utilizada para fins deste trabalho consiste na verdade dialética do processo, ou seja, a 
verdade possivelmente alcançável através do contraditório. Para João Batista Lopes (2002, p. 25-27), a prova no 
processo civil destina-se à demonstração das alegações sobre os fatos.  A prova dos fatos controversos é 
indispensável para apuração da verdade (e da certeza), bem como para conferir segurança às decisões judiciais e 
credibilidade à atividade jurisdicional.  
131 Fala-se em cinco estágios do convencimento: ignorância, dúvida, probabilidade, verossimilhança e certeza. Em 
geral, para julgar o mérito da demanda, exige-se o grau de convencimento de certeza. Luiz Guilherme Marinoni 
(2005, p. 723-724) observa, entretanto, que a depender das peculiaridades do direito material, pode-se reduzir as 
exigências da prova ou as exigências da convicção e permitir-se o julgamento com base em juízo de verossimilhança, 
sem que isto signifique o julgamento com base na dúvida. O autor cita os exemplos de casos relativos a lesões pré-
natais, seguro e atividades perigosas, em que a redução do módulo de convencimento decorre das peculiaridades do 
direito material. 
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utilização de todos os meios de prova típicos ou atípicos, desde que não sejam ilícitos (artigo 5º, 

XXXV, LIV e LV da Constituição Federal c/c artigo 332 do CPC).  

No Estado Constitucional brasileiro, sobreleva-se o direito à participação democrática, 

concretizado no processo pelo contraditório. Este pressupõe, dentre outros, paritárias condições 

de manifestação com o escopo de influenciar na construção do provimento jurisdicional. Para 

tanto, não basta garantir o direito de alegar: mostra-se indispensável a possibilidade de produção 

de provas: 

A participação substancial no processo – pressuposto de legitimidade do procedimento e 
do processo no Estado constitucional –, seja no polo passivo ou ativo, é direito 
fundamental que só se realiza com a possibilidade de produção de provas referentes ao 
thema probandum, um dos requisitos do acesso efetivo à justiça. (MACEDO; 
PEIXOTO, 2013, p. 73). 

Além de um direito fundamental, a produção das provas também representa um ônus 

processual da parte. Ônus não se confunde com obrigação ou dever, pois o descumprimento 

destes configura um ilícito, que pode dar origem a uma sanção.  Pelo contrário, o ônus consiste 

em um encargo que, caso não seja desempenhado, o sujeito pode se colocar em situações de 

desvantagem. A parte sobre a qual recai o ônus tem interesse em dele se desincumbir, pois o 

descumprimento do ônus pode lhe colocar em uma situação desfavorável no processo.   

Trata-se, enfim, de situação jurídica estabelecida em interesse próprio: o agente onerado 

tem a faculdade (não o dever) de cumprir o ônus; caso não o faça, assumirá o risco de suportar 

uma condição desvantajosa no processo.  

A regra geral sobre a distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro está 

consagrada no artigo 333 do CPC, segundo o qual cabe ao autor provar os fatos constitutivos do 

direito alegado, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 

Trata-se de regra estática de distribuição do ônus da prova baseada nos critérios da natureza do 

fato a ser provado e da posição processual ocupada pelo sujeito. Conforme esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni (2005, p. 721-722), mesmo que não existisse essa regra no sistema brasileiro 

(a exemplo do que acontece na Alemanha), a distribuição do encargo probatório restaria 
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igualmente delineada, pois decorre, ao fim e ao cabo, do próprio direito material. Assim, em 

regra, a natureza jurídica do thema probandum determina sobre quem recairá o ônus da prova132.  

A doutrina divide o instituto do ônus da prova em dois aspectos: subjetivo e objetivo. O 

ônus da prova subjetivo consiste em regra de conduta dirigida às partes e indica quais os fatos 

cada uma tem o encargo de provar. Assinala a quem incumbe provar cada fato, sendo um norte 

para atuação das partes no processo. Trata-se de regra de procedimento. Assim, desde o início do 

processo, a parte autora tem ciência de que sobre ela recai o ônus de provar os fatos alegados na 

petição inicial, os fatos constitutivos do seu direito, bem como está ciente de que, caso não 

consiga se desincumbir deste encargo, poderá se colocar em situação de desvantagem e obter 

sentença de improcedência do pedido. O mesmo se diga em relação ao réu, conhecedor de que 

tem o ônus de comprovar os fatos que alicerçam a defesa indireta apresentada. O ônus da prova 

sob o aspecto subjetivo, portanto, orienta a atuação das partes no campo probatório.  

O ônus da prova objetivo, por sua vez, é regra de julgamento, ao indicar como o juiz 

deverá julgar em caso de inesclarecibilidade. Após toda a instrução processual, caso não se 

chegue ao estado de certeza, a fim de proferir a decisão com racionalidade, o sistema fornece um 

meio para o juiz decidir, que é justamente a aplicação da regra do ônus da prova. Em caso de 

insuficiência das provas produzidas por todos os sujeitos processuais e diante da proibição do non 

liquet, utiliza-se a regra do ônus da prova objetivo para atribuir o insucesso à parte que não se 

desincumbiu do ônus que lhe recaía133.  

No modelo de processo cooperativo, fortalecem-se os poderes do juiz e das partes, a fim 

de que juntos construam a decisão mais adequada ao caso concreto. A comunidade de trabalho e 

comunicação fundada no diálogo equilibrado impõe o reforço da boa fé processual e da diligência 

da atuação dos sujeitos em um ambiente de recíprocas influências. A fim de participarem 

efetivamente da construção do provimento, as partes precisam traçar suas estratégias para 
                                                            
132 Para maior aprofundamento, consultar: CARPES, 2008, 43-45;  MACEDO;PEIXOTO, 2013, p. 100. 
133 Veja-se que o aspecto objetivo do ônus da prova não contradiz a produção de provas ex officio. Diante do caráter 
público do processo e da proteção aos direitos fundamentais, confere-se ao juiz iniciativa instrutória, um poder-dever 
em busca da verdade processual. Obviamente, entretanto, as partes possuem melhores condições de apresentar as 
provas referentes ao caso concreto, o que não invalida a atividade do magistrado neste campo (oitiva de testemunhas 
referidas, inspeção judicial, entre outras). Apenas nos casos em que, não obstante a produção de todas as provas 
possíveis, os fatos não restarem devidamente esclarecidos, utilizar-se-á da regra do ônus da prova como critério de 
julgamento. Para maior aprofundamento, conferir: PESSOA, 2003, p. 493; CARPES, 2008, p. 53; MACEDO; 
PEIXOTO, 2013, p. 105-106.  
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comprovação das alegações formuladas, e consequentemente o aspecto subjetivo do ônus da 

prova ganha relevo. Em outras palavras, ao estabelecer regras de conduta ou procedimento, o 

aspecto subjetivo do ônus da prova estrutura a atividade probatória das partes, as quais projetam a 

maneira de agir no processo em conformidade com os encargos por elas suportados. 

Por esta razão, não se pode sobrelevar o aspecto objetivo em detrimento do subjetivo: 

além de regra de julgamento em situações de inesclarecibilidade, o ônus da prova consiste em 

importante diretriz para a participação dialética das partes no processo. Dá-se ciência às partes da 

parcela de alegações que lhes cabe provar ou assumir o risco da inércia. Pensar de maneira 

diversa significa desconsiderar a paridade no diálogo e a importância dos mecanismos de 

participação dos sujeitos processuais na construção dos provimentos jurisdicionais. Assim, 

reconhece-se não haver preponderância entre os dois aspectos do ônus da prova, pois juntos 

compõem as duas faces de um mesmo instituto: cuida-se de um só fenômeno, subdividido em 

duas funções para fins didáticos.  

O ônus da prova como regra de julgamento associa-se ao princípio da aquisição ou 

comunhão processual, segundo o qual uma vez produzida a prova nos autos, ela se incorpora ao 

processo, não importando quem teve a iniciativa de trazê-la. Uma vez produzida, a prova 

pertence ao conjunto probatório do processo e se desgarra da esfera de disposição do sujeito que 

a providenciou. Pode acontecer, por exemplo, de uma testemunha fazer declaração prejudicial à 

parte que a arrolou. Este depoimento é uma prova integrante do processo e produzirá efeitos a 

todos os sujeitos processuais, independentemente de quem solicitou a sua produção. Em suma, 

não importa ao juiz quem trouxe a prova aos autos, mas sim que ela existe134.  

                                                            
134 Nesse sentido são os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira (1980, p. 75): “Em última análise, não é o 
comportamento da parte onerada que está em causa. Os resultados da atividade instrutória são apreciados pelo órgão 
judicial sem qualquer valoração, positiva ou negativa, desse comportamento. [...] Se a obscuridade cessou para dar 
lugar à certeza da ocorrência do fato, em nada prejudica à parte onerada a circunstância de que ela própria não tenha 
contribuído, sequer com parcela mínima, e ainda que pudesse fazê-lo, para a formação do convencimento judicial, 
devendo-se o êxito, com exclusividade a outros fatores. Ao juiz, por conseguinte, toca ver se são completos ou 
incompletos os resultados da atividade instrutória. Não lhe importa [...] a quem se deve o serem completos os 
resultados.” Conferir ainda:  “A prova, uma vez produzida, desgarra-se daquele que a produziu e é incorporada ao 
processo [...]. A prova adere ao processo, sendo irrelevante saber quem a trouxe. O que importa é sua existência e, 
não, sua proveniência (origem). Quando trazida aos autos, a prova sai da esfera de disposição daquele que a 
providenciou (parte, MP, terceiro ou juiz), tornando-se pública, comum e parte integrante do conjunto probatório, 
para favorecer ou desfavorecer quem quer que seja.” (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, p. 2011, p. 27). 
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Este é um dos motivos pelo qual se diz que a parte que não se desincumbiu do ônus da 

prova pode ficar em situação de desvantagem: não necessariamente ela será prejudicada, pois a 

prova a seu favor pode ser trazida aos autos pela parte contrária, ou pelo juiz ex officio (artigo 

130 CPC)135. Em todos os casos, entretanto, a prova deve ser produzida sob o crivo do 

contraditório, tendo as partes o direito de participar no momento da produção da prova (por 

exemplo, direito de formular quesitos a serem respondidos pelo médico perito – artigo 421 § 1º, 

II, CPC), bem como de sobre ela se manifestar (direito de ser intimado da juntada do laudo 

pericial – artigo 433, parágrafo único, CPC). 

Deve-se ler o aspecto objetivo do encargo probatório à luz do princípio da comunhão: 

aplica-se a regra de julgamento com base na distribuição do ônus da prova tão-somente se não 

constar dos autos prova do fato, independentemente de quem a tenha trazido para o processo.  

Em suma, sob o viés decisório, a questão do ônus da prova cobra relevo apenas quando 

houver falta ou insuficiência probatória. No momento da produção da prova, o juiz não se 

preocupa com essa questão, pois a importância da distribuição da carga da probante reside 

quando não há prova suficiente dos fatos e como regra de julgamento. Assim, na função objetiva, 

“a expressão ônus da prova sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de 

prova de determinado fato”, sendo uma regra de julgamento de aplicação subsidiária (DIDIER 

JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 79).  

 

3.3.2 Da insuficiência da regra estática de distribuição do encargo probatório 
A regra estática de distribuição do ônus da prova presta-se a conferir previsibilidade à 

atuação dos litigantes e racionalidade nos julgamentos diante da insuficiência probatória. Trata-se 

de regra geral apta a resolver a grande maioria dos casos de maneira isonômica, pois decorre da 

lógica do direito material; do ônus da alegação decorre o ônus da comprovação dos fatos 

correspondentes. Há situações, entretanto, em que a aplicação de tal regra não se mostra 

                                                            
135Aliados ao princípio da comunhão da prova, outros fatores permitem reconhecer o caráter imperfeito do ônus da 
prova, pois o cumprimento do ônus não garante o resultado esperado pelo sujeito, nem também a inércia acarretará, 
inexoravelmente, na derrota do agente. A título exemplificativo, pode-se imaginar: não obstante a comprovação do 
fato constitutivo pelo autor, o réu prova a existência de fato extintivo do direito alegado; ou ainda a pretensão  
deduzida em juízo, apesar de provados os fatos fundantes,  não encontre respaldo no ordenamento jurídico. Para 
maior aprofundamento, conferir: LEONARDO, 2004, p. 106-107; MACEDO; PEIXOTO, 2013, p. 102. 



123 

 

adequada a tutelar as especificidades do caso concreto, razão pela qual se desenvolveram as 

técnicas de inversão e dinamização do encargo probatório. 

O sistema processual brasileiro prevê hipóteses de inversão do ônus da prova em 

decorrência de previsão legal (ope legis ou a priori)136, convenção das partes (convencional)137 

ou decisão do juiz no caso concreto (judicial, ope judicis).  

Apenas a última – ope judicis – consiste em inversão do ônus da prova propriamente 

dita, caracterizada pela mudança do encargo probatório em relação a determinado(s) fato(s) no 

curso do processo por decisão judicial. Altera-se a distribuição da carga probante previamente 

estabelecida mediante pronunciamento judicial.  Consiste em uma regra de atividade ou técnica 

processual e pressupõe que quando da propositura da demanda o ônus da prova não pertenceria 

ao sujeito onerado no curso do processo. Trata-se de desvio de rota para o fim de concretizar os 

princípios da igualdade material, adequação, direito ao processo qualificado e contraditório. 

A inversão judicial do ônus da prova determina, nas hipóteses legais, a adequação do 

procedimento em virtude de peculiaridades do direito material, (re)estabelecendo, no caso 

concreto, a paridade de armas e a maior possibilidade de influência na formação da convicção do 

julgador. No sistema brasileiro, a inversão judicial encontra-se prevista no artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor138. Não se trata inversão automática do ônus da prova. Pelo 

contrário, exige-se a presença de todos os requisitos previstos no texto legal, quais sejam: tratar-

se de relação consumerista e estar presente a verossimilhança das alegações consoante regras de 

experiência ou a hipossuficiência do consumidor.  
                                                            
136 A inversão ope legis ocorre quando a lei aprioristicamente prevê regra diversa de distribuição do ônus da prova. 
Não se trata propriamente de inversão, mas de exceção à regra geral do artigo 333 do CPC e, portanto, de 
distribuição de incidência automática nos casos aplicáveis. Não haverá inversão do ônus no curso do processo, 
estando as partes cientes desta situação excepcional desde antes do início do processo. Um exemplo é a previsão 
contida no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo o qual “o ônus da prova da veracidade e 
correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Ou seja, em uma ação em que o 
consumidor alega propaganda enganosa, não cabe a ele o ônus de provar a falsidade da publicidade veiculada (fato 
constitutivo do direito), mas ao fornecedor caberá comprovar a veracidade e correção das informações.  
137 O artigo 333, parágrafo único, do CPC prevê a possibilidade de mudança da distribuição do ônus da prova por 
meio de negócio jurídico processual das partes, a qual não é permitida nos casos de direito indisponível ou quando 
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Trata-se de inversão convencional, instituto de rara 
aplicação prática.  
138 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 
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Em suma: a inversão ope judicis consiste na alteração, no caso concreto, da distribuição 

do encargo probatório previamente estabelecido (estático), desde que preenchidos os requisitos 

previstos em lei. Dessa forma, pressupõe: a) a distribuição prévia e estática do ônus da prova; b) 

autorização para o desvio de rota em determinadas situações previstas em lei; c) decisão judicial 

que fundamente o preenchimento dos requisitos e altere o encargo probatório. No sistema 

brasileiro, há previsão expressa de inversão do ônus da prova exclusivamente no CDC. Tal fato 

impede a alteração do encargo probatório em todas as demais situações, mesmo diante das 

especificidades do caso concreto?  

Em atenção aos princípios do acesso à justiça, paridade de armas e adequação, a 

doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a flexibilização do ônus da prova em determinados 

casos, quando as peculiaridades concretas demonstram que a prova se torna excessivamente 

difícil para a parte onerada e, ao mesmo tempo, ao alcance da parte inicialmente dispensada do 

ônus. Trata-se da adoção da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou da dinamização 

do encargo probatório139.  

Da mesma forma que nos casos de inversão, esta técnica pressupõe a distribuição prévia 

e estática da carga probante e o desvio de rota em determinadas situações por meio de decisão 

judicial fundamentada que demonstre o desequilíbrio entre os sujeitos processuais quanto ao 

encargo probatório. Transfere-se o ônus da prova ao sujeito desonerado em situações de grande 

dificuldade de produção de prova pela parte inicialmente onerada independentemente de previsão 

legal específica – diferentemente da hipótese de inversão prevista no CDC, que elenca os 

requisitos autorizadores para este tipo de demanda. Observe-se, contudo, que a dinamização não 

se mostra possível quando o encargo para a outra parte também se revelava impossível de ser 

cumprido, situação em que deve se manter a regra geral estática. 

A dinamização do ônus da prova permite a redistribuição do encargo da prova mediante 

inversões atípicas, alterando-se no caso concreto a regra estática prevista no artigo 333 do CPC. 

Não se nega a validade da distribuição estática do encargo probatório; pelo contrário, partindo 

desse pressuposto, admite-se a redistribuição da carga probatória para atribui-la a quem tem mais 

condições de produzir a prova no caso específico. Trata-se, por exemplo, de técnica comum em 
                                                            
139 Para maior aprofundamento sobre o assunto, conferir: CARPES, 2008; DIDIER JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2011; 
MITIDIERO, 2012; MACEDO; PEIXOTO, 2013. 
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conflitos relativos a erro médico, circunstância em que se mostra quase impossível ao autor 

comprovar a culpa do profissional de saúde, ao passo que o médico possui condições de 

demonstrar a adoção dos procedimentos corretamente e consequente ausência de conduta 

culposa140.  

Além disso, a dinamização da carga probatória guarda íntima relação com a releitura do 

contraditório no Estado Constitucional brasileiro e a instituição de uma comunidade de trabalho e 

comunicação, porque  

A adequação do procedimento pela técnica da inversão do ônus da prova (dinamização) 
é a concreção do direito à ordem jurídica justa, na medida em que estabelece, no caso 
concreto, a paridade de armas, garantindo que os litigantes tenham substanciais chances 
de influir no juízo decisório, não por meio de abusos processuais ou superioridade 
técnica ou econômico-social, mas por um onus probandi subjetivo estruturado e justo. 
(MACEDO; PEIXOTO, 2013, p. 60-61). 

Em suma, a teoria da dinamização do ônus da prova não invalida a distribuição estática 

do artigo 333 do CPC, que se apresenta útil na maioria dos casos. Entretanto, se no caso concreto 

a distribuição estática não for adequada, por onerar excessivamente uma das partes enquanto a 

outra parte tem condições de produzir a prova, o juiz deve, por decisão fundamentada, determinar 

a dinamização do ônus da prova. Ao expor os motivos da decisão, o magistrado necessariamente 

deverá indicar: a) as razões autorizadoras da dinamização e por que não merecem acolhida os 

argumentos em sentido contrário; b) sobre quais fatos a alteração da carga probatório recairá; e c) 

o sujeito onerado por esta decisão.  

                                                            
140 EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA CARGA 
PROBATÓRIA DINÂMICA. APLICABILIDADE DIANTE DO PECULIAR E ESCASSO MATERIAL 
PROBATÓRIO. 1. A utilização da técnica de distribuição dinâmica da prova, que se vale de atribuir maior carga 
àquele litigante que reúne melhores condições para oferecer o meio de prova ao destinatário que é o juiz, não se 
limita, no caso, apenas às questões documentais, como prontuários e exames, que se alega pertencem ao hospital, 
mas à prova do fato como um conjunto, ou seja, não se duvida que ao médico é muito mais fácil de comprovar que 
não agiu negligentemente ou com imperícia, porque aplicou a técnica adequada, do que ao leigo demonstrar que esta 
mesma técnica não foi convenientemente observada. 2. Quando a aplicação dos contornos tradicionais do 
ônus  probatório na legislação processual civil não socorre a formação de um juízo de convencimento sobre a 
formação da culpa do médico, a teoria da carga dinâmica da prova, importada da Alemanha e da Argentina, prevê a 
possibilidade de atribuir ao médico a prova da sua não-culpa, isto é, não incumbe à vítima demonstrar a imperícia, a 
imprudência ou a negligência do profissional, mas a este, diante das peculiaridades casuísticas, a sua diligência 
profissional e o emprego da técnica aprovada pela literatura médica. Destarte, a aplicação de dita teoria não 
corresponde a uma inversão do ônus  da prova, mas avaliação sobre o ônus  que competia a cada uma das partes. 
Incumbe, pois, ao médico especialista o ônus de reconstituir o procedimento adotado, para evidenciar que não deu 
causa ao ocorrido. [...]. (Embargos Infringentes Nº 70017662487, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 31/08/2007). 
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Uma vez apresentadas as distinções entre as técnicas de inversão ope judicis e 

dinamização do ônus da prova, indaga-se: qual o momento processual para tanto? E mais, quais 

as providências a serem observadas pelo magistrado para a alteração do encargo probatório no 

caso concreto? 

 

3.3.3. O momento da distribuição judicial do ônus da prova  
Estando presentes os requisitos, qual o momento processual adequado para o juiz 

anunciar a mudança da carga probatória? Sobre o assunto, existem três correntes: a primeira 

entende ser o momento apropriado para alteração o início do processo, desde o deferimento da 

petição inicial ou despacho de citação; a segunda corrente defende que a distribuição judicial do 

ônus da prova deve se dar na sentença; e a terceira, na fase do saneamento do processo ou 

audiência preliminar141.  

No início do processo, o réu ainda não apresentou resposta ao pedido formulado na 

inicial, e não há sequer fatos controvertidos. Não existe, neste momento processual, delimitação 

do thema probandum, além de poder-se verificar após a contestação que a condição probatória do 

réu seja pior do que a da parte autora. Por tais razões, mostra-se inapropriado cogitar da mudança 

do encargo probatório quando do deferimento da petição inicial. 

Os adeptos da segunda teoria142 defendem consistir a distribuição do ônus da prova em 

regra de julgamento, razão pela qual o momento adequado para tanto seria na sentença. Para esta 

corrente, o sistema não determina quem tem o dever de produzir a prova (trata-se de ônus, não de 

obrigação), mas quem assume o risco de não produzir. Argumenta-se que a inversão ou 

dinamização em momento anterior, a exemplo da audiência preliminar, traria o inconveniente de 

um julgamento prévio da demanda. Ademais, no caso da inversão do CDC, desde o início 

                                                            
141 José Carlos Barbosa Moreira (1985b, 121ss) aponta duas dimensões do modelo concentrado de saneamento do 
processo: retrospectiva e prospectiva. Trata-se de fase para realizar balanço do processo, com dois objetivos 
principais: 1) colocar o processo em melhores condições de prosseguir em direção ao julgamento final. Para tanto, 
procede-se à regularização formal do processo, elucidam-se dúvidas relativas ao objeto do litígio (função 
esclarecedora); determinam-se o objeto da controvérsia e as provas a serem produzidas. 2) conduzir o processo à 
extinção em razão da inutilidade do prosseguimento em casos de vícios insanáveis; desnecessidade do 
prosseguimento pela autocomposição do litígio, possibilidade de julgamento imediato, entre outros. 
142 A título exemplificativo, conferir: LOPES, 2002, p. 51-52; NERY JR.; NERY, 2010, p. 635; LOPES, 2012, p. 
238.  
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conhecem-se as regras do jogo e o fornecedor estaria ciente de que, em caso de 

inesclarecibilidade, mostra-se possível a inversão do encargo probatório. Por esta razão, não se 

poderia alegar surpresa da inversão na sentença, pois esta possibilidade está previamente 

estipulada em lei. 

Deve-se ponderar, entretanto, o seguinte aspecto: se a inversão do ônus da prova com 

base no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, não se pode exigir que o réu apresente provas 

de fatos que, a princípio, não lhe incumbem provar. Em outras palavras, se a inversão do encargo 

probatório depende de certos requisitos, e se esta providência for anunciada apenas na sentença, 

não mais será possível a produção de provas pelo sujeito que não estava, inicialmente, onerado 

em provar tais fatos. Assim, a inversão na sentença consiste em verdadeira punição, pois inverte a 

regra de distribuição do encargo probatório sem que haja possibilidade de a parte se desincumbir 

do ônus, visto que a fase de instrução processual já terá sido finalizada. O quadro apresenta-se 

ainda mais grave em relação à técnica de dinamização do ônus probatório, pois esta permite 

alterações atípicas da carga probatória independentemente de situações previamente estabelecidas 

em lei.  

O cerne da questão é: ao defender a inversão ou dinamização do ônus da prova na 

sentença, desconsidera-se o aspecto subjetivo do ônus da prova, regra de procedimento apta a 

organizar atividade probatória das partes ao longo do processo. Ao permitir a alteração do 

encargo probatório na sentença, viola-se o direito das partes à participação equilibrada no diálogo 

processual e na construção comparticipada do provimento jurisdicional. Viola-se, em suma, o 

contraditório nos termos aqui propostos.  

Por outro lado, entender que o momento adequado para a inversão do ônus da prova é na 

audiência preliminar ou no saneamento representa, em última instância, respeito ao aspecto 

substancial do princípio do contraditório, entendido como direito de influência da parte na 

construção da decisão judicial. Trata-se de vedação a decisões surpresa, não podendo a parte ser 

surpreendida na sentença com uma posição desfavorável em virtude de encargo probatório que 

originalmente não lhe cabia. 

Por essas razões, considera-se mais adequado o entendimento de que a inversão ou 

dinamização do ônus da prova, por ser também regra de processo (aspecto subjetivo), deve ser 



128 

 

anunciada na fase do saneamento ou audiência preliminar, possibilitando ao sujeito onerado se 

desincumbir do encargo. A decisão deve ser fundamentada e proferida em momento anterior ao 

início da fase de instrução processual, a fim de possibilitar à parte onerada em decorrência da 

alteração judicial ampla produção de provas. Assim, o momento adequado para a inversão ou 

dinamização do ônus da prova é na fase do saneamento do processo ou audiência preliminar, 

quando serão fixados os pontos controvertidos e determinadas as provas a serem produzidas143. 

Da mesma forma, nas hipóteses de dispensa da audiência preliminar (artigo 331 § 3º do CPC), ao 

proferir decisão de saneamento do processo, o juiz deve indicar a distribuição do encargo 

probatório.  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, pacificou o entendimento no sentido 

de que o artigo 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução (procedimento), e não de 

julgamento, razão pela qual a inversão do ônus da prova deve se dar preferencialmente na fase do 

saneamento do processo, ou, ao menos, em momento que possibilite a parte se desonerar do 

encargo que inicialmente não lhe recaia:  

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE 
INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. (...) 2. Hipótese em que o acórdão 
recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC 
regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra 
de instrução. Divergência configurada. (...) 3. A regra de imputação do ônus da prova 
estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação do responsável pelo 
produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da 
ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado o 
fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo 
o consumidor optado por ajuizar a ação  contra suposto fabricante, sem comprovar que o 
réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 
causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a 
respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 
6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar 
ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a 
reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. 
Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 422778/SP, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012) 

                                                            
143 Neste sentido e para maior aprofundamento, conferir: LEONARDO, 2004, p. 289-292; CAMBI, 2006, p. 428-
429; NOVAKOSKI, 2006, p. 14-17; CARPES, 2008, p. 147-148; CAMBI, HOFFMANN, 2011, p. 96; DIDIER JR; 
BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 85-88; MITIDIERO, 2011a, p. 144-145; MITIDIERO, 2012, p. 77; MACEDO; 
PEIXOTO, 2013, p. 187-189; NUNES, 2013, p. 228-231. Luiz Guilherme Marinoni (2005, p. 722-726) considera 
que, a depender do caso, a inversão deve se dar na sentença ou na audiência preliminar. 
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Trata-se de importante precedente por dois motivos. Primeiramente, por se tratar de 

Embargos de Divergência em Recurso Especial, ou seja, havia divergência jurisprudencial sobre 

o tema144 e o STJ no exercício da função de uniformizar a interpretação da lei federal pacificou o 

entendimento acerca do momento adequado para a inversão do ônus da prova (preferencialmente 

na fase de saneamento). Além disso, o STJ concretizou e harmonizou os princípios da igualdade 

de armas e do contraditório: reconhece-se a vulnerabilidade processual e probatória do 

consumidor (previsão legal que encontra correspondência no caso concreto), e por outro lado, 

garante-se o direito à produção de prova ao novo onerado acerca de fatos que, inicialmente, não 

lhe incumbiam provar145. 

Daniel Mitidiero (2011a, p.140-145) enfatiza consistir a dinamização do ônus da prova 

providência consentânea com o processo civil pautado pela colaboração, uma das manifestações 

do dever de auxílio do órgão jurisdicional para com a parte desonerada146. Atribui-se o ônus a 

quem se encontre em melhores condições de provar. Para tanto, mostra-se necessária a 

observância de dois requisitos processuais: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova 

com a correlata oportunidade de provar. Em outras palavras, a dinamização deve se dar na fase 

do saneamento (por ele chamada de “organização do processo”) ou, caso se dinamize em 

                                                            
144 Há precedentes do STJ anteriores ao EREsp 422778/SP alinhados à corrente que considera possível a 
dinamização no momento da sentença: “Não há vício em acolher-se a inversão do ônus da prova por ocasião da 
decisão, quando já produzida a prova.” REsp 203225/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2002, DJ 05/08/2002, p. 344.  
“A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de 
proferir a sentença numa ação que discuta relação de consumo. [...] 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 
colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe 
autorizam se portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que as 
produziu, mas ao processo a que se destinam. [...] A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma visão 
individualista, que não é compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus 
da prova apenas no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e 
nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. [...] 7. Recurso especial conhecido e 
improvido.” (REsp 1125621/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
19/08/2010, DJe 07/02/2011). Neste último precedente, o STJ parte da premissa equivocada que o aspecto subjetivo 
do ônus da prova prestigia uma visão individualista do processo. Na realidade, a função subjetiva do ônus da prova 
proporciona a participação equilibrada das partes no processo e na construção comparticipada da decisão judicial; 
consiste, em última análise, em um elemento para a comunidade de trabalho e comunicação do modelo de processo 
cooperativo. 
145 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro editou o enunciado de súmula de jurisprudência nº 91, 
“A inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, não pode ser determinada na sentença".  
Referência : Súmula da Jurisprudência Predominante nº 2005.146.00006 - Julgamento em 10/10/2005 - Votação: 
unânime - Relator: Desembargador Silvio Teixeira - Registro de Acórdão em 29/12/2005 - fls. 011317/011323. 
146 Do mesmo autor, conferir: MITIDIERO, 2012, p. 74-75. Também enxerga concretização da cooperação do juiz 
com as partes, na modalidade auxílio Artur Thompsen Carpes (2008, p. 64). 
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momento posterior, deve-se assegurar a correlata oportunidade de a parte produzir a prova, 

mediante a reabertura da fase instrutória. 

Adiciona-se aos ensinamentos do autor gaúcho a necessidade de observância pelo 

magistrado do dever de consulta das partes antes de proferir a decisão de dinamização da carga 

probante, de ofício ou a pedido. O juiz, ao vislumbrar a excessiva dificuldade ou impossibilidade 

de uma das partes produzir a prova e as condições favoráveis da parte adversa em relação ao 

thema probandum, deve intimá-las para se manifestar sobre quem tem melhores condições de 

provar. Trata-se de providência consentânea com a releitura do contraditório, concebido como 

direito de influência sobre o desenvolvimento e o êxito do processo. 

Quando há alteração da estrutura do procedimento, deve haver proteção da parte contra 

surpresa, o que significa necessidade de prévia intimação. A dinamização do encargo probatório 

pressupõe a existência de uma distribuição do ônus da prova (estática, prévia), que poderá alterar-

se em decorrência das circunstâncias do caso concreto. As partes projetam a participação no 

processo com base na regra do artigo 333 do CPC e devem ter a oportunidade tanto de requerer a 

alteração deste esquema rígido, quanto de influenciar na decisão que determina a adaptação do 

encargo probatório. Em suma, por se tratar de situação que modifica a expectativa normativa e a 

estrutura do procedimento, deve-se garantir às partes a possibilidade de manifestação antes da 

decisão de dinamização para influenciar na construção desta.  

Em arremate, em observância aos princípios da paridade de condições e do 

contraditório, a alternativa consentânea com o processo civil cooperativo é a dinamização do 

ônus da prova na fase de saneamento do processo ou audiência preliminar, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos e determinadas as provas a serem produzidas. Caso se adote tal 

providência em momento posterior, deve-se reabrir a instrução processual, a fim de possibilitar o 

sujeito onerado de se desincumbir do encargo relativo ao thema probandum. Em todos os casos, 

ainda, deve-se intimar as partes antes da decisão que dinamiza o encargo probatório, a fim de 

viabilizar o exercício do direito de influência sobre esta importante alteração na estrutura 

procedimental.  

O projeto do novo CPC, por seu turno, prevê expressamente a possibilidade de alteração 

do ônus da prova, ao estabelecer regra estática semelhante à atual e possibilitar ao juiz a 
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adequação do encargo probatório nos casos previstos em lei (inversão) ou diante das 

peculiaridades do caso concreto (dinamização), sempre mediante decisão fundamentada. Da 

mesma forma, inclui entre as providências do saneamento e organização do processo a definição 

do thema probandum e da distribuição do ônus da prova (artigos 364 e 380)147. Ademais, o 

princípio da cooperação encontra-se expresso no texto do NCPC, razão pela qual o dever de 

consulta prévia à dinamização no novo sistema extrai-se do artigo 10 do referido diploma, não 

obstante a alteração do anteprojeto de lei original, que expressamente estipulava a necessidade de 

prévio contraditório nos casos de distribuição dinâmica do encargo probatório.  

 

                                                            
147 Art. 364. Não ocorrendo qualquer das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 
organização do processo: [...] III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 380. Art. 380. O ônus da 
prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 
da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
desde que o faça por decisão fundamentada. Neste caso, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. 



132 

 

4. O CONTRADITÓRIO EM DEMANDAS COM EFEITOS 
TRANSCENDENTES 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
Até o presente momento, buscou-se investigar o conteúdo e aplicação do contraditório à 

luz do Estado Constitucional brasileiro em demandas individuais e com efeitos restritos às partes 

envolvidas. Entretanto, existem diversas situações em que a decisão de um processo afetará um 

número indeterminado de pessoas, que podem, inclusive, não ter sequer conhecimento da sua 

existência. Pense-se, por exemplo, nos processos de controle de abstrato de constitucionalidade 

perante o STF: apesar de não haver propriamente direitos subjetivos identificados em jogo, o 

decidido pelo Tribunal Constitucional carrega eficácia erga omnes e vinculantes para toda a 

sociedade.  

O mesmo ocorre com as ações coletivas, nas quais a defesa em juízo dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos opera-se por meio de legitimados previstos em lei e 

sem a participação direta de todos os titulares no processo. Trata-se de mecanismo tendente a 

viabilizar ou otimizar a tutela jurisdicional, pois, se assim não fosse, a proteção do direito 

material restaria prejudicada ou até mesmo inviabilizada148. Assim, pela sistemática do processo 

coletivo, os efeitos da coisa julgada poderão atingir um número indeterminado de pessoas, cujas 

esferas jurídicas serão alcançadas pela decisão construída em processo do qual não participou 

diretamente.  

Ao lado disso, o processo civil de demandas individuais reformulou-se. Assiste-se ao 

crescimento do número de causas semelhantes reproduzidas paralelamente perante o Judiciário 

do país. Trata-se de situações repetitivas, em que se discutem a mesma tese jurídica, 

                                                            
148 Para Cassio Scarpinella Bueno (2003, p. 13-15; 42-43), a substituição processual caracteriza-se pela 
descoincidência entre aquele a quem, muito provavelmente, pertence o bem jurídico e aquele que se apresenta em 
juízo em nome próprio para tutelá-lo. Esta dicotomia, apesar de não constituir uma exclusividade dos processos 
coletivos, apresenta-se como regra nesse microssistema processual, a fim de viabilizar e otimizar a concretização do 
direito material, pois pelos moldes tradicionais ou ordinários de legitimação, ninguém poderia apresentar-se em juízo 
para tutela do meio ambiente saudável, por exemplo. Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2012, p. 101-
102), por outro lado, reconhecem a substituição processual como instituto de direito processual civil individual e sem 
pertinência com o processo civil coletivo, onde não cabe falar na distinção entre “direito próprio-direito alheio”. Para 
os referidos autores, a utilização dos termos “legitimação extraordinária” e “substituição processual” nesse 
microssistema carrega finalidade exclusivamente didática, diante da impossibilidade de transposição de conceitos de 
índole individualista à defesa de direitos coletivos, os quais rompem com a noção do que vem a ser direito próprio e 
direito alheio.  
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modificando-se apenas os atores processuais. Diante da massificação das demandas repetitivas, o 

processo civil prevê hipóteses em que a razão de decidir de um processo afetará diretamente o 

desfecho de processos de terceiros. Especialmente a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

buscam-se mecanismos de solução em bloco para causas semelhantes ou isomórficas (BASTOS, 

2009, p. 52). É preciso pesquisar, portanto, como se concretizará o princípio do contraditório em 

tais hipóteses. 

Diante deste panorama, busca-se indagar no presente capítulo qual a conformação do 

contraditório nos processos em que os efeitos da coisa julgada ou da ratio decidendi extrapolam 

as esferas jurídicas de autor e réu. Para tanto, abordar-se-ão os processos de controle abstrato de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, as ações coletivas e as decisões 

proferidas em demandas individuais repetitivas.  

 

4.2. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE, DEMOCRACIA E 
CONTRADITÓRIO 

Os mecanismos de controle de constitucionalidade das normas representam um dos 

pilares do Estado de Direito. A Constituição possui supremacia formal perante todos os atos do 

Estado, e se impõe um procedimento mais dificultoso para alteração do texto constitucional em 

relação às demais espécies normativas. Em poucas palavras, os pressupostos do controle de 

constitucionalidade consistem na supralegalidade ou supremacia da Constituição, e na rigidez 

constitucional ou imutabilidade relativa (DANTAS, 2010, p. 118-121). 

A maneira como cada Estado irá efetivar o controle de constitucionalidade das normas 

varia a depender do ordenamento jurídico. No caso do Brasil, adotou-se um sistema misto, ao 

contemplar o controle difuso e direto, pela via incidental e principal149.  

                                                            
149 Considerando os objetivos do presente trabalho, apresentar-se-ão tão-somente as principais características de cada 
sistema mencionado. No controle difuso, originado nos Estados Unidos da América, qualquer juiz ou tribunal pode 
examinar a constitucionalidade de uma norma. Por outro lado, o controle concentrado, também conhecido como 
modelo austríaco ou europeu, caracteriza-se pela centralização em um ou alguns órgãos determinados a competência 
para verificar a compatibilidade da norma com a Constituição. Pela via incidental (via de exceção, via de defesa, 
incidenter tantum), a análise da inconstitucionalidade da norma dá-se no bojo de um processo em que se busca a 
solução para um caso concreto. A inconstitucionalidade não é o objeto da ação, mas uma questão prejudicial que 
influenciará na decisão final. O juiz, ao resolver o caso concreto, afasta a aplicação da norma por considerá-la 
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No controle abstrato, busca-se aferir a compatibilidade das normas com a Constituição. 

Analisa-se se as normas hierarquicamente inferiores guardam conformidade com as normas de 

status constitucional. Trata-se de processo de cunho objetivo, por não haver interesses subjetivos 

individualizados ou passíveis de identificação, mas a análise da validade de uma norma jurídica. 

O processo mira, em última análise, à proteção do ordenamento jurídico, especialmente à defesa 

da Constituição.  

Atribui-se a Hans Kelsen a associação da jurisdição constitucional à democracia, 

especificamente no tocante à proteção das minorias. Para o autor, a exigência de quórum 

qualificado para alteração do texto constitucional significa a necessária participação das minorias 

em relação a questões fundamentais do Estado. Por esta razão, o controle de constitucionalidade 

representa “um meio de proteção eficaz da minoria contra os atropelos da maioria”: não se podem 

alterar certas matérias exclusivamente pela vontade majoritária, pois também é preciso o acordo 

com a minoria. Dessa forma, o controle de constitucionalidade realiza adequadamente a 

democracia, entendida não como onipotência da maioria, mas como o compromisso constante de 

consensos entre a maioria e a minoria (KELSEN, 2003, p. 181-182).  

Considerando-se que o controle abstrato de constitucionalidade consiste na análise da 

compatibilidade da norma impugnada com a Constituição, sob o prisma do positivismo jurídico 

bastaria a verificação do encaixe perfeito entre a premissa maior (norma constitucional) e a 

premissa menor (norma impugnada). Nesse paradigma, a feição democrática da Corte 

Constitucional satisfaz-se com a proteção aos direitos das minorias, mesmo que o Tribunal 

monopolize a análise jurídica da constitucionalidade das normas por meio de uma interpretação 

puramente silogística.  

Por outro lado, ressaltou-se ao longo do trabalho a democracia deliberativa como traço do 

Estado Constitucional brasileiro, bem como a observância do caráter plural da sociedade e a 

necessária participação dos indivíduos na elaboração dos atos de poder. Altera-se o status de 

destinatário da decisão para coparticipante do processo de construção. Nesse contexto, permitir à 

                                                                                                                                                                                                 
inconstitucional. Pela via principal (abstrato, controle reservado, via de ação), a análise da inconstitucionalidade da 
norma é o objeto principal, autônomo da ação. Para maior aprofundamento sobre os aspectos essenciais e 
classificação dos modelos de controle de constitucionalidade, consultar, por todos: MENDES; COELHO; BRANCO, 
2010, p. 1153-1192.  
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Corte Constitucional a análise da compatibilidade entre os atos estatais e a Constituição em um 

ambiente fechado ao diálogo e distante da sociedade não se alinha à noção de democracia. Por 

esta razão, apesar de se reconhecer o acerto da teoria kelseniana da relação entre controle de 

constitucionalidade e democracia (proteção das minorias), deve-se ressaltar sua incompletude.  

Com efeito, não se pode apagar a importância do controle de constitucionalidade na 

defesa da supremacia da Constituição e dos valores nela consagrados, bem como na 

impossibilidade de atropelo da maioria sobre questões consideradas fundamentais. Entretanto, 

deve-se ressaltar que as decisões proferidas no controle abstrato de constitucionalidade possuem, 

em regra, efeitos vinculantes e erga omnes e, por isso, a conformação do processo do controle de 

constitucionalidade e a legitimidade democrática desta função merecem destaque.  

Na verdade, apresentam-se sérias ressalvas quanto à legitimidade e ao caráter democrático 

do Tribunal Constitucional, especialmente sobre dois fatores primordiais: suposta ausência de 

legitimidade da escolha dos seus membros não eleitos (crítica contramajoritária) e ausência de 

controle das decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional150. Trata-se da “ambivalência 

democrática” ou do “perigo de converter uma vantagem democrática num eventual risco para a 

democracia” (MENDES, 2000). A solução para este risco não consiste em eliminar a jurisdição 

constitucional, mas na busca do equilíbrio entre a defesa da Constituição e o diálogo do Tribunal 

com a sociedade. 

A fim de garantir a defesa da Constituição, buscam-se meios para evitar as disfunções 

entre os Poderes e a sociedade, preservando o equilíbrio constitucional e a defesa das minorias. 

Uma dessas alternativas é a inserção do Tribunal Constitucional no espaço pluralista, 

aproximando-o da realidade.  

Ressalta-se a necessidade de o controle de constitucionalidade responder às críticas 

quanto à limitação do debate, especialmente em relação à elitização do debate no palco judiciário 

e à exclusão da sociedade em geral (BARROSO, 2010, p. 12-14). Esta questão conecta-se 
                                                            
150 “A dificuldade contramajoritária” questiona a legitimidade democrática da anulação de atos emanados pelos 
Poderes Legislativo e Executivo, representantes do povo, eleitos democraticamente, pelo Judiciário, colocando-se 
contra a vontade da maioria dominante. As críticas ideológicas concebem o Poder Judiciário uma instância 
tradicionalmente conservadora, que funcionaria como reação das elites tradicionais contra a democratização e a 
participação popular; e ao risco de apatia das forças sociais à espera de um “juiz providência” ou “juiz Hércules” 
(BARROSO, 2010, p. 12-14). 
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intimamente com a releitura do contraditório proposta na presente dissertação, cuja extensão 

abrange o direito de influenciar na construção das decisões estatais, o repúdio ao diálogo 

hierarquizado entre o Estado-juiz e os demais sujeitos processuais, e o dever de fundamentação 

como mecanismo de controle da influência exercida ao longo do processo.  

Ao lado do caráter democrático participativo que deve nortear o Estado em toda sua 

atuação, outras circunstâncias fortalecem a necessidade do diálogo entre a Corte Constitucional e 

a sociedade. No Estado Constitucional brasileiro, os textos normativos passaram a carregar 

dispositivos mais fluidos e abrangentes (técnica das cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados), exigindo-se um maior esforço interpretativo. Não basta o raciocínio lógico 

dedutivo para aferir a constitucionalidade da norma: deve-se levar em consideração fatores da 

realidade circundante. 

O fato e a norma se complementam e se interpenetram; a análise da constitucionalidade de 

uma norma não prescinde do conhecimento de fatores econômicos, culturais e sociais. Afasta-se a 

ilusão do método hermenêutico tradicional da possibilidade de separar em compartimentos 

estanques os elementos de fato e normativos envolvidos na jurisdição constitucional. Para 

verificar a compatibilidade da norma impugnada com a Constituição, a Corte precisa “descer” à 

realidade. Em suma, não há como negar a “comunicação entre norma e fato”, que constitui 

condição da própria interpretação constitucional (MENDES, 2000): 

A constatação de que os elementos normativos e fáticos apresentam-se, muitas vezes, de 
forma não diferenciada ou de modo inseparável produziu, de certo modo, consequências 
no âmbito do processo constitucional. [...] Restou demonstrado então que até mesmo no 
chamado controle abstrato de normas não se procede a um simples contraste entre 
disposição do direito ordinário e os princípios constitucionais. [...] Em outros termos, a 
aferição dos chamados fatos legislativos constitui parte essencial do chamado controle 
de constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos relaciona-se íntima e 
indissociavelmente com a própria competência do Tribunal. (MENDES, 2000) 

Supera-se a interpretação baseada exclusivamente no cotejo entre a norma 

infraconstitucional e a Constituição, ao se considerar a aferição dos fatos e prognoses legislativos 

parte integrante do controle de constitucionalidade (MENDES, 2000)151. Em outras palavras, a 

                                                            
151Oscar Valente Cardoso (2012, p. 75-76) também reconhece que o ato de interpretar a Constituição engloba a 
análise de fatos e prognoses legislativas, que são a percepção do legislador da realidade, os eventos sociais levados 
em consideração para elaboração da norma ou as presunções e suposições sobre os efeitos futuros de uma norma. 
Trata-se, em suma, da inclusão de elementos fáticos na hermenêutica constitucional.  
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competência para analisar fatos e prognoses legislativos decorre da competência conferida ao 

Tribunal de aferir a compatibilidade das leis ou atos com a Constituição, razão pela qual ganha 

destaque o conhecimento de dados empíricos e um maior leque de argumentos no exercício da 

jurisdição constitucional. 

Nos autos da ADI 2.548/PR, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

incluir-se na atividade do controle de constitucionalidade a análise de fatos e prognoses 

legislativos. Por consequência, admitiu a necessidade de adotar-se um modelo procedimental 

aberto com a participação de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões. Enfim, para 

viabilizar a análise dos fatos subjacentes à elaboração da norma, o Tribunal Constitucional 

precisa ter acesso também a elementos não jurídicos, o que se dá através de um debate plural e 

amplo152.  

A abertura procedimental com a ampliação do número de pessoas habilitadas a participar 

do debate constitucional reflete a doutrina de Peter Härberle. Para o autor, diante da tendência de 

aproximação entre norma e realidade em uma sociedade complexa e pluralista, a interpretação 

constitucional não poderia permanecer restrita aos que são formal e oficialmente nomeados para 

exercê-la, mas, pelo contrário, a ampliação do círculo de intérpretes decorre da busca pela 

integração dos fatos ao processo interpretativo. Rechaça-se o monopólio da Corte Constitucional 

na análise jurídica da constitucionalidade e busca-se a ampliação do círculo de intérpretes, 

considerando-se que todas as forças pluralistas são, potencialmente, intérpretes da Constituição. 

(HÄRBERLE, 1997, p. 29-33). 

Assim, às técnicas da interpretação da Constituição acrescenta-se a necessidade de um 

alargamento na tarefa interpretativa. A abertura procedimental destina-se a conferir maior 

legitimação à jurisdição constitucional em observância ao postulado democrático, e para fornecer 

elementos subjacentes à decisão a ser tomada, uma vez que “os critérios de interpretação 
                                                            
152 Eis trecho relevante da decisão, proferida em 18 de outubro de 2005: “Essa construção jurisprudencial sugere a 
adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais 
intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões. Essa nova realidade pressupõe, além de 
amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a 
possibilidade efetiva de o Tribunal Constitucional lançar mão de quaisquer das perspectivas disponíveis para a 
apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. A constatação de que, no processo de controle de 
constitucionalidade, se faz, necessária e inevitavelmente, a verificação de fatos e prognoses legislativos, sugere a 
necessidade de adoção de um modelo procedimental que outorgue ao Tribunal as condições necessárias para 
proceder a essa aferição.”  
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constitucional hão de ser mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade” (HÄRBERLE, 

1997, p. 13). 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal julga casos os mais diversos e polêmicos possíveis, 

a exemplo das decisões relativas a utilização de células tronco (ADI 3510), interrupção da 

gestação de fetos anencéfalos (ADPF 54), legitimidade de ações afirmativas e quotas raciais 

(ADI 3330), uniões homoafetivas (ADI 4277 e ADPF 132) , entre outros. Trata-se de questões 

que envolvem uma série de valores e afetam, direta ou indiretamente, a vida de todos os 

indivíduos. A crescente judicialização de questões relevantes sob o prisma político e social 

reforça a necessidade de diálogo entre a Corte Constitucional e a sociedade plural153. 

Diante de tais fatores, o traço democrático da Corte Constitucional brasileira não se 

satisfaz com a defesa da minoria contra os atropelos da maioria, mas depende também da 

abertura interpretativa. Conforme visto, o indivíduo abandona o papel de destinatário da decisão 

estatal para ocupar o assento de coparticipante da construção do provimento. Tal circunstância 

extrapola o âmbito dos processos de cunho subjetivo e se estende aos processos objetivos de 

controle abstrato de constitucionalidade. O alargamento do círculo de intérpretes constitucionais 

proporciona o surgimento de novas alternativas de interpretação, aumentando o leque de 

elementos da realidade aptos a alicerçar a construção de uma decisão qualitativamente melhor154.  

A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição abre as portas do Tribunal 

Constitucional à sociedade pluralista, conectando-se intimamente com a democracia deliberativa 

                                                            
153 Importante distinguir sucintamente os conceitos de judicialização e ativismo judicial. A judicialização é um fato: 
são decisões sobre questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral pelo Poder Judiciário. Trata-se de 
fenômeno mundial de transferência de poder para a instância judicial. No Brasil, decorre sobretudo do modelo de 
constitucionalização analítica e abrangente e do sistema misto de controle de constitucionalidade. O ativismo 
judicial, por sua vez, consiste em uma postura de participação mais ampla do Poder Judiciário com maior 
interferência em espaços de atuação dos outros dois Poderes, para concretização dos valores e fins constitucionais, 
buscando extrair deles o máximo de efetividade. Diferentemente da judicialização, o ativismo representa uma atitude 
ou escolha de interpretar a Constituição de maneira proativa e com isso expandir seu sentido e alcance (BARROSO, 
2010, p. 6-11). Na mesma linha de raciocínio, André Dias Fernandes (2012, p. 258-259) considera a judicialização 
excessiva fenômeno de apreciação pelo Judiciário de matérias de grande repercussão política e social que a ele 
chegam mediante o ajuizamento de ação cabível. E ativismo judicial, o alargamento do âmbito de atuação do 
Judiciário, a expansão do sentido e alcance da atuação judicial.  
154 Para Pablo Lucas Verdú (2004, p. 5-7), o sentimento jurídico no âmbito constitucional parte do pressuposto de 
que a normatividade jurídica relaciona-se com a perspectiva social. Ou seja, não basta o ordenamento nutrir-se 
solitariamente, como se o conhecimento constitucional admitisse a taxativa separação kelseniana entre “ser” e “dever 
ser”. Pelo contrário, a Constituição deve aproximar-se da realidade, ser vivida e sentida pelo povo como símbolo 
político que tem razão de ser em virtude de sua função integradora. 
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e a legitimação155 da jurisdição constitucional. Além disso, diante dos efeitos erga omnes e 

vinculantes da decisão, permite que os potenciais atingidos pela decisão possam influenciar – 

direta ou indiretamente – na construção do provimento, além de proporcionar melhores condições 

para uma decisão mais adequada. 

Em observância a esta tendência, a Constituição Federal de 1988 ampliou 

consideravelmente o rol de legitimados para propositura de ações de controle abstrato de 

constitucionalidade perante o STF. No sistema anterior, apenas o Procurador Geral da República 

possuía legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) – artigo 119, I, l da 

Constituição de 1967. Além do aumento do número de legitimados pelo texto original da 

CF/1988, a EC nº 03/1993 instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e, 

posteriormente, a EC nº 45/2004 unificou o elenco de habilitados para propositura de ADC, ADI 

e ADPF (Arguição de Preceito Fundamental)156. Trata-se de significativo avanço no sentido de 

democratizar os processos de controle de constitucionalidade abstrato, pois dentre os legitimados 

coexistem entidades governamentais e atores da sociedade civil.  

Entretanto, apesar de não haver qualquer referência no texto constitucional, o STF 

divide os legitimados em duas categorias: legitimados universais e especiais. Os primeiros podem 

propor ações do controle direto de constitucionalidade sobre qualquer matéria. Os legitimados 

especiais, por sua vez, precisam comprovar a existência de pertinência temática, ou seja, 

compatibilidade entre a função por eles exercida e o ato normativo impugnado. De acordo com o 

tribunal, trata-se de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causum para 

demonstração de interesse na análise da constitucionalidade da matéria157.  

                                                            
155 Lembre-se: a legitimação é um processo através do qual se busca alcançar a qualidade da legitimidade de um ato. 
A legitimidade, por sua vez, consiste na justificação pela escolha de determinada ação, em detrimento de outras 
possíveis. (CASTRO JR., 2011, p. 26-28) 
156 Atualmente, consideram-se legitimados ativos: Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da 
Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador 
de Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; Partido político com representação no Congresso Nacional; Confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional. 
157 Consideram-se legitimados especiais: Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, Governador de Estado ou do DF, Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Para 
visualizar o entendimento do STF há muito pacificado, consultar: ADI 202 MC, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/1990; ADI 159, Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal 
Pleno, julgado em 16/10/1992; ADI 893 MC, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 
01/07/1993; ADI 2549, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011; 
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Considerando-se o caráter objetivo do processo de controle de constitucionalidade, os 

efeitos vinculantes e erga omnes das decisões proferidas e a feição plural da sociedade, critica-se 

a criação pretoriana do requisito de pertinência temática. Ora, se a Constituição não distinguiu o 

grau de legitimidade dentre os habilitados, mostra-se indevida a restrição feita ao texto 

constitucional158. Cuida-se, em última análise, de postura contrária à tendência de abertura 

procedimental da jurisdição constitucional.  

As Leis nº 9.868/1999 e 9.882/1999, ao disporem respectivamente sobre o processo e 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade 

e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, 

também consagram alguns instrumentos hábeis a pluralizar o debate nas ações de controle 

abstrato perante aquele tribunal. Como exemplos, podem-se citar a possibilidade de o relator 

solicitar informações ao órgão produtor do ato normativo impugnado, aos tribunais acerca da 

aplicação da norma no âmbito de sua jurisdição; designar peritos ou comissão de peritos; 

convocar audiências públicas e admitir a intervenção de amicus curiae (amigo da corte) – artigos 

6º a 8º e 20 da Lei nº 9.868/1999; artigo 6º Lei nº 9.882/1999159.  

Através de tais mecanismos, objetiva-se a quebra do monopólio da interpretação 

constitucional com a consequente abertura procedimental e pluralização do processo de controle 

de constitucionalidade. Dentre eles, sobreleva-se a atuação do amicus curiae, previsto no âmbito 

do controle abstrato perante o STF no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 para Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental e 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 para Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, cuja aplicação estende-se à Ação Declaratória de Constitucionalidade160. 

                                                                                                                                                                                                 
ADI 2583, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; ADI 4400, Relator(a):  
Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013. 
158 Nesse sentido, consultar: MENDES; COELHO; BRANCO, 2010, p. 1270-1271; COSTA NETO, 2012, p. 1104-
1105; CARDOSO, 2012, p. 72.  
159 Damares Medina (2009, p. 51) destaca outros instrumentos da aproximação recíproca entre a jurisdição 
constitucional e a sociedade: formas digitais de inclusão participativa, por meio do acesso virtual a todas as decisões 
do STF; abertura do Plenário virtual; criação da TV e Rádio Justiça, veículos comunicativos que transmitem 
semanalmente os julgamentos do Plenário do STF e possuem programas explicativos das decisões. 
160 Em geral, aponta-se como a primeira previsão do instituto amicus curiae no sistema brasileiro - mesmo sem 
utilizar essa nomenclatura - o artigo 31 da Lei nº 6.385/76, com a redação dada pela Lei nº 6.616/78, ao dispor sobre 
a intervenção pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos processos judiciários que tenham por objetivo 
matéria incluída na competência fiscalizadora da entidade. Apesar de essa afirmação ser amplamente aceita na 
doutrina e na jurisprudência do STF, em recente trabalho, Fredie Didier Jr. e Marcus Seixas Souza (2013) 
identificaram a origem remota do amicus curiae no sistema brasileiro no direito imperial, por meio do Decreto nº 
6.142/1876. O referido Decreto regulamentava o procedimento para o Supremo Tribunal de Justiça formular 
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Trata-se de figura que visa à legitimação democrática da jurisdição constitucional, além de buscar 

contribuir ao debate com o aporte de elementos significativos para melhorar qualitativamente a 

construção da decisão. Em poucas palavras, fundamenta-se no caráter vinculante e erga omnes da 

decisão de controle abstrato de constitucionalidade, no pluralismo democrático161 e no princípio 

do contraditório.  

O princípio do contraditório representa a feição democrática do Estado no processo, razão 

pela qual também nos processos objetivos deve-se observar este princípio162. A circunstância de 

nos processos objetivos não se tratar de direitos subjetivados não elide o contraditório em tais 

processos. Isto porque o contraditório não se limita à faceta formal de bilateralidade de audiência 

sob a perspectiva da defesa de direitos subjetivos; pelo contrário, diante da noção lata de 

contraditoriedade, compreende o direito de participação e influência do tecido social na 

elaboração dos atos de poder, dentre os quais se incluem as decisões do controle direto de 

constitucionalidade. Além disso, o alcance do contraditório proposto no presente trabalho não se 

limita a matérias de fato, e compreende também o direito de influência sobre questões de direito, 

                                                                                                                                                                                                 
“assentos”, consistentes na definição da interpretação de leis civis, comerciais e criminais; um verdadeiro mecanismo 
de uniformização de jurisprudência a partir da opinião do mais graduado tribunal do país. Após os debates, o assento 
era tomado por no mínimo dois terços dos membros do tribunal e incorporado à coleção de leis de cada ano (artigos 
9 a 11 do Decreto nº 6.142/1876). O artigo 6º § 2º do Decreto nº 6.142/1876 previa que, nos procedimentos de 
tomada de assentos, o tribunal poderia ouvir o Instituto da Ordem dos Advogados, os Tribunais do Comércio e 
“jurisconsultos de melhor nota” sobre a interpretação de leis de conteúdo relevante. Para os referidos autores, trata-se 
possivelmente da primeira previsão do amicus curiae no direito brasileiro, por possibilitar que tais pessoas e 
entidades ingressassem no processo para prestar ao juízo informações, conhecimento das repercussões das decisões e 
consideração dos melhores argumentos possíveis ao julgamento. O estudo apresentado se reveste de grande 
importância, capaz de rever a informação amplamente difundida de que a origem do instituto no direito brasileiro 
coincidia com a intervenção da CVM. 
Por outro lado, a utilização do termo “amicus curiae” em texto normativo foi estampada pela primeira vez no artigo 
23 § 1º da Resolução 390/2004 do Conselho da Justiça Federal, revogada pela Resolução nº 22/2008. Para maior 
aprofundamento sobre o tema e das demais manifestações do amigo da corte no sistema brasileiro, consultar: 
BUENO, 2012, p. 267-333.  
161 A possibilidade de intervenção do amicus curiae em outros processos cujas decisões, embora não dotadas de 
efeitos vinculantes e erga omnes, transcendam as partes envolvidas será desenvolvida nos próximos tópicos. 
162 Ada Pelegrini Grinover (1988, p. 16) também defende a observância do contraditório inclusive nos processos 
objetivos: “Outras perplexidades gera nosso sistema híbrido, como, por exemplo, o relativo ao contraditório. Quando 
a declaração de constitucionalidade ocorre no processo comum, via controle difuso, a questão prejudicial é 
submetida a contraditório pleno. Ao contrário, quando a questão objeto da própria ação declaratória de 
constitucionalidade, o contraditório não se estabelece, a pretexto de um pretenso caráter objetivo da ação direta, que 
não envolveria o interesse de partes. No entanto,  o contraditório não é apenas direito subjetivo da parte, mas sim 
garantia objetiva do processo e fator legitimante do exercício da jurisdição, de modo que não é possível tolerar 
processos sem contraditório, ao menos eventual, qualquer que seja a natureza da causa”.  
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uma vez que a construção da tese jurídica no âmbito dos processos subjetivos e objetivos não 

consiste em tarefa exclusiva do órgão julgador. 

Antônio do Passo Cabral (2004, p. 11-13) aponta que o instituto do amicus curiae 

relaciona-se à peculiar condição do cidadão, o status civitatis, que consubstancia o direito 

fundamental de participação ativa nos procedimentos estatais decisórios, por meio da influência 

na formação das normas jurídicas vinculativas. Na concepção publicista da jurisdição, o processo 

deve espelhar um debate público, mais um canal de desenvolvimento da democracia 

participativa, e o amicus curiae representa um potente mecanismo para transformar o processo 

em uma poderosa via de manifestação pública. Assim, a admissão do amicus curiae na jurisdição 

constitucional decorre da concepção da democracia deliberativa e participativa, bem como da 

extensão do conceito de intérprete da Constituição. 

Por esta razão, antes mesmo da Lei nº 9.868/1999, o STF admitiu a manifestação de 

órgão na qualidade de amicus curiae nos autos da ADI 748-4/RS. Na ocasião, reconheceu-se que 

a Assembleia gaúcha trouxe aos autos subsídios destinados a esclarecer as repercussões no plano 

social, com o escopo de ampliar o debate constitucional e fornecer elementos não jurídicos 

subjacentes à matéria discutida163. 

O Supremo Tribunal Federal reconhece a importância do amicus curiae para conferir 

legitimidade democrática à jurisdição constitucional, bem como proporcionar o conhecimento de 

mais elementos à construção da decisão164. Neste sentido, mostra-se relevante o julgamento 

proferido nos autos da ADI 2321, no qual o STF reconheceu aspectos essenciais do instituto: a) 

capacidade de pluralização do debate; b) portador de elementos (fatos, argumentos) para 

resolução da controvérsia, diante do reconhecimento da inseparabilidade de aspectos fáticos e 

                                                            
163 Eis trecho do voto do Ministro Celso de Melo no Agravo Regimental interposto pelo governador do estado do Rio 
Grande do Sul na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 748-4/RS: “o órgão da Assembléia gaúcha claramente 
atuou, na espécie, como verdadeiro amicus curiae, vale dizer, produziu informalmente [...] peças documentais que, 
desvestidas de qualquer conteúdo jurídico, veiculam simples informações ou meros subsídios destinados a esclarecer 
as repercussões que, no plano social, no domínio pedagógico e na esfera do convívio familiar, tem representado, no 
Estado do Rio Grande do Sul, a experiência de implantação do Calendário Rotativo Escolar.” 
164 Sobre a função do amicus curiae no ordenamento jurídico, Cassio Scarpinella Bueno (2012, p. 70) ressalta a 
condição de “portador” das diversas vozes plurais da sociedade e do próprio Estado; um verdadeiro instrumento de 
aproximação do tribunal com a sociedade e com o direito a ser aplicado. E arremata: “trata-se, inequivocamente, de 
uma forma de legitimar a produção da decisão jurisdicional.” 
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normativos também no processo objetivo de controle de constitucionalidade; c) legitimação da 

jurisdição constitucional. Eis um trecho da ementa:  

PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - 
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO "AMICUS CURIAE": UM FATOR DE 
PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O 
ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei 
nº 9.868/99, a figura do "amicus curiae", permitindo, em conseqüência, que terceiros, 
desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação 
processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria 
controvérsia constitucional. [...] - A idéia nuclear que anima os propósitos teleológicos 
que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do 
"amicus curiae" no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo 
essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo 
Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e 
necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura 
procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das 
decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário 
poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade. [...] (ADI 
2321 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
25/10/2000, DJ 10-06-2005 PP-00004 EMENT VOL-02195-1 PP-00046 RTJ VOL-
00195-03 PP-00812) 

 

O amicus curiae destaca-se pela capacidade de levar ao Tribunal Constitucional 

diferentes perspectivas sociais – não apenas elementos técnicos – e com isso colaborar para uma 

abertura plural nos processos de controle de constitucionalidade. A assertiva de que o instituto 

viabiliza a participação de entes originalmente excluídos da jurisdição constitucional resta 

corroborada pela pesquisa realizada por Eloísa Machado de Almeida (2012, p. 1092-1095). Após 

análise de dados empíricos, a autora constatou não apenas o crescimento do número de 

manifestações de amici curiae nas ações de controle abstrato no STF ao decorrer dos anos, mas 

principalmente a predominância de atores da sociedade civil nas manifestações na qualidade de 

amici curiae se comparada com entidades governamentais165.  

                                                            
165 Segundo a pesquisa, entre 1999 (ano da edição da Lei nº 9.868/99) e 2005, entre as 1.800 ações de controle de 
constitucionalidade propostas perante o STF, em 13,4% dos casos (total de 242 processos) houve manifestações de 
692 amici curiae. Dentre eles, 73,2% eram associações e organizações da sociedade civil. Especificamente no 
universo das ADIs no mesmo período, 70,64% dos amici curiae eram atores sociais, sendo os principais segmentos 
divididos da seguinte maneira: 40,7% associações de classe; 18,9% organizações não governamentais de defesa de 
direitos; e 10,9% associações de empresas. Em relação à tendência de crescimento quantitativo de participação do 
amicus curiae, os dados preliminares da pesquisa referente ao período de 2006 a 2009 revelam que dentre as 1.000 
ações pesquisadas, 209 contam com a figura de pelo menos um amicus curie, o que representa cerca de 20% dos 
casos. Ou seja, houve um aumento do patamar de 13,4% (período de 1999 a 2005) para 20% (período de 2006 a 
2009). (ALMEIDA, 2012, p. 1092-1095). Além disso, importante ressaltar que a pesquisa tomou por base os 
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Diante do exposto, pode-se sistematizar que os efeitos vinculantes e erga omnes da 

decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade e a mudança do status do 

indivíduo na construção dos atos de poder – da condição de destinatário para coparticipante – 

impõem a quebra do monopólio da interpretação com a consequente abertura procedimental e 

pluralização dos elementos a serem considerados. Um dos mecanismos aptos a proporcionar a 

extensão do rol de possíveis intérpretes da Constituição e contribuir com o aporte de dados 

significativos para a decisão a ser proferida é o amicus curiae. Em suma, trata-se de figura que 

busca enriquecer o debate e legitimar democraticamente a jurisdição constitucional.  

 

4.3. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL NAS AÇÕES COLETIVAS 
O Projeto de Florença, capitaneado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 26-

28) identificou como um dos obstáculos do acesso à justiça a proteção dos direitos difusos e 

coletivos, o que deu origem à segunda onda renovatória do processo. Um dos problemas à defesa 

de tais direitos consiste no diminuto proveito sob a ótica individual, e na consequente 

inviabilidade econômica do ajuizamento da ação por uma pessoa isoladamente. Outro aspecto 

refere-se à falta de reunião ou comunicação entre os indivíduos lesados: não obstante as pessoas 

na coletividade tenham razões suficientes para reivindicar um direito difuso, as barreiras à 

organização podem dificultar para que esse direito seja unificado e expresso.  

Diante do reconhecimento de direitos de caráter transindividual pelos ordenamentos 

jurídicos (meio ambiente e consumidor, por exemplo) e das peculiaridades para sua defesa em 

juízo, passou-se a estudar com maior amplitude e sistematização as demandas coletivas. Além do 

aspecto da legitimidade ativa para representação de tais direitos, reconheceu-se a necessidade de 

rever conceitos básicos do processo civil, em especial o “direito de ser ouvido” e a extensão 

subjetiva da coisa julgada (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 49-51). 

Em compasso com esta tendência, a Constituição brasileira de 1988 incluiu o direito de 

acesso à justiça dentre os direitos e garantias individuais e coletivos (artigo 5º, inciso XXXV), 
                                                                                                                                                                                                 
processos em que houve manifestações dos amici curiae, ou seja, naqueles pedidos de ingresso deferidos pelo STF. 
Há ainda um número não investigado de pedidos de participação social indeferidos pela Corte pelo não 
preenchimento dos requisitos, o que demonstra o grande interesse da sociedade participar e influenciar nos caminhos 
da interpretação constitucional.  
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além de prever diversos mecanismos de proteção coletiva, a exemplo da ação civil pública (artigo 

129, inciso III c/c § 1º), ação popular (artigo 5º, inciso LXXIII), mandado de segurança coletivo 

(artigo 5º, inciso LXX) e a possibilidade de sindicatos e associações defenderem em juízo 

interesses da respectiva coletividade (artigos 5º, XXI e 8º, III). Ampliou-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição para abarcar a tutela dos direitos coletivos de uma maneira geral: 

em suma, assegura-se o direito ao processo qualificado também para proteção dos direitos de 

índole coletiva166.  

No âmbito infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº 

8.078/1990) contribuiu para maior sistematização da matéria diante da aplicação do Título III 

(“Defesa do consumidor em juízo” - artigos 81 a 104) às demais ações coletivas. Ao trazer 

conceitos nucleares – a exemplo da definição de direitos coletivos lato sensu167, e da extensão da 

coisa julgada168 –, o diploma reveste-se de inegável importância ao reconhecimento e 

harmonização do microssistema da tutela coletiva brasileiro169. A existência de um microssistema 

processual coletivo coloca o Código de Processo Civil em posição residual, se comparado aos 

diplomas intercambiantes da tutela coletiva, os quais devem ser utilizados para suprimir lacunas 

entre si antes de se recorrer ao CPC.  

Assim, no Estado Constitucional brasileiro, ao Poder Judiciário atribui-se a função de 

resolver também conflitos metaindividuais. Para tanto, altera-se o paradigma da proteção de tais 

direitos: da tutela atomizada pela técnica da fragmentação dos conflitos prevista no artigo 6º do 

CPC, passa-se a tratar molecularmente os conflitos de interesses coletivos, para com isso 

solucioná-los adequadamente, evitar decisões conflitantes e desafogar os tribunais de demandas 

fragmentárias (WATANABE, 1992, p. 19). Além disso, as ações coletivas podem representar 

                                                            
166 Para uma análise da importância conferida pela Constituição Federal de 1988 às demandas coletivas, consultar 
por todos: MOREIRA, 1991. 
167 Cumpre destacar que tais definições não se referem apenas às relações de consumo, na medida em que há uma 
integração entre os diplomas relativos à tutela coletiva. O artigo 117 do CDC inseriu o artigo 21 à Lei nº 7.347/1985, 
segundo o qual as definições constantes no Título III do CDC são aplicáveis, no que couber, à Ação Civil Pública 
cuja abrangência alcança qualquer interesse difuso ou coletivo, e não apenas os dos consumidores. Para maior 
aprofundamento sobre os conceitos de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e respectivos 
aspectos processuais, consultar: ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda, 2011.  
168 O artigo 16 da Lei nº 7.347/1965 e o artigo 18 da Lei nº 4.717/1965 já tratavam da coisa julgada secundum 
eventum probationes nas ações civis públicas e populares, respectivamente. Quanto a esse tema, a relevância do 
CDC reside em unificar o sistema processual das ações coletivas. 
169 Também reconhecem o processo coletivo como ramo autônomo na ciência processual: CAMBI; DAMASCENO, 
2011. 
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importante mecanismo para atenuar a desigualdade substancial entre as partes, mormente sob a 

ótica dos pequenos litigantes em face dos habituais170.  

Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. (2011, p. 36-42) ressaltam a característica dos 

processos coletivos de servirem à “litigação de interesse público”, pois tratam de demandas 

judiciais que envolvem, para além de interesses meramente individuais, os relativos à 

preservação e realização dos objetivos constitucionais da sociedade e comunidade. Assim, a ação 

coletiva caracteriza-se necessariamente como um processo de interesse público, em decorrência 

dos seguintes aspectos: a) a natureza e relevância dos bens jurídicos envolvidos, a exemplo do 

meio ambiente, relações de consumo, saúde, educação, entre outros; b) as dimensões ou 

características da lesão; e c) o elevado número de pessoas atingidas.  

Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno (2011, p. 30-37) enfatizam a feição 

democrática do processo coletivo por ampliar os instrumentos de acesso à justiça, a efetivação 

dos direitos fundamentais e a proteção das minorias. O processo coletivo é expressão da 

democracia pluralista, porque configura importante instrumento de tutela jurisdicional de 

interesses transindividuais e individuais homogêneos. Trata-se de pretensões dispersas no meio 

social sob a titularidade de grupos identificáveis ou não; por sua própria natureza, o processo 

coletivo traz resultados impactantes no seio da sociedade, e por esse motivo não se pode 

restringir os mecanismos processuais de intervenção democrática.  

De fato, as ações coletivas destacam-se porque versam sobre questões de interesse geral 

e com aptidão para atingir um grande número de pessoas, donde se extrai o interesse público e o 

pluralismo na conformação deste tipo de processo. Nesse paradigma, conforme se demonstrará a 

seguir, três aspectos nodais à compreensão do contraditório substancial relacionam-se entre si e 

merecem destaque: a relevância e alcance social dos temas e bens jurídicos; a ausência no 
                                                            
170 De acordo com os ensinamentos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 25-26), os litigantes “habituais” 
possuem em juízo várias vantagens no litígio em relação aos litigantes “eventuais”, quais sejam: 1) por figurarem em 
numerosas causas, podem ter maior experiência com o direito e por isso planejar de maneira melhor o litígio; 2) 
economia de escala nos custos processuais por participarem de mais casos semelhantes; 3) oportunidade de 
desenvolver relações informais com os membros que decidem; 4) possibilidade de diluir os riscos da demanda por 
terem maior número de casos; 5) possibilidade de “testar” estratégias em determinados casos para, na hipótese de 
êxito, aplicar em outros futuros. Todos esses fatores fazem com que os litigantes organizacionais estejam em 
situação mais favorável que os litigantes individuais, normalmente eventuais. Também ressaltam a possibilidade de 
as ações coletivas promoverem a equalização das partes no sentido aqui defendido: MOREIRA, 1991, p. 199; 
CABRAL, 2007, p. 124-125.  
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processo dos titulares dos direitos discutidos; e a extensão dos efeitos da coisa julgada a tais 

indivíduos, não obstante a falta de participação direta na construção da decisão.  

À luz do artigo 81 do CDC e com aplicação a todo microssistema coletivo, consideram-

se direitos difusos os transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares não são 

determináveis, e se encontram ligados entre si por uma situação de fato, ou seja, entre os titulares 

de tais direitos inexiste uma relação jurídica base.  Constituem exemplos o meio ambiente e a 

proteção em face da publicidade enganosa ou abusiva. Além da indeterminabilidade dos sujeitos, 

este tipo de direito caracteriza-se pela indivisibilidade do bem jurídico: basta uma única lesão 

para atingir a todos, e também a satisfação em relação a um beneficia concomitantemente toda 

coletividade (WATANABE, 1992, p. 17)171. Por esta razão, a coisa julgada produzida em ações 

coletivas que envolvam direitos difusos em regra terá efeitos erga omnes, ou seja, atingirá a todos 

igualmente.  

Os direitos coletivos em sentido estrito classificam-se como transindividuais, de 

natureza indivisível, cujos titulares são um grupo, categoria ou classe de pessoas unidas entre si 

ou com a parte contrária em razão de uma relação jurídica base. O traço distintivo em relação aos 

direitos difusos é a determinabilidade dos titulares por meio do vínculo jurídico entre os membros 

do grupo (integrantes de uma associação, acionistas de uma mesma sociedade) ou com a parte 

contrária (contribuintes de um mesmo tributo, mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, 

alunos de uma mesma escola), desde que a relação jurídica base anteceda a lesão (DIDIER JR.; 

ZANETI JR., 2011, p.77). Assim, a extensão subjetiva da coisa julgada será ultra partes, porém 

limitada ao grupo, categoria ou classe. 

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 103 da Lei nº 8.078/1990172, a coisa 

julgada dos direitos difusos e coletivos stricto sensu segue o modelo secundum eventum 

probationis: julgado improcedente o pedido inicial por ausência ou insuficiência de provas, 

possibilita-se a qualquer legitimado ajuizar novamente a mesma demanda, desde que lastreada 
                                                            
171 Uma propaganda enganosa atingirá número incalculável de pessoas (não há como a mesma propaganda não 
causar lesão a algumas pessoas que dela tiveram conhecimento e não a outras), ao mesmo tempo em que a cessação 
da publicidade ilegal beneficiará toda a coletividade.  Da mesma forma, não se pode dizer quem, especificamente, se 
beneficiaria caso se interrompessem as atividades de uma indústria que despeja produtos químicos no rio São 
Francisco: toda coletividade seria amparada pela medida tendente a proteger o meio ambiente sadio (artigo 225, 
CF/88). 
172 E também artigo 16 da Lei nº 7.347/1965 e o artigo 18 da Lei nº 4.717/1965. 
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em prova hábil a modificar o resultado anterior. Por outro lado, nas hipóteses de procedência ou 

de improcedência com exaurimento das possibilidades probatórias, produzir-se-á a coisa julgada 

de maneira a impedir a rediscussão da matéria. 

Dentre os direitos coletivos em sentido amplo, incluem-se ainda os direitos individuais 

homogêneos, definidos como aqueles decorrentes de uma origem comum. Diante da 

homogeneidade de direitos de diversos titulares individuais e da massificação das relações 

jurídicas, o sistema brasileiro reconheceu a dimensão coletiva de tais direitos (DIDIER JR.; 

ZANETI JR., 2011, p.78). Trata-se, em verdade, de direitos divisíveis e com titulares 

determináveis, que serão beneficiados em caso de procedência da ação coletiva. Isto porque a 

sentença produzirá efeitos erga omnes nas hipóteses de procedência, e, nas de improcedência, 

não impedirá o ajuizamento a título individual pelos interessados que não interviram na ação 

coletiva, regendo-se pelo sistema da coisa julgada secudum eventum litis. 

Fixadas essas premissas, não há como negar a relevância das matérias e o impacto das 

decisões proferidas nas ações coletivas para toda sociedade, ou quando menos, parcela 

significativa dela. Diante da impossibilidade de todos os potenciais atingidos pelos efeitos da 

coisa julgada coletiva participarem do processo, o sistema jurídico brasileiro adotou o modelo 

representativo: confere-se legitimidade a alguns entes para defender em juízo os interesses 

coletivos, a exemplo do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou de associações constituídas 

há pelo menos um ano cuja atuação guarde compatibilidade com os interesses discutidos no 

processo173.  

No caso das ações populares, o cidadão é o legitimado ativo (artigo 1º Lei nº 

4.717/1965), o que representa uma manifestação do exercício da democracia deliberativa por 

meio da valorização da participação direta do indivíduo na construção dos provimentos. Não 

obstante, mesmo no caso da ação popular, não se mostra possível a presença de todos os titulares 

do direito lesado no processo, persistindo o hiato entre as partes e a extensão subjetiva da coisa 
                                                            
173 Sobre o assunto, conferir artigo 5º Lei nº 7.347/1985 e artigo 82 Lei nº 8.078/1990.  
Ricardo de Barros Leonel (2002, p. 31-33) reconhece na legitimação das associações uma nova função de natureza 
política e democrática do processo por meio do processo coletivo. Proporciona-se a atuação de entidades distintas do 
aparato estatal na formulação de novos caminhos a serem seguidos pela sociedade. Por isso, vislumbra o processo 
coletivo como um instrumento de integração democrática e participativa capaz de direcionar os caminhos da 
sociedade. Para uma crítica da legitimação dos entes governamentais para defesa dos interesses difusos e coletivos e 
demais modelos de representação, consultar: CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 51-67. 
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julgada. Em decorrência de tais peculiaridades, defende-se o estabelecimento de mecanismos 

para equilibrar a técnica da tutela jurisdicional coletiva e as garantias processuais dos 

potencialmente vinculados aos efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes (TUCCI, 

2007, p. 49). 

Ricardo de Barros Leonel (2002, p. 168-170) considera que a extensão dos efeitos da 

coisa julgada nos processos coletivos não ofende o princípio do contraditório, pois é preciso uma 

nova visão do processo sob a ótica da representatividade adequada. Nos processos coletivos, a 

classe, o grupo ou categoria estão adequadamente representados pelos legitimados previstos no 

ordenamento jurídico, o que autoriza a construção do provimento jurisdicional e a extensão de 

seus efeitos àqueles que não estiveram presentes no processo. Em suma, para o autor, a 

representatividade adequada, se não substitui, assegura por via transversa a presença e o respeito 

às garantias processuais da coletividade, fatores que autorizam a posterior extensão da eficácia do 

julgado a terceiros. 

Em sentido oposto, Antônio do Passo Cabral (2007, p. 124-128) critica a adoção de um 

procedimento representativo para a tutela dos direitos coletivos, por considerar haver o risco de 

um abismo entre o grupo afetado pela coisa julgada e os representantes legitimados. Autorizam-

se alguns entes a postularem em favor da coletividade, a qual pode estar dispersa 

geograficamente e sem qualquer contato com os órgãos responsáveis pela defesa, especialmente 

em se tratando de entes estatais. Para o autor, não obstante a relevância da efetividade da tutela 

coletiva, os sistemas automaticamente inclusivos (da coisa julgada) e as técnicas de legitimação 

extraordinária promovem um rompimento político-ideológico com o dissenso, o pluralismo e as 

iniciativas individuais.  

Os pontos levantados por Antônio do Passo Cabral merecem reflexão, especialmente se 

analisados sob a ótica da marcha democrática de inclusão do indivíduo na construção das 

decisões estatais, concretizada no processo através do contraditório. De fato, nem sempre a 

entidade legitimada possui aproximação com a coletividade representada, o que pode consistir em 

fator para a limitação ao debate sobre a matéria no processo coletivo. Por não vivenciar a 

realidade da coletividade a qual representa, a entidade pode não atentar para aspectos fáticos ou 

jurídicos relevantes para a solução da controvérsia coletiva.  
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Além disso, o sistema jurídico brasileiro prevê abstratamente um rol de legitimados para 

ações coletivas, diversamente do sistema norte-americano, cuja análise da representatividade do 

postulante é realizada em cada caso. A prévia delimitação dos representantes diminui o espectro 

de pessoas autorizadas a defender em juízo direitos e interesses de cunho coletivo, o que termina 

por recortar o leque de possíveis elementos a serem trazidos ao processo. 

Por outro lado, deve-se recordar que os efeitos da coisa julgada da ação coletiva 

atingirão todas as pessoas que se encontrem em situação pertinente ao objeto discutido (efeitos 

erga omnes ou ultra partes). Assim, da mesma forma que nas ações de controle de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, cujas decisões possuem efeitos 

vinculantes e erga omnes, as decisões proferidas em ações coletivas vincularão igualmente todos 

os titulares do direito, ressalvadas as peculiaridades da coisa julgada secundum eventum 

probationis e secudum eventum litis acima destacadas174.  

A possibilidade de atingir com efeito vinculante grande parcela da sociedade requer 

ainda mais atenção na construção comparticipada do provimento, ou seja, deve-se buscar ainda 

mais a qualidade e completude da decisão ante a potencialidade de repercussão social e 

econômica em larga escala. Para tanto, um mecanismo a ser utilizado é a ampliação das matérias 

– de fato e de direito – objeto do diálogo processual, a fim de se analisarem o maior número de 

elementos possíveis e evitarem-se decisões distorcidas ou dissociadas da realidade. 

Em suma, o processo coletivo representa uma expressão da democracia pluralista porque 

configura instrumento hábil a tutelar interesses metaindividuais, dispersos na sociedade. 

Caracteriza-se pela extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada e pelo grande alcance social 

dos provimentos, traços que requerem um sistema de tomada das decisões mais aberto, associado 

à sociedade aberta dos intérpretes da Constituição (CAMBI; DAMASCENO, 2011, p. 32).  

                                                            
174 Nos casos de improcedência referentes aos direitos difusos e coletivos, permite-se o reajuizamento da ação 
coletiva por qualquer legitimado, desde que haja nova prova hábil a alterar o resultado anterior. Diferentemente, nas 
ações de direitos individuais homogêneos, não obstante o juízo de improcedência da ação coletiva, cada indivíduo 
poderá propor a sua demanda individualmente, ou seja, a coisa julgada é pro et contra apenas em relação aos 
legitimados coletivos, pois em relação aos indivíduos a eficácia subjetiva apenas os atingirá em caso de sentença 
favorável. Por outro lado, em todos os casos, a sentença de procedência da ação coletiva produzirá efeitos erga 
omnes ou ultra partes, a depender do caso.  
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Todos esses fatores não se mostram aptos a fulminar o tratamento molecular dos 

conflitos e retornar-se à estrutura atômica preconizada pelo artigo 6º do Código de Processo 

Civil. Restringir o processo à feição individual, além de representar um retrocesso, mostra-se 

impossível contemporaneamente, diante da sociedade de massa e do reconhecimento pelo 

ordenamento de direitos com nítido caráter metaindividual. Assim, para efetiva e ampla proteção 

dos direitos coletivos, assegura-se o sistema representativo de legitimidade ativa das ações 

coletivas e a extensão subjetiva da coisa julgada, sob pena de esvaziamento do direito a tutela 

jurisdicional efetiva dos direitos coletivos consagrado na Constituição175.  

Esta constatação demanda, porém, uma reformulação no conceito do devido processo 

legal, com destaque para o contraditório como direito de influência por meio da abertura do 

círculo de sujeitos processuais hábeis a trazer elementos ao processo. A construção dos 

provimentos coletivos deve contar com a participação da sociedade para pluralizar o debate e 

colaborar com o aporte de fatos, argumentos, teses e estudos relevantes ao tema tratado, a fim de 

minorar os eventuais abismos entre os representantes legitimados e os anseios da coletividade. 

Nesse contexto, o amicus curiae surge como uma opção de ampliação do contraditório e 

democratização do processo coletivo.  

Conclui-se que, pela própria natureza do processo coletivo e das pretensões por ele 
veiculadas, deve haver maior necessidade de intervenção de terceiros na qualidade de 
“amigo da corte”. Isto para permitir a consideração do maior número de pontos de vista 
relevantes para a solução de questões jurídicas socialmente relevantes. Afinal, nos 
processos coletivos, torna-se possível vislumbrar o conceito de processo socialmente 
efetivo, que seria aquele capaz de veicular as aspirações da sociedade como um todo. 
(CAMBI; DAMASCENO, 2011, p. 38) 

Com efeito, verificou-se que, nas ações de controle de constitucionalidade, o amicus 

curiae destaca-se pela capacidade de levar ao tribunal diferentes perspectivas jurídicas e sociais, 

além de colaborar para uma abertura plural em tais processos. Naquela seara, a sua atuação 

justifica-se pelos efeitos vinculantes e erga omnes, bem como pela mudança do status do 

indivíduo na construção dos atos de poder – da condição de destinatário para coparticipante –, a 

assegurar a quebra do monopólio da interpretação com a consequente abertura procedimental e 

pluralização do debate. Tais fatores, com as devidas adaptações já apresentadas ao longo deste 
                                                            
175 Esta constatação não impede, porém, a reflexão sobre a ampliação do rol de legitimados para propositura de ações 
coletivas, a exemplo da inclusão de grupos sociais ou até mesmo pessoas físicas em geral (e não apenas para ação 
popular), desde que comprovada a representatividade adequada. Esta matéria, todavia, extrapola os limites do 
presente trabalho, razão pela qual não será desenvolvida com maior vagar.  
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item, encontram-se presentes nas ações coletivas, razão pela qual se justifica a defesa de atuação 

do amicus curiae também na tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

A atuação do amicus curiae nas ações coletivas destina-se a democratizar a construção 

de provimentos e teses jurídicas acerca de direitos metaindividuais e com ampla relevância 

social. Na democracia deliberativa, deve-se alargar o círculo de intérpretes não apenas no âmbito 

da jurisdição constitucional (aqui incluídos também os direitos coletivos em sentido amplo 

previstos no texto constitucional), mas também nos demais instrumentos normativos aptos a 

alcançar parcela significativa da sociedade.  

A atuação do amicus curiae ora defendida coaduna-se com o contraditório substancial, 

sob a perspectiva de direito de influência do indivíduo na construção dos provimentos, bem como 

na possibilidade de diálogo paritário entre os sujeitos processuais, a fim de construir a decisão de 

maneira comparticipada e com o maior número de elementos pertinentes possíveis.  Alia-se, ao 

fim e ao cabo, aos princípios da participação e da cooperação processual, por meio do qual as 

partes, o amicus curiae e o juízo atuam conjuntamente para a efetiva proteção judicial dos 

direitos coletivos (CAMBI; DAMASCENO, 2011, p. 40).  

 

4.4. DA IMPORTÂNCIA DOS PRECEDENTES: GENERALIZAÇÃO DO AMICUS 
CURIAE176? 

Uma vez justificada a atuação do amicus curiae nos processos de controle abstrato de 

constitucionalidade perante o STF e nas ações coletivas, pergunta-se: os mesmos fatores que 

demandam a abertura procedimental naqueles processos não estão presentes também em 

demandas de índole individual, ou, quando menos, em alguns deles? Com a tendência de 

valorização dos precedentes no sistema jurídico brasileiro, os efeitos dos processos individuais 

não extrapolam as partes envolvidas e alcançam terceiros indetermináveis?  

Inicie-se com o exemplo do controle difuso e incidental de constitucionalidade e a 

tendência de objetivação ou abstrativização da razão de decidir dos provimentos proferidos nesse 
                                                            
176 Optou-se por utilizar o termo “generalização” do amicus curiae para exprimir a possibilidade de atuação do 
amigo da corte de maneira ampla no processo civil do Estado Constitucional brasileiro. Não significa dizer que em 
todos os casos se mostra possível esta intervenção, conforme se verá ao longo deste tópico, mas que ela independe de 
previsão legal específica, por decorrer da releitura do contraditório proposta no presente trabalho. 
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âmbito. Reconhecida a inconstitucionalidade incidenter tantum por qualquer juízo, em regra, a 

decisão produzirá efeitos entre as partes e retroativos (ex tunc). Mostra-se possível, ainda, 

conferir efeitos erga omnes à decisão, por meio da edição de resolução pelo Senado Federal, nos 

termos do artigo 52, X, da Constituição Federal. 

Não obstante as características acima citadas, a jurisprudência do STF tem caminhado 

no sentido de aproximar os efeitos das decisões proferidas pelo seu plenário em sede de 

declaração incidental e abstrata de constitucionalidade. Trata-se da abstrativização ou objetivação 

do controle difuso: para assegurar igualdade de tratamento e segurança jurídica ao sistema, o 

fundamento da decisão do STF que considera uma norma inconstitucional ao apreciar um 

processo individual repercutirá nos demais casos semelhantes. Em suma, confere-se natureza 

objetiva ao controle difuso, atribuindo-se transcendência – efeitos externos – aos motivos 

determinantes das declarações de inconstitucionalidade incidentais177. 

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 74-84) discorre sobre a interconexão do 

sistema de controle difuso de constitucionalidade com a necessidade de respeito aos precedentes 

no ordenamento jurídico brasileiro. Ao conferir o poder de qualquer “juiz ordinário” controlar a 

constitucionalidade de uma lei, reforça-se a necessidade de um sistema de precedentes, pois não 

há racionalidade em conferir ao Supremo Tribunal Federal a última palavra da interpretação 

constitucional e, ao mesmo tempo, permitir ao juiz negar o significado atribuído pelo STF. Para o 

autor, a decisão do Pleno do STF, ainda que não obedecido o quórum de dois terços, impõe-se ao 

                                                            
177 A Corte reconhece a aproximação dos efeitos das decisões por ela proferidas em sede de controle de 
constitucionalidade difuso e abstrato. Entretanto, não há convergência quanto à extensão deste fenômeno. Uma 
corrente, capitaneada pelo Ministro Gilmar Mendes, defende a reinterpretação dos institutos vinculados ao controle 
incidental de inconstitucionalidade, e, por meio de mutação constitucional do artigo 52, X da CF/88, defende que 
suspensão de execução da lei pelo Senado há de ter simples efeito de publicidade, ou seja, se o STF, em sede de 
controle incidental, declarar, definitivamente, que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se 
a comunicação àquela Casa legislativa para que publique a decisão no Diário do Congresso. Outra corrente, 
integrada pelos Ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, não cogita de mutação constitucional do artigo 
52, X da CF/88 diante dos limites formais e materiais fixados pela Constituição acerca do tema. Para eles, embora as 
questões decididas pelo STF em sede de controle difuso tivessem considerável relevância, esse fato não teria força 
para atribuir novos contornos à citada norma constitucional, razão pela qual não é cabível Reclamação 
Constitucional sob a alegação de ofensa à decisão proferida em processo subjetivo. Para maiores esclarecimentos, 
consultar julgamento da Rcl 4335/AC nos Informativos de jurisprudência nº 454, 463 e 706. Para maior 
aprofundamento sobre a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade e a abertura procedimental, 
consultar: MENDES, 2008; MORAIS, 2008; DANTAS, 2010 p. 188-213; DIDIER JR.; CUNHA, 2013, p. 371-378. 
Para uma crítica à pretendida mutação constitucional do artigo 52, X da Constituição Federal: DANTAS, 2010, p. 
202-206; MACEDO, 2013.  
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próprio tribunal e aos demais juízes, razão pela qual reconhece eficácia vinculante às decisões do 

Supremo Tribunal Federal independentemente de comunicação ao Senado. 

Nessa esteira, caminha-se para que a razão de decidir dos provimentos proferidos em 

controle difuso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal tenham eficácia geral e não restrita às 

partes, concretizando os valores segurança jurídica e razoável duração do processo (artigo 5º, 

XXXVI e LXXVIII, CF/88). Assiste-se à objetivação do controle difuso, pois o STF, ao fixar a 

(in)constitucionalidade de uma norma no julgamento de casos concretos, também exerce a função 

de guardião da Constituição. Não se pode admitir que demandas idênticas sejam decididas de 

maneira diferente pelos juízos espalhados pelo país se o STF é órgão competente para fixar a 

interpretação constitucional (MORAIS, 2008, p. 197-198).  

Além da objetivação do controle difuso de constitucionalidade, identifica-se no 

ordenamento jurídico brasileiro a tendência de valorização e vinculação de outros precedentes 

das Cortes Supremas178, especialmente após a EC nº 45/2004. Diante de uma sociedade de massa, 

e da repetição de situações jurídicas homogêneas perante o Judiciário, precisa-se de instrumentos 

e soluções processuais compatíveis com essa realidade. Assim, as decisões proferidas em 

processos subjetivos individuais deixam de atingir exclusivamente as partes e influenciam no 

julgamento de diversos outros conflitos semelhantes.  

Nesse paradigma, constituem exemplos de reformas tendentes a conferir feição “supra 

individual” aos processos individuais de demandas repetitivas179 (BASTOS, 2009, p. 52): a) 

súmula impeditiva de recurso (artigo 518 § 1º CPC, incluído pela Lei nº 11.276/2006); b) súmula 

vinculante (artigo 103-A da CF/88 e Lei nº 11.417/2006); c) eficácia vinculante das decisões que 

negam a existência de repercussão geral em recursos extraordinários (artigo 543-A § 5º do CPC, 

                                                            
178 Daniel Mitidiero (2013, p. 94-102) identifica o papel do STF e do STJ no Estado Constitucional brasileiro como 
Cortes proativas de adequada interpretação da Constituição e da legislação infraconstitucional federal. Para o autor, a 
decisão recorrida de um caso concreto a ser definido pelo STF ou STJ constitui o “ponto de partida” para o 
desenvolvimento da função de outorgar unidade ao direito, ou seja, tutelar o direito sob uma dimensão geral. A tais 
Cortes cabe definir o sentido das normas constitucionais e da legislação federal, razão pela qual se apresentam como 
“ponto de chegada” a adequada interpretação: a partir daí, confere-se unidade ao direito brasileiro e orientação futura 
aos demais tribunais e à sociedade. Por isso, a interpretação jurídica extraída das tais decisões do STF e STJ (ratio 
decidendi) possui caráter vinculante para conferir “unidade do Direito”. 
179 O propósito do presente trabalho não consiste em estudar o regime das demandas repetitivas, mas evidenciar a sua 
existência no sistema jurídico brasileiro e indagar como se deve concretizar o princípio do contraditório em tais 
situações. Para maior aprofundamento sobre o regime jurídico das demandas repetitivas, consultar por todos: 
CUNHA, 2010. 
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incluído pela Lei nº 11.418/2006); d) seleção de recursos extraordinários e especiais 

representativos da controvérsia e sobrestamento dos casos semelhantes na instância inferior para 

posterior verificação da adequação à decisão proferida pelo STF e STJ, conforme o caso (artigos 

543-B e 543-C, incluídos respectivamente pelas Leis nº 11.418/2006 e 11.672/2008)180; d) 

sobrestamento de pedidos de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigos 

14 e 15 da Lei nº 10.259/2001).  

Os dispositivos citados visam a garantir a igualdade de tratamento a casos levados ao 

Poder Judiciário – casos iguais devem ter soluções iguais. Consequentemente, prestigia-se a 

segurança jurídica, pois antes de ajuizar a ação, a pessoa tem conhecimento de como aquela 

questão já foi ou vem sendo decidida em casos semelhantes e, portanto, tem a legítima 

expectativa de esperar o mesmo resultado. Consiste em um nítido exemplo da aplicação da 

doutrina de precedentes, em busca de uniformização das decisões: em todas essas situações, a 

razão determinante de decidir (ratio decidendi) do provimento do STF ou STJ produzirá efeitos 

perante terceiros que não integram a relação processual paradigma181.  

Além da igualdade e da segurança jurídica, o respeito aos precedentes das Cortes 

Superiores também retrata a necessidade de compatibilizar a cotidiana repetição de demandas 

semelhantes nos fóruns do país e o tempo do trâmite processual. Muitos desses processos 

desembocam no STJ e no STF, o que contribui para a morosidade na prestação da tutela 

jurisdicional diante da impossibilidade de dar vazão à quantidade de recursos distribuídos182. 

Dessa forma, a verticalização das decisões também mira concretizar a razoável duração do 

processo (artigo 5º, LXXVIII, CF/88), permitindo que a cúpula do Poder Judiciário se debruce 

                                                            
180 Trata-se do chamado “julgamento por amostragem”, uma vez que a decisão nos casos paradigmas transporta-se de 
forma definitiva aos recursos sobrestados no tribunal de origem, sem que o STF ou o STJ aprecie cada um 
(DONOSO, 2009, p. 30-31). Há quem denomine também de “mecanismos legais para a solução em bloco” 
(BASTOS, 2009, p. 57).  
181 Para Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 79), a igualdade, a segurança jurídica e a previsibilidade justificam o 
respeito aos precedentes.  
182 No ano de 2011 no Supremo Tribunal Federal, foram distribuídos 6.388 Recursos Extraordinários; no ano de 
2012, 6.042; e em 2013, até 02 de setembro, 3.805 Recursos Extraordinários.  Informações obtidas na estatística do 
sítio eletrônico do STF. < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasseAnosAnteriores> Acesso 
em 03 nov. 2013. 
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sobre a tese jurídica discutida e, uma vez obtida a decisão, aplique-se a ratio decidendi, 

resolvendo-se de uma só vez milhares de casos idênticos183.  

Diante desse contexto, Daniel Mitidiero (2013, p. 25-26) observa que o Estado 

Constitucional brasileiro assegura a construção de uma teoria do processo capaz de fazer frente à 

tutela dos direitos afirmados pelas partes (dimensão puramente particular) e também propiciar a 

unidade do sistema por meio da afirmação e respeito aos precedentes judiciais (dimensão geral da 

tutela de direitos). Nesse paradigma, o duplo discurso do processo civil – um ligado às partes e 

outro ligado à sociedade – pressupõe a construção de uma teoria idônea a “prolação de uma 

decisão judicial justa para as partes no processo e a formação e o respeito ao precedente judicial 

para sociedade como um todo.” 

Este é o ponto nodal: como compatibilizar o respeito ao caráter democrático do 

processo, compreendido através da releitura do contraditório, e a adoção de um sistema de 

respeito aos precedentes? Qual o mecanismo apto a concretizar o contraditório sob a ótica do 

Estado Constitucional brasileiro e a crescente valorização dos precedentes em causas repetitivas, 

quando muitas vezes a pessoa a ser afetada pela decisão não faz parte do processo paradigma em 

que será definida a ratio decidendi?  

Nesse contexto, a perspectiva substancial do contraditório requer a generalização da 

abertura interpretativa para todo o sistema normativo. Isto porque, além da possibilidade de 

controle difuso de constitucionalidade, há judicialização de uma série de matérias de alta 

relevância social – veiculadas em ações coletivas e individuais, e ainda se assiste a uma crescente 

valorização dos precedentes, em especial dos tribunais superiores. Tais precedentes em alguns 

casos vinculam as demais instâncias e a Administração, e quando menos, em outras 

circunstâncias exercem grande poder persuasivo. Trata-se do aqui chamado efeito externo ou 

transcendente dos precedentes e da ratio decidendi.  

                                                            
183 Vale ressaltar que o projeto do novo Código de Processo Civil prevê o “Incidente de resolução de demandas 
repetitivas”, com o escopo de uniformizar a tese jurídica a ser aplicada em demandas que discutem relações jurídicas 
homogêneas. Uma vez admitido o incidente, suspendem-se todas as causas repetitivas correlacionadas ao incidente 
até o julgamento definitivo deste. Para maior aprofundamento sobre o tema, consultar: CUNHA, 2011; 
YOSHIKAWA, 2012. 
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Uma das alternativas para alcançar esta abertura interpretativa no sistema processual 

consiste na admissão do amicus curiae em todos os processos em que haja possibilidade de 

transcendência da ratio decidendi, ou seja, em que será formado um precedente com ampla 

aplicabilidade a casos semelhantes. Trata-se, portanto, da extensão do amicus curiae para as 

causas em que se discutam matérias de alta relevância social e grande repercussão na 

coletividade, os quais, embora titularizados singularmente, atinjam expressivas parcelas da 

população184. 

Cassio Scarpinella Bueno (2012, p. 458) defende esta generalização e aponta os três 

fatores primordiais que a justificam: a) o Estado democrático impõe a abertura interpretativa e a 

criação de mecanismos concretos para viabilizar a participação da sociedade e das diversas 

ramificações do Estado na construção das decisões; b) o Poder Judiciário depara-se com as mais 

diversas questões de direito material: não apenas litígios tradicionais e restrito ao universo 

privado, mas uma verdadeira expansão das questões a serem solucionadas; c) o caráter expansivo 

– vinculante ou persuasivo – das decisões proferidas nos processos judiciais que inicialmente 

diziam respeito exclusivamente a autor e réu.  

Em relação à feição democrática do processo, Antônio do Passo Cabral (2004, p. 23-28; 

31-33), propõe a ampliação do amicus curiae como instrumento da democracia deliberativa e 

participativa. Para ele, a base normativa do instituto repousa na participação pelo contraditório: o 

amicus curiae deve representar um gatilho da participação popular para proporcionar o debate 

público perante o Judiciário não apenas nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, 

mas em todos os casos em que houver interesse público na participação185.  

                                                            
184 Como exemplo de causas individuais repetitivas que atingem parcela significativa da coletividade, podem-se citar 
os casos referentes à revisão do coeficiente de cálculo das pensões por morte em decorrência de lei posterior – Lei nº 
9.032/95 (REs 416827 e 415454). De acordo com a notícia do STF que veiculou o julgamento da matéria, no final da 
sessão, a presidente do Supremo, ministra Ellen Gracie, anunciou o julgamento do dia seguinte de cerca de 4.900 
processos da mesma natureza de beneficiários que pleiteiam o direito à pensão integral. < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69028> Acesso em 22 nov. 2013. 
185 Sobre este ponto, em uma passagem do texto Antônio do Passo Cabral considera fundamento do amicus curiae 
quando o caso puder afetar toda a sociedade (2004, p. 12), o que não se mostra correto, pois basta o caráter repetitivo 
da matéria, e não necessariamente que toda população seja atingida. Entretanto, ao continuar com a leitura, percebe-
se que o autor posteriormente reconhece a atuação do amigo da corte quando houver “interesse público”, o que para 
ele abrange os interesses transindividuais (difusos e coletivos) e individuais homogêneos que atingem significativas 
parcelas da população (2004, p. 31). 
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A extensão ora proposta da intervenção do amicus curiae “trata-se, pois, de uma 

consequência da necessidade de realizar adequadamente o princípio do contraditório, já 

‘princípio da cooperação’” (BUENO, 2012, p. 557-558)186.  De fato, do princípio do contraditório 

extrai-se o princípio da cooperação processual, espécie normativa que impõe um estado de coisas 

a ser alcançado, qual seja, a organização do processo como uma “comunidade de trabalho e 

comunicação” com equilibradas posições entre os sujeitos processuais para construção 

comparticipada da decisão adequada em tempo razoável.  

O princípio da cooperação assegura o fomento do diálogo entre o juiz e as partes para a 

construção das decisões, o que ganha maior relevo quando a ratio decidendi se estabilizará e será 

aplicada a casos semelhantes. Em tais circunstâncias, deve-se preceder à decisão amplo debate e 

aprimoramento, a fim de evitar futuras surpresas dos magistrados quanto a novas argumentações 

jurídicas que levem à superação do precedente ou a demasiadas distinções (MACEDO; 

PEREIRA; PEIXOTO, 2012, p. 538).  

Assim, a crescente observância dos precedentes judiciais interliga-se com a valorização 

do diálogo e da cooperação processual, pois asseguram a construção de um precedente amparado 

no debate e com maior grau de qualidade e legitimidade. A manifestação do amicus curiae 

colabora com elementos que ampliam o leque de conhecimento do órgão julgador, ao mesmo 

tempo em que representa os interesses dos terceiros que serão afetados pela ratio decidendi e não 

terão oportunidade de se manifestar diretamente nos tribunais.  

Sobre a imbricação entre a construção dos precedentes e a intervenção do amicus curiae, 

deve-se observar que este instituto se desenvolveu primordialmente nos Estados Unidos da 

América, que adota o sistema de stare decises. Naquele sistema jurídico, as decisões proferidas 

em processos individuais apontam os rumos jurisprudenciais capazes de influir na vida da 

                                                            
186 Ao considerar o princípio da cooperação uma “atualização” do princípio do contraditório, a releitura deste sob a 
ótica dos direitos fundamentais, Cassio Scarpinella Bueno ressalta a imbricação entre a cooperação e o amicus curiae 
(2012, p. 86-87): “A relação entre o ‘princípio da cooperação’ e o amicus curiae mostra sua face mais visível na 
exata medida em que se reconhece a necessária interação do juiz com as partes – ou com os outros sujeitos que 
possam atuar, de alguma forma, no processo – em busca de melhor aproximação e, portanto, mais completa definição 
dos temas e matérias que deverão necessariamente ser enfrentados pelo magistrado ao julgar o objeto litigioso. A 
cooperação no sentido de diálogo, no sentido de troca de informações, de municiar o magistrado com todas as 
informações possíveis e necessárias para melhor decidir, é a própria face do amicus curiae, desde suas origens mais 
remotas.” No mesmo sentido, ao considerar o amicus curiae um baluarte do princípio da cooperação, cuja destinação 
primeira é de um “verdadeiro cooperador do processo”, conferir: AMORIM, 2010, p. 286.  
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coletividade. Por isso, surgiu a necessidade de os setores sociais, que não os litigantes, também 

tivessem influência sobre as decisões: a transcendência dos resultados em outras relações 

jurídicas ou na definição de interesses análogos justifica a atuação do amicus curiae (CAMBI; 

DAMASCENO, 2011, p. 15-16)187. Na verdade, deve-se ressaltar que a intervenção do amigo da 

corte justifica-se não apenas pelo resultado a ser obtido – procedência ou improcedência de um 

pedido –, mas principalmente para a construção da razão de decidir, da tese jurídica adotada e 

posteriormente aplicada a casos semelhantes.  

A ampliação da atuação do amigo da corte no processo civil brasileiro ressalta a 

aproximação do nosso sistema com o stare decisis, visto que cada vez mais ganha relevo o estudo 

dos precedentes. Conforme visto anteriormente, diversas reformas processuais trouxeram 

dispositivos tendentes a conferir feição “supra individual” aos processos individuais de demandas 

repetitivas (BASTOS, 2009, p. 52). Ao lado desta nova perspectiva dos efeitos das decisões 

proferidas para resolver casos individuais, também se ampliaram as hipóteses legais de 

intervenção do amicus curiae. 

No âmbito dos Juizados Especiais Federais, o artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 estabelece 

o procedimento para processo e julgamento do pedido de uniformização de lei federal perante a 

Turma Nacional de Uniformização, cuja natureza jurídica é de recurso188. De maneira semelhante 

ao trâmite dos recursos especiais e extraordinários repetitivos instituídos posteriormente, os 

pedidos de uniformização idênticos ficam sobrestados e, uma vez publicado o acórdão do 

julgamento paradigma, as Turmas Recursais exercerão juízo de retratação ou declararão 

prejudicados os recursos com tese contrária à uniformizada.  

A decisão proferida no incidente de uniformização pela TNU carrega o efeito interno de 

dirimir a controvérsia sobre a melhor interpretação da legislação federal no caso concreto. 

Paralelamente, possui o efeito externo, que se irradia para outros feitos e instâncias inferiores dos 

Juizados Especiais Federais, e constitui fonte de estabilização de jurisprudência. Ao tempo em 

que firmam a tese jurídica para o caso concreto, estabilizam e uniformizam a questão de direito 

material (SAVARIS; XAVIER, 2013, p. 231-235).  

                                                            
187 Também ressaltam o desenvolvimento do instituto do amicus curiae no direito norte-americano diante do respeito 
aos precedentes: CABRAL, 2004, p. 12-13; BUENO, 2012, p. 111, 116ss; SILVA; BRONSTRUP, 2012, p. 155-156.  
188 Neste sentido: CARREIRA ALVIM; CABRAL, 2010, p. 204; SAVARIS; XAVIER, 2013, p. 170-171.   
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Considerando a sistemática dos incidentes de uniformização e a multiplicação de causas 

semelhantes em trâmite nos Juizados Especiais Federais de todo o país, o artigo 14, § 7º, da Lei 

nº 10.259/2001 inovou o sistema jurídico brasileiro ao admitir desde a redação original a 

manifestação do amicus curiae em tais incidentes. Da mesma forma, a Resolução nº 390, de 

17/09/2004, do Conselho da Justiça Federal (CJF), ao dispor sobre o Regimento Interno da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, previu no artigo 23 a 

possibilidade de apresentação de memoriais e sustentação oral de entidades na qualidade de 

amicus curiae, utilizando-se, inclusive, desta nomenclatura189.  

A lei dos juizados especiais representou uma inovação por ter sido o primeiro diploma a 

dispor sobre a construção de precedentes com efeitos verticalizados e a atuação do amicus curiae 

em tais procedimentos190. Ou seja, trata-se do entrelaçamento entre a aproximação do sistema 

brasileiro com o stare decisis e a ampliação das hipóteses de intervenção do amigo da corte. 

Perceba-se que tanto a Lei nº 10.259/2001 quanto a Resolução nº 390/2004 do CJF foram 

editadas respectivamente em 2001 e 2004, portanto, antes mesmo da Emenda Constitucional nº 

45/2004 e da criação do procedimento dos recursos extraordinário e especial repetitivos e 

representativos de controvérsia. 

J. E. Carreira Alvim e Luciana Gontijo Carreira Alvim Cabral (2010, p. 214-215), ao 

comentarem os dispositivos da Lei nº 10.259/2001, apresentam severas críticas ao seu artigo 14, 

§ 7º, que permite a intervenção do amicus curiae nos incidentes de uniformização. Para eles, a 

manifestação de interessados que não sejam partes “retarda, sem nenhum proveito para ninguém, 

a prestação jurisdicional, já lenta por natureza”. Ainda segundo os referidos autores, ou o terceiro 

                                                            
189 “Art. 23. As partes poderão apresentar memoriais e fazer sustentação oral por dez minutos, prorrogáveis por até 
mais dez, a critério do presidente. § 1º O mesmo se permite a eventuais interessados, a entidades de classe, 
associações, organizações não-governamentais, etc., na função de  “amicus curiae”, cabendo ao presidente decidir 
sobre o tempo de sustentação oral.  § 2º Antes de iniciado o julgamento, ou depois, os juízes, por intermédio do 
presidente, poderão convocar, caso se encontrem presentes, os advogados, os peritos e as partes para prestarem à 
Turma esclarecimentos sobre matéria de fato relevante.  § 3º Em primeiro lugar, falará a parte que requereu o 
incidente.”  
Posteriormente, o Regimento Interno da TNU foi alterado pela Resolução nº 22/2008, a qual, no artigo 28 § 1º 
manteve a previsão de manifestação do amicus curiae, apesar de não utilizar mais desta nomenclatura. A Resolução 
nº 163/2009, por sua vez, não alterou a redação conferida pela Resolução nº 22/2008 sobre o tema.  
190 Não se deve perder de vista, entretanto, a origem remota do amicus curiae no Decreto Imperial nº 6.142/1876, que 
estabelecia o procedimento para que o Supremo Tribunal de Justiça tomasse “assento” sobre questões controversas, e 
a previsão em lista numerus clausus de intervenção do Instituto da Ordem dos Advogados, dos tribunais do comércio 
e dos jurisconsultos de melhor nota. Para maior aprofundamento sobre o assunto, consultar: DIDIER JR.; SOUZA, 
2013. 
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é um prejudicado, o que violaria a regra proibitiva da intervenção de terceiros nos juizados 

especiais191, ou “sua manifestação não tem o menor fundamento e só servirá para atravancar o 

processo, comprometendo a celeridade processual.” 

Não se pode comungar dos argumentos apresentados pelos citados autores. A 

manifestação deste terceiro, na condição de amicus curiae192, justifica-se pelos “efeitos externos” 

ou transcendentes das decisões proferidas nos incidentes de uniformização, o que demanda a 

abertura do círculo de intérpretes do assunto, bem como pela relevância da matéria debatida, a 

qual atinge parcela significativa da população193. Não obstante a limitação da competência pelo 

valor da causa, os litígios que recheiam a atividade dos JEF’s não se reduzem ao mero conceito 

de “pequenas causas”, seja pelo elastecimento do teto (sessenta salários mínimos)194, seja por 

envolverem primordialmente demandas em face do Instituto Nacional do Seguro Social195.  

De fato, a maior demanda dos Juizados Especiais Federais consiste em causas 

previdenciárias em face do INSS, as quais aliam as características de complexidade e ampla 

repercussão social. Por exemplo, em 2007, nos Juizados Especiais Federais no Recife, 

considerando as demandas referentes a direitos sociais, cerca de 61,44% das ações dizem respeito 

a benefícios previdenciários; 34,35 % benefícios assistenciais (previsto no artigo 203, inciso V e 

artigo da Lei nº 8.742/93); 4,07% remuneração de servidor público federal; e 0,13% remuneração 

de militares federais (BORGES, 2009, p. 182). A legislação previdenciária apresenta constantes 

mudanças, o que dificulta a compreensão da matéria e lhe confere complexidade, fato 
                                                            
191  Lei nº 9.099/1995, artigo 10: “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” 
192 A definição da natureza jurídica do amicus curiae e seu regime de atuação no ordenamento jurídico brasileiro 
constituem objeto dos itens seguintes. 
193 Também discordam do entendimento de José Eduardo Carreira Alvim: NOGUEIRA, 2004, p. 31; BUENO, 2012, 
p. 213.  
194 O teto dos Juizados Especiais Federais corresponde atualmente a R$ 40.680,00, considerando-se o valor do 
salário mínimo fixado em R$ 678,00 pelo Decreto nº 7.872, de 26/12/2012, com vigência a partir de 01/01/2013, ao 
regulamentar a Lei nº 12.382/2011.  
195 Os juizados de pequenas causas, cuja origem no Brasil se deu com o Conselho de Conciliação e Arbitragem no 
Rio Grande do Sul no começo da década de 1980 e, posteriormente, com a Lei nº 7.244/84, foram criados para 
possibilitar a resolução de conflitos de baixa complexidade e pequena expressão econômica, que não chegavam ao 
conhecimento do Poder Judiciário. Seriam uma alternativa de alargamento do acesso à justiça, a fim de abranger 
demandas que, ordinariamente, não eram pacificadas pelo Estado. Esta não é, entretanto, a realidade dos Juizados 
Especiais Federais em virtude do valor da causa e das matérias debatidas. Em relação à matéria dos Juizados 
Especiais Federais, deve-se destacar: por ser de competência da Justiça Federal, invariavelmente, estará no polo 
passivo da demanda um ente da Administração Pública Federal direta ou indireta; e as causas não se limitam a 
conflitos do cotidiano entre vizinhos ou consumidores, abrangendo também legislações específicas acerca de direito 
previdenciário, servidores públicos, entre outros. 
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reconhecido pelos próprios magistrados federais. Por esta razão, o baixo valor econômico da 

causa não significa, necessariamente, que a causa seja simples (BRASIL, 2004, p. 23-24). 

Além disso, não se pode perder de vista que as demandas perante os Juizados Especiais 

Federais repetem-se aos milhares perante as diversas instâncias do país. Não apenas causas de 

concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, mas também as relativas a contratos de 

financiamento com a Caixa Econômica Federal, expurgos inflacionários e contribuições 

previdenciárias, por exemplo, multiplicam-se diariamente196. Diante de discussões jurídicas 

idênticas com distinção apenas quanto aos atores processuais, a fim de conferir segurança jurídica 

e igualdade de tratamento, a observância dos precedentes justifica-se. Por outro lado, com o 

escopo de democratizar tais procedimentos e possibilitar que terceiros cuja esfera jurídica será 

afetada pela consolidação de uma tese possam ter voz no debate, assegura-se a manifestação do 

amicus curiae.  

Quanto à alegação de embaraço à celeridade processual, deve-se ler a atuação do amigo 

da corte no incidente de uniformização em conjunto com o sistema de sobrestamento de recursos 

semelhantes. Ora, o mecanismo de eleger um recurso representativo para ser julgado pela 

instância superior, ocasião em que se fixará a tese jurídica sobre a matéria e a posterior 

verificação da adequação dos recursos sobrestados, destina-se justamente a evitar que o tribunal 

precise analisar milhares de casos idênticos sobre o mesmo objeto. Trata-se de mecanismo para 

conferir igual tratamento, segurança jurídica e desafogar as instâncias superiores, permitindo que 

elas se debrucem sobre a matéria repetitiva de maneira exauriente uma ou poucas vezes. Fixada a 

ratio decidendi, resolver-se-ão os demais processos sobrestados de maneira mais célere.  

Assim, a atuação do amigo da corte não representa um empecilho à celeridade: trata-se, 

pelo contrário, de instrumento para aprimorar a consolidação da tese jurídica e, em larga escala, 

contribuir à razoável duração do processo. Ao pluralizar o debate sobre a matéria, o amicus 

curiae permite que, quando da construção da ratio decidendi, analisem-se argumentos jurídicos e 

elementos fáticos que talvez não chegassem ao conhecimento do tribunal quando da análise do 

                                                            
196 Para se ter uma ideia, conforme Relatório da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em setembro de 2013, havia 
8.622 processos virtuais e 121 processos físicos sobre diversas matérias sobrestados perante a Turma Recursal 
daquele estado, aguardando a consolidação da tese jurídica pela TNU ou pelo STF. Tais dados confirmam a assertiva 
de que as causas em trâmite perante os Juizados Especiais Federais carregam grande relevância social e caráter 
repetitivo, a justificar a atuação do amicus curiae.  
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recurso representativo de controvérsia, mas que depois poderiam ser aventados em casos 

semelhantes. Em outras palavras, o amigo da corte colabora para a construção do precedente a ser 

aplicado em casos posteriores e, portanto, compatibiliza-se com o contraditório, segurança 

jurídica e razoável duração do processo. 

Por fim, quanto à previsão contida no artigo 10 da Lei nº 9.099/1995, deve-se interpretar 

que não se admite no âmbito dos juizados especiais as hipóteses de intervenção de terceiro 

tradicionais contidas no CPC. Por esta razão e à luz do contraditório no Estado Constitucional 

brasileiro, mostra-se compatível a atuação do amicus curiae nos incidentes de uniformização de 

jurisprudência nos JEF’s.  

Não restam dúvidas, portanto, de que a previsão contida na lei dos Juizados Especiais 

Federais representou um avanço na imbricação entre o respeito aos precedentes e a observância 

do contraditório em tais processos. Tanto é assim que diplomas posteriores seguiram a mesma 

trilha e, ao aproximarem o sistema jurídico brasileiro do stare decisis, também previram a 

manifestação do amicus curiae. 

No procedimento estabelecido para edição, revisão e cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 11.417/2006 prevê 

a possibilidade de o relator admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na 

questão. Além disso, o artigo 354-B do Regimento Interno do STF prevê que, verificado o 

atendimento dos requisitos formais do requerimento para súmula vinculante, a Secretaria 

Judiciária publicará edital no sítio do Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e 

manifestação de interessados no prazo de cinco dias197.  

Trata-se de mecanismos de ampliação dos intérpretes para fins de construção da tese 

jurídica que irá embasar o enunciado de súmula vinculante, no qual se deve ressaltar a iniciativa 

de publicação de edital, inclusive no sítio eletrônico do STF, para conferir maior publicidade à 

questão debatida. Esta medida mostra-se capaz de efetivamente levar ao conhecimento da 

                                                            
197 “Art. 354-B. Verificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do 
Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo de cinco dias, 
encaminhando a seguir os autos ao Procurador-Geral da República.” 
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sociedade civil a matéria e com isso pluralizar o debate, razão pela qual deve ser adotada em 

todos os demais casos de atuação do amicus curiae.  

Na análise da repercussão geral para fins de admissão de recurso extraordinário, o artigo 

543-A, § 6º, do CPC prevê a manifestação de terceiros. Tal dispositivo deu ensejo à Emenda 

Regimental nº 21/2007, atualizada pela Emenda 42/2010, para alterar o artigo 323 do Regimento 

Interno do STF e prever a manifestação de terceiros acerca da repercussão geral debatida198. 

Interessante observar que o texto normativo prevê a manifestação do amigo da corte apenas em 

relação ao reconhecimento ou não da repercussão geral da matéria, e silencia em relação ao 

julgamento do mérito do recurso extraordinário. Entretanto, ultrapassada a admissibilidade do 

recurso pela existência de repercussão geral, resta evidenciada a relevância social da matéria e a 

transcendência da razão de decidir em relação a todos os demais recursos extraordinários 

sobrestados na origem, donde se conclui também pela possibilidade de intervenção do amicus 

curiae quanto ao mérito do recurso.  

Em suma, diante da conformação do processo civil no Estado Constitucional brasileiro, 

especialmente da dupla dimensão da tutela de direitos – particular e geral – (MITIDIERO, 2013, 

p. 25-26), urge reconhecer a possibilidade de manifestação do amicus curiae nos processos tanto 

de índole objetiva quanto subjetiva, coletivo ou individual com relevância social. Trata-se de 

mecanismo decorrente do modelo constitucional do processo civil brasileiro, da democracia 

deliberativa e da perspectiva substancial do princípio do contraditório, razão pela qual independe 

de previsão expressa em texto normativo199. Trata-se de instrumento democrático por viabilizar a 

participação em processos nos quais os interesses envolvidos ou a questão debatida possuam 

transcendência por ultrapassarem a simples esfera dos sujeitos processuais envolvidos.  

                                                            
198 “Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o Relator submeterá, por meio 
eletrônico, aos demais ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral. § 1º Tal 
procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo 
Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos em que se presume a 
existência de repercussão geral. § 2º Mediante decisão irrecorrível, poderá o Relator admitir de ofício ou a 
requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão 
da repercussão geral.” 
199 Também defendem a generalização ou extensão da atuação do amicus curiae: CABRAL, 2004; MORAIS, 2008; 
BUENO, 2006, p. 61-73; DANOSO, 2009, p. 33-34; DAMASCENO, 2010, p. 157-159; BUENO, 2012; SILVA; 
BRONSTRUP, 2012. 



165 

 

Importante ressaltar que a generalização do amicus curiae consiste em tendência 

acolhida pelo projeto do Novo Código de Processo Civil, que no artigo 138200 permite ao juiz ou 

ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social 

da controvérsia, admitir a manifestação do amigo da corte. 

 

4.5. REGIME JURÍDICO DO AMICUS CURIAE NO SISTEMA BRASILEIRO201 

4.5.1. Natureza jurídica e interesse 

Viu-se que a finalidade da atuação do amicus curiae consiste basicamente em abrir a 

jurisdição à participação popular e, com isso, conferir-lhe maior legitimação, bem como 

colaborar com o aporte de dados, elementos e argumentos para alcançar uma decisão 

qualitativamente melhor. Diante dos objetivos da presente dissertação, entende-se pertinente 

investigar a relação do instituto com o princípio do contraditório, razão pela qual não se mostra 

adequado (nem viável) analisar se a atuação do amicus curiae alcança, na prática, o objetivo de 

conferir maior grau de legitimidade à jurisdição e a construção de decisões qualitativamente 

melhores. Sendo assim, limitar-se-á a verificar os contornos dogmáticos da atuação do amigo da 

corte no Brasil, ou, em outras palavras, o seu regime jurídico. 

No item anterior, fixou-se a premissa de que a extensão do leque de intérpretes na 

democracia deliberativa deve alcançar os processos de cunho objetivo e também os subjetivos, 

cujas decisões tenham efeitos transcendentes em relação a outros casos semelhantes. Defende-se, 

pois, a generalização do amicus curiae para o sistema jurídico brasileiro em tais casos. Mas, 

afinal, quem é o amicus curiae? Quais os limites de sua atuação? 

                                                            
200 Eis a redação do caput do dispositivo: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, 
de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de 
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze 
dias da sua intimação.” 
201 Após pesquisa, verificou-se que a jurisprudência do STJ e do a STF de maneira geral convergem sobre os 
requisitos e poderes de atuação do amicus curiae. Por esta razão, optou-se por apresentar um regime jurídico da 
atuação do amicus curiae no Brasil, ressaltando-se as peculiaridades circunstanciais quando necessário. Frise-se 
ainda que diante da maior quantidade de casos de atuação do amigo da corte nos processos de controle de 
constitucionalidade abstrato perante o STF, a maioria dos precedentes encontrados são de ações deste tipo. 
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Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que da pesquisa realizada constatou-se o consenso 

da doutrina e da jurisprudência quanto à atuação do amicus curiae como fator de democratização 

e pluralização do exercício da atividade jurisdicional, além de relacionar-se ao princípio do 

contraditório com o aporte de elementos para a construção da decisão202. Trata-se de 

concretização da proposta de Peter Härberle (1997) de abertura dos intérpretes da Constituição, 

estendida também às causas de relevância e impacto social. Entretanto, ainda persiste 

controvérsia acerca da natureza jurídica do amigo da corte e dos contornos de sua atuação no 

processo civil brasileiro.  

Quanto à natureza jurídica, dividem-se as opiniões em duas grandes correntes: a 

primeira considera o amicus curiae um auxiliar do juízo; e a segunda, um terceiro “atípico”, 

“especial”, “diferenciado” ou “sui generis”, adjetivos acrescentados, a fim de distinguir a 

manifestação do amigo da corte das hipóteses tradicionais de intervenção de terceiro previstas no 

Código de Processo Civil (artigos 50 a 80). 

Para Fredie Didier Jr. (2003a, 34-37), o amicus curiae é um auxiliar do juízo203, e não 

um terceiro, pela simples circunstância de atuar no processo. A manifestação do amigo da corte 

destina-se a municiar o magistrado com elementos mais consistentes, e com isso auxiliar na tarefa 

hermenêutica para o juízo proferir uma decisão qualitativamente melhor. Para o autor, a 

relevância social de algumas causas requer a adequação objetiva da tutela jurisdicional, e a 

ouvida do amicus curiae consiste na manifestação desta adequação procedimental. Ao defender a 

condição de auxiliar do juízo do amigo da corte, arremata:  

A possibilidade de intervenção do amicus curiae justifica-se como forma de 
aprimoramento da tutela jurisdicional; reconhece-se que o magistrado não detém, por 

                                                            
202 Nesse sentido, a título exemplificativo os seguintes artigos: CABRAL, 2004; NOGUEIRA, 2004; BUENO 
FILHO, 2005; LEMOS, 2005; HEINEN, 2007; MORAIS, 2008; CAMBI; DAMASCENO, 2011; SILVA; 
BRONSTRUP, 2012; SANTOS, 2012.  
203 Em sentido semelhante, Juliano Heinen (2007, p. 158) ressalta a função do amicus curiae como “colaborador” 
dos julgadores da Suprema Corte, ao fornecer argumentos e enriquecer o debate. O interesse social desse auxiliar do 
juízo consiste em prestar um serviço de extrema relevância à construção de um padrão hermenêutico plural. O autor 
expressamente cita os ensinamentos de Fredie Didier Jr., para quem o amicus curiae é um auxiliar do juízo com a 
finalidade de aprimorar o julgamento da causa em debate, e adere a esta doutrina.  Também considera o amigo da 
corte uma hipótese peculiar de auxiliar do juízo: Pauliane do Socorro Lisboa Abraãao, 2011, p. 83.  
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vezes, conhecimentos necessários e suficientes para a prestação da melhor e mais 
adequada tutela jurisdicional. (DIDIER JR., 2003a, p. 37)204 

Considerar o amicus curiae um auxiliar do juízo centra-se na ideia do aprimoramento da 

prestação jurisdicional, na função de colaborar através do aporte de elementos para a melhor 

interpretação do caso concreto. Entretanto, não se deve perder de vista que o fundamento da 

atuação do amicus curiae não se restringe a aprimorar a tutela jurisdicional, mas principalmente 

constitui um traço democrático do processo no Estado Constitucional brasileiro. A intervenção do 

amigo da corte concretiza a democracia deliberativa, sob a perspectiva de que o indivíduo se 

torna agente, e não mero destinatário da decisão estatal. Em outras palavras, a abertura dos 

intérpretes da Constituição e de matérias de alta relevância social transporta a participação 

popular direta na construção dos atos de poder para o palco judicial.  

Justifica-se a atuação do amicus curiae pela transcendência dos efeitos das decisões 

proferidas – não apenas no controle abstrato de constitucionalidade, mas também nas ações 

coletivas e demandas repetitivas –, a fim de viabilizar a participação popular na construção de 

tais provimentos. Também consiste em mecanismo em busca de conferir legitimação do Poder 

Judiciário, ao abrir as portas deste Poder à influência de uma pluralidade de atores sociais. Em 

consequência de tais fatores, ao aportar ao processo elementos diversos (jurídicos ou não), o 

amicus curiae aumenta o espectro de visão sobre a matéria, e viabiliza a construção 

comparticipada de uma decisão qualitativamente melhor.  

Não se pode negar que, ao analisar um maior leque de argumentos e elementos, a 

decisão apresenta um maior potencial de qualidade, e esta é uma das consequências da atuação do 

amicus curiae. Rechaçar a natureza jurídica de auxiliar do juízo do instituto não significa 

esquecer a importância do amigo da corte com o aporte de elementos aptos a propiciar uma 

melhor prestação jurisdicional. Significa, contudo, considerar este apenas um dos elementos do 

amigo da corte, e não o seu foco principal. Consoante dito, a atuação do amicus curiae decorre 

primordialmente do caráter democrático do processo, da transcendência dos efeitos da decisão e 

                                                            
204 Do mesmo autor, ao considerar o amicus curiae um auxiliar do juízo em questões técnico-jurídicas, conferir 
também: DIDIER JR., 2005, p. 181-186. 
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da participação dos indivíduos por meio do contraditório como influência na construção das 

decisões judiciais.  

Em suma, considerar o amicus curiae um auxiliar do juízo implica desconsiderar o 

caráter preponderantemente democrático do instituto, bem como minorar sua importância na 

formação dos precedentes e teses de relevância social. Além disso, reduzir a função do amigo da 

corte a aprimorar a tutela jurisdicional porque o magistrado não possui elementos necessários 

sobre certas matérias entremostra uma visão solitária da construção da decisão, como se o amigo 

da corte fosse um simples instrumento para fornecer subsídios ao juiz, e não o coautor da decisão 

em condição paritária no diálogo processual.  

A segunda grande corrente doutrinária atesta a condição de terceiro do amicus curiae205. 

Afirma-se que o amigo da corte é um terceiro distinto das hipóteses tradicionais de intervenção 

de terceiro do CPC, por não possuir interesse jurídico no conflito objeto do processo. Entretanto, 

percebe-se, em geral, a ausência de definição do conceito de partes e de terceiro para alicerçar a 

afirmação de que o amicus curiae é um terceiro, bem como a delimitação do interesse do qual ele 

é portador.  

Giuseppe Chiovenda (1998, p. 197-198) é autor de um dos conceitos mais clássicos e 

adotados de partes e terceiros no processo civil. Ao partir de uma perspectiva eminentemente 

processual, considera parte quem formula pedido e quem tem pedido formulado contra si206. Por 

exclusão, todos aqueles que não integram o conceito de parte consideram-se terceiros no 

processo. Não obstante se reconhecer que o conceito de Chiovenda foi elaborado sob outro 

paradigma do processo civil, deve-se sopesar que, por ser o mais simples e restritivo, constitua o 

mais adequado a ser utilizado de maneira ampla, para abarcar as diversas espécies de processo e 

conflitos envolvidos.  

                                                            
205 A título exemplificativo, consultar: CARNEIRO, 2003; CABRAL, 2004; CUNHA JÚNIOR, 2004; NOGUEIRA, 
2004; LEMOS, 2005; HEINEN, 2007; MEDINA, 2009; CAMBI; DAMASCENO, 2011; BUENO, 2012; SANTOS, 
2012; SILVA; BRONSTRUP, 2012. 
206 Na verdade, esta expressão amplamente conhecida resume o ensinamento de Chiovenda (1998, p. 197), para 
quem: “A demanda judicial, em geral, é o ato com o qual a parte (autor), afirmando a existência de uma vontade 
concreta da lei, que lhe garante um bem, declara a vontade de que seja atuada em face da outra parte (réu) e invoca, 
para esse fim, a autoridade do órgão jurisdicional.” Atualmente, não restam dúvidas de que o processo não se resume 
a declarar a vontade concreta da lei, mas se extrai de Chiovenda a ideia de que a nota distintiva do conceito é 
formular pedido e ter pedido formulado contra si.  
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Ovídio Baptista da Silva e Flávio Luiz Gomes (1997, p. 134-137) igualmente propõem 

um conceito de parte rigorosa e eminentemente processual: partes são as pessoas que tomam 

parte no processo como elementos da controvérsia; as demais figuras da relação processual que 

também participam do processo são denominados terceiros. Apenas as partes serão atingidas pela 

coisa julgada, nunca os terceiros que participaram da relação processual. Não obstante assentir-se 

quanto ao caráter processual do conceito de parte, e a possibilidade de terceiros participarem do 

processo, diante da existência de ações de cunho coletivo, não se considera elemento integrante 

do conceito de parte a circunstância de ser atingido pela coisa julgada. 

Para Fredie Didier Jr. (2011, 350-351), o conceito de parte também carrega um sentido 

processual, mas sob outro enfoque. A parte participa do processo com parcialidade, com interesse 

em determinado resultado do julgamento. O conceito de terceiro, por sua vez, obtém-se por 

exclusão ao conceito de parte: terceiro é aquele que não é parte. A intervenção de terceiro 

prevista no CPC justifica-se pela existência de um vínculo entre o terceiro, o objeto litigioso do 

processo e a relação jurídica material deduzida: trata-se de ato jurídico processual pelo qual um 

terceiro, autorizado por lei, ingressa em processo pendente e transforma-se em parte. Assim, para 

o autor, o terceiro, ao ingressar no processo, passa a ostentar a condição de parte.  

Não se adota no presente trabalho a doutrina de Fredie Didier Jr. segundo a qual o 

terceiro, ao intervir no processo, passa necessariamente à condição de parte. Isto porque não se 

confundem os conceitos de sujeitos ou partícipes processuais (gênero, todos que participam do 

processo) com o de parte e terceiros – espécies do gênero sujeitos processuais, e conceitos 

excludentes, pois quem é parte não carrega a condição de terceiro e vice-versa207. Além disso, ao 

considerar elemento integrante do conceito de parte possuir “interesse em determinado resultado 

do julgamento” ou “postular ao longo do processo”, ter-se-ia que reconhecer a condição de parte 

do próprio amicus curiae, pois ele, ao se manifestar no processo, apesar de não formular pedido 

                                                            
207 Cassio Scarpinella Bueno (2003, p. 2-3) adota a doutrina de Chiovenda e rechaça o entendimento de que “parte” é 
todo aquele que participa da relação processual, ou, de maneira mais técnica, todo sujeito do contraditório. Em 
seguida, arremata: “O ‘ser’ terceiro, para fins relevantes de estudo sobre as formas pelas quais ele pode intervir, não 
se relaciona, em um primeiro momento, com participar do contraditório e ser sujeito de direitos, deveres, faculdades, 
ônus e obrigações no plano do processo. Alguns terceiros realmente entrarão em juízo pedindo algo. [...] Até pode 
acontecer que, quando intervierem, estes terceiros passem a ser partes [...]. Outros, entretanto, adotando a premissa 
que abre este item, serão sempre terceiros porque, não obstante exerçam atividades no plano do processo, nada 
pedem em juízo e nada contra eles é pedido.”   
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nem ter pedido contra si formulado, postula a adoção na decisão de determinada tese ou 

argumentação.  

Em suma, adota-se como premissa para esta dissertação o conceito restrito de parte 

formulado por Giuseppe Chiovenda e, por exclusão, o de terceiro: aquele que não formula pedido 

e não possui pedido formulado contra si. Diante do caráter processual deste conceito, não importa 

se a pessoa que formula o pedido é realmente o titular da relação jurídica, pois o conceito de parte 

independe da legitimidade para a causa ou da existência do direito material sobre o qual repousa 

a pretensão208. 

Além disso, em decorrência da releitura do contraditório como direito de influências 

retrooperantes entre todos os sujeitos processuais, reconhece-se serem sujeitos do contraditório as 

partes, o juiz e, eventualmente, o Ministério Público, auxiliares da justiça e os terceiros que 

intervenham no processo. A construção comparticipada da decisão assegura o direito ao diálogo a 

todos os que tenham voz no processo, independentemente da condição por ele ocupada no palco 

judiciário.  

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá (2004, p. 63-64) ressalta que a exigência de interesse 

jurídico para justificar a intervenção de terceiro reside na vedação à ampliação do objeto litigioso, 

com a indevida inclusão de novos interesses subjetivos na causa. Em outras palavras, justifica-se 

a intervenção do terceiro unicamente quando o interesse dele interliga-se juridicamente com a 

relação já posta em juízo; caso contrário, não haveria limites à ampliação do objeto litigioso. O 

autor salienta que a atuação do amicus curiae não violaria esta regra, já que ele não busca a tutela 

de interesse subjetivo e não amplia o objeto da controvérsia, pois nas ações de controle de 

constitucionalidade não se discutem os interesses subjetivos das partes, estando em jogo apenas o 

interesse público de controle.  

                                                            
208 No sentido ora defendido, conferir os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2012, p. 
103): “Parte é quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional. [...] Parte é um conceito puramente processual, 
que se afere mediante o simples lanço de olhos ao processo. Não se confunde com o conceito de parte legítima, que 
supõe pesquisa no plano do direito material.” Mais adiante, os referidos autores parecem também não comungar do 
entendimento de que todo terceiro que ingressa no processo adquire necessariamente a condição de parte: “Parte é 
quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional do direito. Terceiro é conceito de exclusão: quem não pede e 
contra quem nada fora pedido no processo é terceiro. […] Dá-se intervenção de terceiros quando um terceiro 
ingressa em um processo já pendente, ocupando no processo a posição de parte ou de assistente simples da 
parte.”(MARINONI; MITIDIERO, 2012, p. 141-142). 
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O mesmo raciocínio aplica-se também aos processos individuais de demandas 

repetitivas ou com ampla repercussão social. Apesar de neles haver discussão sobre os interesses 

das partes, cuja razão de decidir servirá de parâmetro para inúmeros casos semelhantes, a atuação 

do amicus curiae não implica a ampliação de interesses subjetivos discutidos, pois tem por 

escopo enriquecer o debate sobre questão já posta. O objeto da controvérsia diz respeito às partes 

envolvidas, mas a manifestação do amicus curiae não acarreta a ampliação do objeto litigioso, e 

sim o aprimoramento do debate da matéria controversa.  

Assim, considera-se o amicus curiae um sujeito processual, um sujeito do contraditório, 

com a natureza jurídica de terceiro, porém distinto das demais hipóteses de intervenção de 

terceiro tradicionalmente previstas no CPC. A distinção reside no fundamento da intervenção 

(democratização do processo, efeitos transcendentes da decisão, ampliação dos elementos ao 

debate sobre a matéria controversa) e também na ausência de interesse jurídico a justificar a 

manifestação.  

O Supremo Tribunal Federal também considera o amicus curiae um terceiro (e não 

auxiliar do juízo), cuja intervenção relaciona-se à legitimação da jurisdição, ao caráter 

democrático e à abertura dos intérpretes da Constituição, consoante se extrai da ementa a seguir 

transcrita: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVENÇÃO 
PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, 
§ 2º). SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE 
NO SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO. - No estatuto que 
rege o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade, o ordenamento 
positivo brasileiro processualizou a figura do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 
2º), permitindo que terceiros - desde que investidos de representatividade adequada - 
possam ser admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão 
de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. - A admissão de terceiro, na 
condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, 
qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, 
enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado 
democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma 
perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de 
entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da 
coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes 
ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que 
contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem 
por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2130 MC, Relator(a): 
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Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/12/2000, publicado em DJ 02/02/2001 P - 
00145) 

 

Estabelecida a natureza jurídica de terceiro do amicus curiae, o próximo passo consiste 

em investigar o tipo de interesse apto a justificar sua intervenção no processo.  

Cassio Scarpinella Bueno (2012, p. 467) identifica a natureza jurídica de terceiro do 

amicus curiae e, ao mesmo tempo, apresenta o seu grande traço distintivo em relação às 

modalidades de intervenção previstas no CPC: a ausência de interesse jurídico tradicional – 

subjetivado – e a existência de um “interesse institucional”. Este consiste em uma espécie de 

interesse jurídico (porque agasalhado pelo ordenamento) de caráter público por transcender o 

interesse individual dos litigantes e do próprio interesse eventualmente titularizado pelo amicus 

curiae.  

Ao seguir a mesma linha, Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno (2011, p. 26-29) 

procuraram delinear o tipo de interesse do amicus curiae em correlação com o fundamento de sua 

atuação. Trata-se de interesse institucional, que não se confunde com o interesse individual das 

partes; deve ser um interesse socialmente relevante, e sua juridicidade decorre da ordem jurídica 

como um todo. Busca concretizar o interesse público para atender aos anseios de maior 

legitimidade das decisões judicias em que há um forte apelo social e que influenciem diretamente 

os rumos da sociedade.  Em síntese, qualifica-se o interesse do amicus curiae pelos “possíveis 

reflexos que uma dada decisão judicial, em razão das questões discutidas, poderá gerar no grupo 

social, servindo como precedente a orientar o julgamento, pelo Poder Judiciário, de casos 

presentes e futuros.”  

Nessa esteira, pode-se afirmar que o interesse do amicus curiae consiste em um interesse 

metaindividual, não subjetivado e agasalhado pelo ordenamento jurídico do Estado democrático 

de direito. Representa um traço do caráter democrático do processo e da relevância social do 

tema debatido. Por esta razão, parece acertado incluir como aspecto deste interesse a 

possibilidade de reflexos da decisão judicial – rectius: da razão de decidir – em casos presentes e 

futuros. Além disso, diversamente do que aparentemente possa parecer, não se pode afirmar que a 

esfera jurídica do amicus curiae nunca será diretamente afetada pela decisão proferida, pois nos 
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casos de controle abstrato de constitucionalidade, por exemplo, a decisão reveste-se de efeitos 

erga omnes209. 

Sobre o assunto, Leonardo Carneiro da Cunha (2013, p. 158-159) frisa a finalidade da 

atuação do amicus curiae na apresentação de argumentos, dados ou elementos para o exame da 

questão por diversos pontos de vista e, com isso, colaborem para a construção de uma melhor 

decisão. O autor também considera que o interesse do amicus curiae é institucional, ou seja, um 

interesse jurídico que se diferencia do interesse jurídico da figura da assistência do CPC pelo grau 

ou intensidade do interesse. A distinção do tipo de interesse jurídico reside na perspectiva, 

finalidade e no objetivo de cada um: o interesse do amicus curiae é de ver aquela opinião, 

ideologia, posição acolhida. Pretende que, na decisão, prevaleça a tese coincidente com sua 

opinião ou orientação, independentemente de quem seja o autor ou o réu. 

Nesse contexto, pode-se propor como definição do interesse a justificar a intervenção do 

amicus curiae a contribuição ao debate sobre matéria dotada de relevância social – aqui 

compreendida aquela apta a afetar se não todos, parcela significativa da coletividade ou 

segmentos sociais – diante da possibilidade de reflexos da razão de decidir em casos presentes e 

futuros semelhantes. Além disso, mesmo que a esfera jurídica do amigo da corte venha a ser 

atingida pela decisão, trata-se de interesse não subjetivado, pois ele atua como portador da 

pluralidade de argumentos, elementos e opiniões sobre a matéria, e não em defesa de um 

interesse por ele eventualmente titularizado. 

Cuida-se de interesse diverso do assistente, cujo interesse jurídico repousa 

necessariamente na vitória de uma das partes porque a sentença proferida entre autor e réu pode 

refletir na relação jurídica entre o autor e o terceiro ou o réu e o terceiro, seja para favorecê-lo ou 

prejudicá-lo. No caso do amigo da corte, interessa contribuir para que a decisão acolha 

determinado conteúdo por ele defendido, uma vez que esta tese jurídica poderá afetar a própria 

coletividade. Por esta razão, considera-se que o interesse do amicus curiae consiste em 

democratizar o palco judiciário e cooperar com o órgão julgador por meio do aporte de elementos 

de natureza técnica, ideológica, social etc., relacionados à causa e à sua atuação social. Com isso, 

                                                            
209 Defende que a esfera jurídica do amicus curiae não será atingida pela decisão: SILVA; BRONSTRUP, 2012, p. 
164. 
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objetiva participar da construção da decisão e influenciá-la para que ela se direcione no sentido 

por ele defendido.  

Neste ponto, deve-se ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal vacila quanto à 

precisa distinção do interesse a ensejar a atuação do amicus curiae ou do assistente simples. Por 

exemplo, nos autos do RE 550.769 QO/RJ, o Sindicado da Indústria de Fumo do Estado de São 

Paulo (SINDFUMO) requereu o ingresso na qualidade de assistente simples da empresa 

recorrente, e justificou o interesse jurídico na causa sob o argumento de que a matéria discutida 

nos autos – interdição de estabelecimento como forma de coação ao pagamento de tributo – é 

comum às empresas de cigarros representadas pelo requerente, além da repercussão geral da 

matéria sobre causas semelhantes. A União opôs-se ao pedido de intervenção sob o argumento de 

ausência de interesse jurídico, pois decisão que viesse a ser tomada pela Corte nos autos não teria 

qualquer repercussão jurídica para as demais empresas do setor. Tratava-se, na visão do ente 

federativo, de interesse econômico e indireto. 

O relator do processo, Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a presença do interesse 

jurídico do postulante e admitiu a intervenção na qualidade de assistente simples, no que foi 

seguido à unanimidade pelos demais membros do STF. Ao fundamentar a decisão, destacou a 

pluralização do debate por meio do aporte de elementos úteis à compreensão da causa, bem como 

a influência que este precedente exerceria sobre os casos semelhantes futuros. Além disso, 

analisou a representatividade do SINDFUMO no ramo das indústrias fabricantes de cigarro, a 

conferir-lhe legitimidade para falar em nome delas210.  

                                                            
210 Eis importante trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa: “Reconheço que o mero interesse na resolução da 
demanda, como forma de firmar orientação jurisprudencial que eventualmente será útil ou desastrosa a determinado 
sujeito de direito é insuficiente para que se repute presente interesse jurídico de intervenção em processo judicial. 
[…] Portanto, o interesse jurídico do Sindifumo-SP encontra amparo na manifesta necessidade de pluralização do 
debate, concorrendo com os elementos que julgar úteis à melhor compreensão do quadro em exame e forem 
processualmente admissíveis neste estágio do processo. 
Ademais, a decisão que vier a ser tomada pela Corte durante o julgamento do recurso poderá influir na ponderação e 
na calibração de uma linha histórica de precedentes que versam sobre sanções políticas, e é inequívoco que a norma 
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal se aplica especificamente às empresas produtoras de cigarro, cujo 
mercado aparenta ser limitado a poucos produtores.” Para uma análise resumida da decisão ora comentada, consultar 
Informativo do STF nº 496.  
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Na verdade, a intervenção do SINDFUMO no caso ora analisado não representa hipótese 

de assistência simples, mas de verdadeiro amicus curiae. Perceba-se que a justificativa para o 

ingresso centrou-se na pluralização do debate sobre a matéria e na repercussão que a construção 

deste precedente exerceria sobre casos análogos. Tais elementos, conforme defendido no presente 

trabalho, constituem fundamentos da atuação do amigo da corte, além de representarem 

parâmetros para distinguir a atuação dele do interesse jurídico a ensejar manifestação do 

assistente simples. 

Ao comentar decisão do RE 550.769 QO/RJ, Fredie Didier Jr. (2008) reconheceu a 

necessidade de compatibilizar o contraditório com a força vinculativa do precedente judicial, 

especialmente quando proveniente do STF, e aplaudiu a ampliação de interesse jurídico 

autorizador da assistência simples. Para ele, o Supremo Tribunal Federal simplificou a questão e 

ampliou a concepção de interesse jurídico autorizador da assistência simples também para 

relações de direito coletivo.  

Não obstante a concordância com os fundamentos dos comentários apresentados por 

Fredie Didier Jr. (2008) – releitura do contraditório nas demandas repetitivas e de índole coletiva 

– não se pode assentir com a conclusão de que o mecanismo adequado para tanto é a assistência 

simples. Adotar esta postura significa desvirtuar a assistência simples, e descaracterizar a figura 

do amicus curiae, terceiro que intervém exatamente para pluralizar o debate e permitir a melhor 

formação de precedentes com efeitos transcendentes a casos semelhantes.  

Não se pode perder de vista que a releitura do contraditório como mecanismo da 

democracia deliberativa no processo assegura a intervenção do amicus curiae nos casos de ampla 

repercussão social, a fim de possibilitar a influência e participação popular na construção dos atos 

de poder. Assim, no caso sob análise, diversamente do entendimento firmado pelo STF, a 

intervenção do SINDFUMO possui natureza jurídica de verdadeiro amigo da corte, e não de 

assistente simples.  

Por fim, quanto à nomenclatura do interesse do qual o amicus curiae é portador, deve-se 

reconhecer que a utilização da expressão “interesse institucional” pode contribuir para dar a 

impressão de restringir a atuação do amicus curiae apenas a pessoas jurídicas, excluindo-se do rol 

de legitimados as pessoas físicas. Talvez por esta razão Antônio do Passo Cabral (2004, p. 19) 
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denomina o interesse do amigo da corte de “ideológico”, a fim de exercer parcela de participação 

por meio de manifestação nos autos. Esta expressão também não se mostra adequada, seja pela 

ausência de definição do significado, seja por transparecer que o amigo da corte irá defender a 

sua opinião independentemente de ter representatividade sobre a matéria. 

Poder-se-ia propor então a utilização das expressões interesse “profissional”, “público”, 

“metaindividual” ou tantas outras para designar o tipo de interesse do amicus curiae. Todas elas, 

porém, também se mostram demasiadamente vagas. Diante da ampla utilização da nomenclatura 

“interesse institucional”211 para o fim de diferenciar do interesse jurídico apto a autorizar as 

hipóteses de intervenção do assistente, bem como considerando tratar-se o nome dado ao 

fenômeno de questão de somenos importância, adota-se a expressão “interesse institucional” para 

designar o interesse do amicus curiae, nos termos acima delineados.  

 

4.5.2. Requisitos para ingresso 

O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 regulamentou os requisitos para ingresso do 

amicus curiae nos processos de controle direto de constitucionalidade perante o STF. A partir 

dele, passou-se a estudar com maior frequência e profundidade o instituto, razão pela qual se 

considera como parâmetro também para as demais hipóteses de atuação do amigo da corte212. De 

acordo com o texto legal, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade 

dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou 

entidades. 

Deste dispositivo extraem-se os requisitos gerais para admissão de ingresso do amicus 

curiae no sistema jurídico brasileiro: a) excepcionalidade da intervenção213; b) relevância da 

                                                            
211 Parte da doutrina utiliza a expressão “interesse institucional” cunhada por Cassio Scarpinella Bueno (2012), a 
exemplo de: NOGUEIRA, 2004, p. 28; ABRAÃO, 2011, p. 84; CAMBI; DAMASCENO, 2011, p. 26; CUNHA, 
2013, p. 158. 
212 Os dispositivos do CPC limitam-se a permitir ao relator admitir manifestações de terceiros nos casos de 
repercussão geral e matéria repetitiva ou declaração incidental de inconstitucionalidade. Para melhor visualização, 
conferir: artigos 482 § 3º; 543-A § 6º; e 543-C § 4º, todos do CPC. 
213  Apesar de reconhecer a relevância da atuação do amicus curiae para pluralização do debate e construção para 
uma decisão qualitativamente melhor, o STF considera excepcional a intervenção. Neste sentido, conferir: “Observo, 
desse modo, que a admissão de terceiros, na condição de terceiro interessado ou de amicus curiae, configura 
circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional e que pressupõe, para tornar-se efetiva, a 
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matéria discutida; c) representatividade adequada214; e d) utilidade ou conveniência do ingresso 

no processo. A análise do preenchimento de tais requisitos deve se dar em cada caso concreto, 

por meio de decisão fundamentada.  

De maneira geral, a relevância da matéria para fins de admissão do amigo da corte 

significa a transcendência da decisão para a sociedade. Deve-se tratar de direitos difusos ou 

coletivos ou, pelo menos, atingir um grande número de pessoas titulares de direitos individuais 

homogêneos. Em suma, exige-se que a matéria debatida ressoe na vida da coletividade. 

Especialmente nos casos de processos de índole individual, a decisão a ser proferida deve irradiar 

efeitos externos a terceiros, o que se mostra presente nas demandas repetitivas e com repercussão 

geral da matéria. Em tais hipóteses, a atuação do amicus curiae representa um instrumento para 

concretização do contraditório substancial na construção do precedente, o qual deverá ser 

observado em casos semelhantes. 

Não obstante a comprovação da transcendência da matéria debatida, os maiores óbices à 

admissão do amicus curiae encontram-se na representatividade do postulante ao ingresso e na 

utilidade ou conveniência da manifestação. Esses dois requisitos constituem “verdadeiros filtros” 

à manifestação do amigo da corte215.  

                                                                                                                                                                                                 
demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia.” (ADI 
2675, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-246 DIVULG 
14/12/2012 PUBLIC 17/12/2012); ADI 3421, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Proferida pelo(a) 
Ministro(a) MARCO AURÉLIO, julgado em 27/09/2005, publicado em DJ 05/10/2005 PP-00032. 
214 O conceito e os contornos do critério da representatividade adequada serão abordados no decorrer do texto. 
Entretanto, a fim de evitar mal entendidos, desde já se mostra pertinente ressaltar que a representatividade adequada 
para fins de intervenção do amicus curiae não se confunde com a representatividade dos legitimados para 
propositura das ações coletivas. Nestas, o legitimado extraordinário postula o direito do grupo ou da coletividade: 
substitui processualmente os titulares dos direitos coletivos discutidos em juízo. Não obstante se compreenda que a 
dicotomia “direito próprio-direito alheio” e o conceito de substituição processual referem-se rigorosamente a direitos 
de índole individual (MARINONI; MITIDIERO, 2012, p. 101-102), não se pode negar que nas ações coletivas o 
termo “representante” aproxima-se do significado de “procurador ou mandatário de” (FERREIRA, 2010, p. 658), 
como se ordenamento jurídico tivesse escolhido entes para postular em juízo direitos coletivos em substituição aos 
titulares de tais direitos.  
O amicus curiae, por sua vez, não postula direito próprio ou de qualquer pessoa; não substitui em juízo a 
comunidade, pessoas ou grupos. O amigo da corte consiste em instrumento de democratização da interpretação 
jurisdicional, razão pela qual deve se mostrar apto a aportar argumentos e elementos sobre determinada matéria, ou 
seja, deve ser capaz de contribuir ao debate diante da respeitabilidade, reconhecimento científico ou profissional 
sobre a matéria. O termo “representante”, neste caso, aproxima-se do significado de “pessoa ou coisa tomada como 
modelo” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2433). 
215 Neste sentido, conferir fundamentação do voto da Ministra Rosa Weber nos autos das ADIs 4010, 4832 e do RE 
592891: “Os verdadeiros filtros à proliferação indevida de requerimentos de ingresso como amicus curiae decorrem 
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Em relação à representatividade, Antônio do Passo Cabral (2004, p. 20-21) entende não 

se deva aplicar este requisito ao amicus curiae, por se tratar de mecanismo típico das class 

actions norte americana que possibilita ao tribunal aferir se a parte que está em juízo para defesa 

de direito supra-individual “tem capacidade técnica e empreenderá uma proteção efetiva aos 

interesses dos membros da coletividade, que poderá ser atingida pelos efeitos da decisão e pela 

formação da coisa julgada mesmo em relação aos ausentes do litígio”. Assim, por considerar que 

o amicus curiae não é legitimado extraordinário e as partes que debatem em torno do direito 

material estão presentes no processo, o autor conclui não haver risco de representação inadequada 

e por isso dispensa a comprovação deste requisito para atuação do amicus curiae.  

Ao elencar os motivos pelos quais entende dispensável o requisito da representatividade 

adequada para o amicus curiae, o autor parece confundir o conceito de representatividade das 

entidades legitimadas para propositura de ações coletivas com os casos de intervenção do amigo 

da corte. Não obstante o emprego da mesma palavra (representatividade), trata-se de expressão 

com significados distintos a depender do caso: nas ações coletivas, os legitimados substituem 

processualmente o grupo ou comunidade, agem na defesa do direito de tais pessoas. O amicus 

curiae, por sua vez, não postula direito de qualquer pessoa, mas se mostra capaz de democratizar 

e enriquecer o diálogo sobre a matéria relacionada à sua função institucional ou profissional, 

razão pela qual é um representante em sentido objetivo. Destaca-se pela possibilidade de fornecer 

argumentos e elementos – jurídicos ou não – para pluralizar o debate sobre a matéria.216  

O amicus curiae apresenta-se como uma opção para concretizar o contraditório 

substancial, abrindo-se a discussão à participação popular plural, a fim de apresentar as ideias e 

argumentos dos mais diversos segmentos envolvidos. Ora, as funções do amigo da corte de 

democratização do processo e de colaborar com a construção de uma decisão melhor pressupõem 

a capacidade de ele ser o fiel portador de elementos, argumentos e ideias relacionadas ao tema 

debatido. Sem estas características, o instituto desvirtua-se e pode se tornar um mecanismo de 

embaraço e atraso da prestação da tutela jurisdicional. Para intervir como amicus curiae, 

                                                                                                                                                                                                 
do requisito da representatividade adequada, conjugado com os requisitos concernentes à utilidade e à conveniência 
da sua intervenção.” 
216 Conforme salientado anteriormente, nas ações coletivas termo “representante” aproxima-se do significado de 
“procurador ou mandatário de” (FERREIRA, 2010, p. 658). No caso do amicus curiae, “representante” aproxima-se 
do significado de “pessoa ou coisa tomada como modelo” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2433), capaz de fornecer 
elementos jurídicos ou não sobre a matéria de relevância social debatida no processo. 
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portanto, o postulante deve comprovar a representatividade adequada, nos termos a seguir 

propostos.  

Primeiramente, quanto a quem pode figurar como amigo da corte, o sistema brasileiro 

optou por não fornecer um rol fechado de legitimados, o que se coaduna com a abertura do 

círculo de intérpretes, e demanda a interpretação do conteúdo e limites desse conceito no caso 

concreto. O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 refere-se à manifestação de “órgãos ou 

entidades”, o que poderia conduzir à interpretação de restringir o conceito exclusivamente a 

pessoas jurídicas. Por outro lado, os demais textos legislativos trazem expressões mais amplas 

para designar a manifestação do amigo da corte, a exemplo de “terceiros”, “interessados” e 

“pessoas e órgãos”217. 

Diante do caráter democrático do instituto e da busca pelo maior grau de pluralização do 

debate, deve-se admitir a intervenção de representantes de entidades e também de pessoas físicas. 

O corte apriorístico de pessoas naturais para atuarem como amicus curiae consiste em restrição 

indiscriminada e sem motivação adequada: trata-se de recorte arbitrário incompatível com o 

Estado democrático de direito. Em segundo lugar, exclui do círculo de intérpretes uma parcela 

significativa de possibilidades e estudiosos aptos a aportar novas visões e elementos sobre as 

mais variadas matérias, capazes de pluralizar o debate e contribuir para a construção de uma 

decisão de melhor qualidade218.  

Perceba-se: não se defende a participação de qualquer pessoa natural na qualidade de 

amicus curiae em todo e qualquer processo. Este não é o objetivo do instituto. Combate-se, 

entretanto, a exclusão apriorística da pessoa natural, a qual poderá manifestar-se nos processos de 

repercussão social, cuja matéria relacione-se com sua atuação de pesquisa ou profissional. Em 

outras palavras, a intervenção de pessoas físicas na condição de amigo da corte envolve 

necessariamente o requisito da representatividade adequada, relacionado às noções de 

respeitabilidade, reconhecimento científico e perícia em relação à matéria posta em debate 

(SILVA; BRONSTRUP, 2012, p. 178-180).  

                                                            
217 O artigo 14 § 7º da Lei nº 10.259/2001 refere-se a “interessados”; o artigo 3º § 2º da Lei nº 11.417/2006 e o artigo 
543-A § 6º do CPC utilizam a expressão “terceiros”; artigo 543-C § 4º do CPC fala de maneira abrangente em 
“pessoas, órgãos ou entidades”. 
218 Também admitem expressamente a intervenção de pessoas físicas como amicus curiae, mesmo sem apresentar 
esses argumentos: CUNHA JÚNIOR, 2004, p. 157; CARDOSO, 2008, p. 106; CARDOSO, 2013. 
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Todavia, ao se analisar a jurisprudência do STF sobre a admissão do amicus curiae, 

verifica-se a tendência de não admitir a intervenção de pessoas físicas na qualidade de amigo da 

corte, tão-só pelo fato de serem pessoas físicas, e não entidades219. Apesar de, em alguns casos, o 

tribunal não referir expressamente à impossibilidade da intervenção de pessoas naturais, o STF 

utiliza-se do vago argumento de não comprovação da “representatividade adequada” para 

indeferir a manifestação de pessoas físicas na condição de amicus curiae, mesmo que 

demonstrem a condição de estudiosas sobre o tema posto em debate.  

Nos autos da ADI 3510, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 5º da Lei de 

Biossegurança (Lei nº 11.105/2005), o STF não admitiu o ingresso na qualidade de amicus curiae 

de estudioso da matéria, sob o singelo argumento de que “é incontroversa a falta de 

representatividade do postulante.”220 No caso, tratava-se de pessoa capaz de enriquecer o debate 

sobre matéria complexa e de pouco conhecimento pela Corte Constitucional, além de possibilitar 

a pluralização dos atores da influência na construção da decisão. Ademais, deve-se ressaltar que o 

problema verificado neste caso concreto não reside exclusivamente em o STF indeferir o ingresso 

do postulante pessoa natural no processo da ADI, mas também na evidente ausência de 

motivação da decisão proferida.  

De fato, ao empregar expressões vagas e furtar-se de analisar o preenchimento do 

requisito da representatividade, o Tribunal Constitucional pode encontrar uma válvula de escape 

                                                            
219 Por exemplo, nos autos da ADI 3585, o Ministro Eros Grau limitou-se a indeferir o pedido de ingresso de pessoa 
física por ausência de previsão legal: “José do Espírito Santo, Fernando Jorge de A. Santos e Antonio Cabral de 
Castro, advogados, requerem suas admissões nestes autos na condição de amicus curiae. 2. O § 2º do artigo 7º da Lei 
n. 9.868/99 estabelece que o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 
pode admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. Indefiro o pedido, por faltar previsão legal. [...]” (ADI 
3585, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 20/10/2005, publicado em DJ 03/11/2005 PP-00024) 
220 Eis a transcrição integral da decisão: “Reginaldo da Luz Ghisolfi requer a sua admissão na presente ação direta de 
inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae. Para tanto, alega que há anos vem estudando as questões 
jurídicas relacionadas à utilização do embrião humano, o que culminou com a elaboração da dissertação de Mestrado 
intitulada "A proteção legal do embrião humano e sua relação com a engenharia genética na União Européia e no 
Brasil". Assim resumida a pretensão, passo a decidir. O § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99 autoriza o relator da ação 
direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, a 
admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. Sucede que esse não é o caso dos autos. Ainda que patente a 
relevância da matéria aqui veiculada, é incontroversa a falta de representatividade do postulante, razão 
porque inferido o seu pedido. Isso não obstante, recebo a peça apresentada como memorial e determino à Secretaria 
que promova a sua juntada por linha. Publique-se. Brasília, 03 de maio de 2006. Ministro CARLOS AYRES 
BRITTO Relator” (ADI 3510, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, julgado em 03/05/2006, publicado em DJ 
11/05/2006 PP-00006) Grifou-se. 
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para escolher quem deseja que participe ou não do debate. Conforme visto no capítulo 3, da 

releitura do contraditório pelas luzes do Estado Constitucional brasileiro decorre o reforço de 

dever de motivação das decisões, o que deve ser observado também nos provimentos de 

deferimento ou indeferimento da manifestação do amicus curiae. 

Ainda quanto à possibilidade de se admitir a pessoa natural como amicus curiae, deve-se 

distinguir esta intervenção da hipótese de pessoas cujos interesses particulares estão sendo 

discutidos. Nos casos de processos sobrestados no regime das demandas repetitivas e de 

reconhecimento de repercussão geral, a eventual intervenção do interessado não se esteia no 

interesse institucional em que prevaleça uma tese ou argumento, mas direta e precipuamente que 

uma das partes seja vencedora para que a ratio decidendi do processo paradigma seja aplicada 

verticalmente ao processo desta mesma pessoa. Trata-se, sem dúvidas, de hipótese distinta do 

amigo da corte e que merece tratamento jurídico também distinto.  

Por esta razão, nos casos de recursos extraordinários com repercussão geral ou recursos 

de matéria repetitiva (artigos 543-A § 6º e 543-C § 4º CPC), não se admite o ingresso na 

condição de amici curiae de pessoas físicas ou jurídicas interessadas com recursos sobrestados na 

origem221. Isto porque o interesse subjacente dos postulantes repousa em obter uma decisão 

favorável pessoalmente, e não aportar informações relevantes para influenciar na construção 

democrática da tese jurídica. Em tais hipóteses, deve-se admitir a intervenção do terceiro 

requerente na qualidade de assistente litisconsorcial, pois o direito do peticionário será decidido 

em processo que, pela dinâmica dos institutos processuais (sobrestamento de repercussão geral e 

matérias repetitivas), afasta-se a sua participação direta. Em suma, ausente o interesse 

institucional na intervenção, e presente o interesse subjetivo no resultado do julgamento 

(BUENO, 2012, p. 583).  

                                                            
221 “Por força do requisito da representatividade adequada, não se admite o ingresso no feito, na qualidade de amici 
curiae, de pessoas físicas ou jurídicas interessadas apenas - ou fundamentalmente - no desfecho do seu processo, 
como aquelas que têm recursos sobrestados na origem, aguardando o desfecho de processos com repercussão geral 
reconhecida por esta Corte” (RE 590415, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática proferida em 29.9.2011). 
No mesmo sentido: RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/10/2008. 
No STJ: “Considero que a representatividade das pessoas, órgãos ou entidades referidos deve relacionar-se, 
diretamente, à identidade funcional, natureza ou finalidade estatutária da pessoa física ou jurídica que a qualifique 
para atender ao interesse público de contribuir para o aprimoramento do julgamento da causa, não sendo suficiente o 
interesse em defender a solução da lide em favor de uma das partes (interesse meramente econômico).” (REsp 
1207071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012).   



182 

 

Em relação à representatividade adequada das pessoas jurídicas e consequente 

legitimidade do amicus curiae, o Supremo Tribunal Federal costuma verificar a pertinência 

temática entre o objeto tratado no processo e a atividade ou missão institucional do candidato – 

de maneira semelhante aos casos de legitimados especiais para propositura de ação de controle 

abstrato perante o STF. Para tanto, o primeiro e principal método utilizado reside no cotejo entre 

o estatuto social do peticionário e o objeto da ação (LAURENTIIS, 2012, p. 1173)222.  

Por exemplo, a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de ingresso da ANAMATRA 

(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), na ADI 3931 em que se discutia 

a constitucionalidade do artigo 21-A da Lei n. 8.213/1991, sobre a caracterização do conceito de 

acidente do trabalho. Na decisão monocrática, entendeu-se ausente a pertinência temática porque 

a alusão estatutária à defesa da valorização do trabalho e dignidade humana não conduz à 

conclusão de estar incluída entre as suas finalidades a defesa da constitucionalidade de normas 

que disciplinem as relações de emprego ou a concessão de benefício decorrente de uma relação 

de emprego. Em suma, considerou restringir-se a missão da associação à defesa dos direitos da 

categoria, sem relação direta com a questão jurídica debatida nos autos223. 

Em suma, diferentemente das ações coletivas, a análise da representatividade do 

postulante a amigo da corte esteia-se na análise da pertinência temática do objeto da entidade, 

missão social, atuação profissional ou linha de pesquisa da pessoa com o tema discutido nos 

autos, além do conhecimento específico sobre o tema. O amicus curiae deve demonstrar-se apto a 

pluralizar o debate através do aporte de dados ou argumentos relevantes que acrescentem 

fundamentos para o deslinde da questão. Através do critério da representatividade, a 

                                                            
222 No mesmo sentido também é a conclusão de SILVA; BRONSTRUP, 2012, p. 191. 
223 Da mesma forma, nos autos da ADC nº 19, o Ministro Marco Aurélio denegou o pedido de admissão da SBDP 
(Sociedade Brasileira de Direito Público) na qualidade de amicus curiae por a entidade não ostentar a condição de 
especialista ou expert na matéria discutida - no caso, a Lei Maria da Penha. Para decisões que admitiram o ingresso 
do amicus curiae diante do reconhecimento da pertinência temática, consultar: “Verifico que as peticionárias 
preenchem os requisitos necessários para o seu ingresso na causa na qualidade de amicus curiae, haja vista que há 
relação direta entre os fins institucionais da associação requerente e a matéria objeto do presente recurso 
extraordinário” (RE 627051, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27/02/2012); RE 567110, Relatora 
Ministra CARMEN LUCIA, julgado em 05/08/2010; ADI 3329, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 
17/05/2006. No STJ, também se exige a pertinência temática do postulante ao amicus curiae: REsp 1309529/PR, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 04/06/2013; REsp 
1207071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 
08/08/2012. 



183 

 

jurisprudência tem procurado estabelecer “filtros à proliferação indevida” de manifestações de 

terceiros, cuja especialidade não se coadune com o objeto do processo.  

Em decorrência, admite-se o ingresso do amicus curiae exclusivamente quando ele 

tenha potencialidade para fornecer elementos novos e relevantes. Trata-se do requisito da 

utilidade e conveniência da manifestação, segundo o qual a intervenção do amicus curiae deve 

apoiar-se em razões que tornem “desejável e útil” a sua atuação processual na causa. Constitui 

ônus do requerente demonstrar sua aptidão para ampliar o conhecimento do tribunal sobre objeto 

do debate, a fim de colaborar com a prestação jurisdicional e bem realizar o princípio da 

cooperação (BUENO, 2012, p. 503). Ausente esta circunstância, indefere-se o pedido de 

ingresso224. 

Nessa esteira, para o STF, não se admite “sobreposição de interesses”, ou seja, os dados 

e argumentos do candidato a ingresso devem portar novos elementos ao processo, diversos dos já 

trazidos pelas partes225.  Melhor seria, entretanto, que o STF utilizasse a expressão “sobreposição 

de elementos”, uma vez que o termo “sobreposição de interesses” faz aparentar que o amicus 

curiae postula em juízo interesses subjetivados. Na verdade, deve-se verificar a aptidão do 

pretendente a amigo da corte de acrescentar o debate por meio de outro subsídio fático ou 

jurídico relevante para o julgamento da causa ainda não constante no processo.  

De fato, a participação do amicus curiae destina-se a pluralizar o debate acerca da 

matéria debatida com o aporte de elementos relevantes que, se não fosse admitida sua 

manifestação, não integrariam o acervo processual. Se os argumentos do amicus curiae já 

estiverem englobados pelas demais manifestações no processo – seja das partes, seja de outros 

                                                            
224 Nesse sentido, conferir: ADI 2.321 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 25/10/2000; ADI 
4010, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 26/06/2012; RE 592891, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 
julgado em 15/05/2012. 
225 O Ministro Joaquim Barbosa bem salientou a ligação entre a utilidade da manifestação à pluralização do debate e 
a sobreposição de interesses para indeferir o pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae nos seguintes 
termos: “Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que 
o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos 
importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Lê-se, no estatuto social que acompanha a 
petição 88513/2005, que a requerente deverá ser filiada, "na forma da lei, ao órgão confederativo da indústria" (art. 
5º). Como a postulante já é representada pela requerente desta ação direta de inconstitucionalidade – a Confederação 
Nacional da Indústria – e não há menção ao acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o 
julgamento da causa, não se justifica a admissão da postulante como amicus curiae no presente feito.” (ADI 2556, 
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 13/03/2006). 
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amici curiae –, o ingresso em nada acrescentará a discussão, e poderá representar uma medida 

contrária à razoável duração do processo. Assim, constitui requisito para ingresso do amigo da 

corte a ausência de “sobreposição de elementos”. 

Nos Estados Unidos da América, a Rule 37 da Suprema Corte disciplina a atuação do 

amicus curiae e também exige para fins de admissão a potencialidade de aporte de matérias 

novas. Segundo a Rule 37, o “amicus curiae brief” será admitido se trouxer ao tribunal matéria 

relevante não trazida aos autos pelas partes. Trata-se de limitação com vistas a compatibilizar a 

pluralidade do debate e a racionalidade na prestação da tutela jurisdicional, evitando-se que os 

mesmos elementos sejam repetidos no processo e tumultuem a marcha processual.  

Quanto ao momento de ingresso do amicus curiae, a jurisprudência fixa como marco 

temporal limite a liberação do processo para julgamento ou inclusão em pauta. Justifica-se este 

marco porque a finalidade da atuação repousa na colaboração ao debate, no fornecimento dos 

mais variados tipos de elementos para a construção de uma decisão melhor e, por isso, não há 

espaço para intervenção após este momento processual226.  

Ao considerar a finalidade do amigo da corte de influenciar na formação do 

convencimento dos julgadores, a começar pelo relator, considera-se a inclusão do processo em 

pauta dado objetivo que revela estar o processo apto a julgamento (BUENO, 2012, p. 174-175). 

Deve-se apenas ressaltar que, a fim de exercer influência no debate sobre a matéria, não apenas a 

admissão do amicus curiae, como também a apresentação de memoriais deve-se dar até a 

liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento227.   

Por fim, aspecto importante a ser abordado no tocante à admissão do amigo da corte 

consiste em equilibrar a balança entre a busca por democratização e pluralização do debate sobre 

                                                            
226  ADI 2588, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/11/2005; RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, julgado em 17/10/2008; ADI 4071 AgR, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado 
em 22/04/2009. No STJ, conferir: REsp 1207071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 27/06/2012. 
227 Sobre o assunto, conferir julgamento da ADI 4071 no Informativo de jurisprudência do STF nº 543. Na ocasião, 
limitou-se a intervenção do amicus curiae à data da remessa dos autos à mesa para julgamento. Considerou-se que o 
relator, ao encaminhar o processo para a pauta, já teria firmado sua convicção, razão pela qual o pedido de ingresso e 
o exercício do poder de influência após esta data seriam extemporâneos. Além disso, entendeu-se que permitir a 
intervenção de terceiros, que já é excepcional, às vésperas do julgamento poderia causar problemas relativamente à 
quantidade de intervenções, bem como à capacidade de absorver argumentos apresentados e desconhecidos pelo 
relator. 
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matérias de repercussão social e a viabilidade de manifestação de um grande número de amici 

curiae. A fim de permitir amplo conhecimento da coletividade, e com vistas a possibilitar a 

manifestação do maior número de forças sociais sobre a matéria, uma alternativa consiste na 

publicação de edital, conforme previsto para o procedimento de súmulas vinculantes. Segundo o 

artigo 354-B do Regimento Interno do STF, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do 

Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo 

de cinco dias228. Ou seja, além dos requerimentos espontâneos de intervenção, a medida visa a 

potencializar o aumento do círculo de intérpretes e, por consequência, pluralizar o debate229.  

No voto proferido na ADI 2777/QO230, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou ter 

sugerido a implementação de um “procedimento-edital” pelo qual se daria ciência aos 

legitimados do ingresso de uma ação de controle pela via direta para que pudessem intervir no 

processo ou propor uma ação em sentido contrário. De acordo com a proposta, no prazo do edital, 

poderiam ser admitidos na condição de amicus curiae tanto os habilitados para propor ADI e 

ADC quanto outros terceiros. A sugestão do ministro demonstra a preocupação com a abertura do 

círculo de intérpretes, bem como com a limitação temporal para ingresso, a fim de evitar tumultos 

processuais. A implantação desse “procedimento-edital” aparece como um importante 

mecanismo a ser utilizado não apenas nas ações de controle de constitucionalidade ou na edição 

de súmulas vinculantes, mas também nas ações coletivas e em causas repetitivas. 

Por outro lado, não se deve perder de vista que matérias de alta relevância social podem 

despertar o interesse de um grande número de pessoas e entidades a participar e influenciar no 

debate. Além disso, ao se dar publicidade ao tema através da publicação de editais e reportagens 

nos meios de comunicação, por exemplo, aumenta-se exponencialmente o número de possíveis 

titulares de interesse institucional para ingressar no processo. Trata-se do risco de deparar-se com 

o amicus curiae multitudinário, o que terminaria por tumultuar a prestação jurisdicional.  
                                                            
228 “Art. 354-B. Verificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do 
Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo de cinco dias, 
encaminhando a seguir os autos ao Procurador-Geral da República.” 
229 Trata-se de mecanismo compatível com a adoção da intervenção iussi iudici no sistema brasileiro, compreendida 
como o ato através do qual o juiz notifica possíveis interessados na demanda para, caso queiram, ingressem no 
processo. A adoção da medida nas ações aptas a produzir decisões com efeitos transcendentes harmoniza-se com a 
abertura dos intérpretes para a efetivação do contraditório e viabiliza que um maior número de pessoas possam 
influenciar na construção comparticipada da decisão. Para maiores esclarecimentos sobre a intervenção iussi iudici, 
consultar nota de rodapé n. 54.  
230 Transcrição do voto obtida no Informativo de jurisprudência do STF nº 349, de maio de 2004. 
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O amicus curiae multitudinário é um tema ainda pouco abordado na doutrina, razão pela 

qual se deve destacar a opinião de Gustavo Santana Nogueira (2004, p. 26), para quem o relator 

deve limitar a participação de terceiros na condição de amicus curiae a “um número razoável a 

ser analisado em cada caso concreto, de 10 pessoas, por exemplo”. Para tanto, defende a 

utilização dos critérios de representatividade dos postulantes e anterioridade do requerimento. A 

proposta do autor possui o mérito de abordar o tema do amicus curiae multitudinário, bem como 

buscar apresentar uma solução ao possível problema. Entretanto, a limitação no patamar de “um 

número razoável” nada resolve, além de se tratar de expressão demasiadamente ampla a permitir 

a utilização de cortes obscuros e sem fundamentação adequada para indeferir o ingresso de 

alguns postulantes.  

Por outro lado, a análise pormenorizada do preenchimento dos requisitos (ou “filtros à 

proliferação indevida”) em cada caso concreto representa uma primeira barreira à existência de 

amicus curiae multitudinário. Além da análise acerca da representatividade adequada, a questão 

da anterioridade do requerimento pode representar uma saída diante da necessidade de o amigo 

da corte aportar elementos novos e evitar sobreposição de argumentos. Sobre o postulante que 

pretende ingressar recai o ônus de demonstrar a potencialidade de inovar em relação aos 

elementos já trazidos ao debate. Assim, bem pensadas as coisas, o filtro ao amicus curiae 

multitudinário não está tão somente na anterioridade, mas na exigência de inovação nos 

argumentos trazidos.  

Ante o exposto, pode-se afirmar que a pluralização ao debate deve ser concretizada de 

maneira a evitar a existência de amicus curiae multitudinário. Para tanto, a análise do 

preenchimento dos requisitos para ingresso do postulante ganha relevo, ao demandar maior 

atenção e reforço no dever de fundamentação do órgão julgador.  

 

4.5.3. Poderes: Meios de manifestação e recurso 

Uma vez fixados os contornos da natureza jurídica, interesse e requisitos de admissão do 

amicus curiae no processo, passa-se a definir a extensão dos poderes que lhe são conferidos para 

o fim de exercer o papel de “portador” das diversas vozes plurais da sociedade. Para tanto, parte-
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se da premissa da condição do amicus curiae como terceiro, sujeito processual agente do 

contraditório inserido no modelo constitucional do processo civil brasileiro.  

O amicus curiae pode manifestar-se através de memoriais com informações fáticas e 

jurídicas relevantes ao debate jurisdicional. Diferentemente do sistema norte americano, em que a 

Rule 37 limita a manifestação escrita do amicus curiae brief a até cinco páginas, no Brasil não há 

texto normativo ou entendimento jurisprudencial com a finalidade de limitar o tamanho dos 

memoriais apresentados pelo amigo da corte. A manifestação, todavia, deve guardar pertinência e 

relevância com a matéria em discussão, bem como aportar novos elementos aos já constantes do 

processo.  

Quanto à possibilidade de manifestação dos amici curiae na sessão de julgamento, 

inicialmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotava entendimento restritivo ao 

indeferir os requerimentos de sustentação oral. Limitava-se o poder de influência do amigo da 

corte exclusivamente a apresentação de memoriais. No julgamento da Questão de Ordem na ADI 

2223, por exemplo, o STF expressamente entendeu não ser possível a sustentação oral de 

terceiros admitidos no processo de ação direta de inconstitucionalidade na qualidade de amicus 

curiae, cuja manifestação haveria de ser feita por escrito231.   

Ao analisar esta decisão do STF, Fredie Didier Jr. (2003a, p. 38) ressaltou a nota 

característica do julgamento colegiado pelos debates orais, bem como a função da sustentação 

oral para esclarecimento dos magistrados. Assim, ao considerar a participação do amicus curiae 

um fator de aprimoramento da prestação jurisdicional, o autor conclui pela possibilidade de o 

amicus curiae manifestar-se também por meio de sustentação oral.  

Sabe-se que, especialmente em processos volumosos e com muitos documentos escritos a 

serem analisados, alguns detalhes podem passar desapercebidos pelo tribunal, razão pela qual a 

sustentação oral constitui meio hábil a chamar a atenção para certos aspectos relevantes. Não se 

pode esquecer também que, em alguns casos, a decisão demanda o conhecimento de assuntos 

técnicos ou de especialidade específica, de difícil compreensão através da leitura de laudos e 

pareceres: a sustentação oral, assim, contribui para o melhor conhecimento do tribunal de 

questões importantes à matéria. Além disso, a sustentação oral do amicus curiae representa mais 
                                                            
231 Vide Informativo de jurisprudência do STF n. 246. 
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um mecanismo de aproximação do Poder Judiciário com a participação popular, por permitir o 

diálogo direto de seus representantes com o órgão julgador. A sustentação oral permite expor 

diretamente ao tribunal as razões de natureza jurídica, política e social consideradas pertinentes 

sobre a matéria, constituindo mecanismo apto a influenciar na construção da decisão.  

A partir da decisão proferida na Questão de Ordem nos autos da ADI nº 2777232, o STF 

alterou o entendimento anterior e passou a admitir a sustentação oral do amicus curiae nas 

sessões de julgamento, tendo esse precedente se consolidado na Corte. Trata-se de evolução 

jurisprudencial que merece elogios, por alinhar-se à democratização do processo por meio de 

fortalecimento da voz do amigo da corte nos julgamentos, e consequentemente também contribuir 

para o aprimoramento das decisões. Nesses termos, ressalte-se que a Emenda Regimental n º 

15/2004 acrescentou o § 3º ao artigo 131 do Regimento Interno do STF233 e tornou expressa a 

possibilidade de sustentação oral nos casos de controle direto de constitucionalidade, regime que 

deve ser estendido a todas as hipóteses de intervenção do amicus curiae. 

Diversamente do pacificado no STF, ao decidir Questão de Ordem no REsp 1.205.946-SP 

em 17 de agosto de 2011, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de 

não reconhecer o direito do amicus curiae a realizar sustentação oral no procedimento de 

recursos sobre matéria repetitiva234. Entendeu o STJ tratar-se de faculdade do tribunal convocar o 

amigo da corte para sustentação oral, e não direito subjetivo do terceiro interveniente. Por outro 

lado, quando admite a sustentação oral de procuradores dos amici curiae, o deferimento passa 

necessariamente pelo crivo do tribunal quanto à conveniência e oportunidade da medida. 

Conforme salientado acima, o indeferimento da sustentação oral do amicus curiae não se 

coaduna com o traço da oralidade dos julgamentos colegiados, representa obstáculo imotivado ao 

exercício de poder de influência, ao aprimoramento da construção das decisões, bem como 

caminha na contramão da aproximação do Poder Judiciário com a participação popular. Além 

                                                            
232 Vide Informativo de jurisprudência do STF n. 349. 
233 “Admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes 
facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento.” 
234 Eis trecho das palavras do ministro Teori Albino Zavascki: “Nós não temos previsão de sustentação oral por parte 
de amicus curiae. Ele não pode ser identificado com qualquer uma das partes. Quem chama o amicus curiae é a 
Corte. Ela chama e pode se satisfazer com a manifestação escrita. Eu acho que não existe uma prerrogativa 
do amicus curiae de exigir a sustentação oral”.  No mesmo sentido, conferir também: REsp 1309529/PR, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 04/06/2013. 
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disso, a decisão do STJ é posterior à alteração do entendimento de STF, o qual desde o ano de 

2004 corrigiu o equívoco sobre a matéria e incluiu em seu Regimento Interno a possibilidade de 

manifestação oral do amicus curiae nas sessões de julgamento.  

Como se não bastasse a discordância em relação à matéria de fundo acerca da sustentação 

oral do amicus curiae, a decisão do STJ sobre a questão carrega outro ponto digno de críticas. Ao 

considerar uma “faculdade” do tribunal a convocação da sustentação oral do amigo da corte, o 

Superior Tribunal de Justiça considera o exercício do poder de influência uma liberalidade do 

Poder Judiciário, e não um direito dos sujeitos processuais decorrente do aspecto substancial do 

contraditório. Em outras palavras, o STJ considera poder “escolher” os elementos a serem 

trazidos ao processo, como se a construção da decisão fosse tarefa solitária do órgão julgador, o 

qual pode livremente selecionar quem pode se manifestar, sobre quais matérias e de que forma.  

Trata-se de conclusão incompatível com o princípio da cooperação e o direito de 

influência dos sujeitos processuais. O princípio da cooperação assegura a formação de uma 

comunidade de trabalho e comunicação em que não apenas o juiz, mas todos os sujeitos 

processuais sejam coautores da construção da decisão por meio do debate. Nesse paradigma, o 

exercício da influência processual é um verdadeiro direito dos sujeitos do contraditório, razão 

pela qual não cabe ao órgão julgador a faculdade de escolher quais elementos deseja tomar 

conhecimento ou considerar no provimento jurisdicional235.  

De fato, ao ser admitido no processo na qualidade de terceiro portador de interesse 

institucional na matéria, o amicus curiae é sujeito do contraditório, o qual lhe confere um feixe 

de direitos, deveres e ônus processuais236. Dentre os direitos está incluída a possibilidade de 

manifestação pelos meios processuais cabíveis (memoriais e sustentação oral). O exercício do 

direito de manifestação e influência pelo amicus curiae faz surgir para o órgão julgador o dever 

de atenção e consideração quanto aos elementos por ele trazidos, bem como o correlato dever de 

fundamentação das decisões, reforçado pela releitura do contraditório no Estado Constitucional 
                                                            
235 Lembre-se: apesar de a decisão judicial ser um ato de poder, e por isso neste momento o juiz coloca-se em 
posição de assimetria em relação aos demais sujeitos processuais, trata-se de assimetria condicionada (PEIXOTO, 
2013, p. 96), diante do dever de levar consigo o diálogo paritário que lhe antecedeu. Para maiores esclarecimentos 
sobre o assunto, consultar item 2.3.3 da presente dissertação.  
236 A título exemplificativo, dentre os deveres processuais, pode-se ressaltar o dever de atuar conforme a boa-fé 
objetiva; e dentre os ônus, o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos para admissão no processo ao 
formular requerimento de ingresso. 
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brasileiro. Sem a compreensão da matéria sob essa perspectiva, admitir o ingresso do amicus 

curiae no processo não passará de uma pseudodemocratização e pseudopluralização do debate.  

Por essas razões, não se compartilha do entendimento do STJ em inadmitir a sustentação 

oral do amicus curiae, e muito menos com a criação de uma “válvula de escape” consistente na 

faculdade pelo juízo de conveniência e oportunidade de permitir a manifestação do amigo da 

corte na sessão de julgamento. Sob o paradigma do Estado democrático de direito adotado 

expressamente na Constituição Federal de 1988, não se admitem decisões arbitrárias e despidas 

de fundamentação. Pelo contrário, a democratização do processo e o direito de influência 

asseguram a motivação completa de todas as decisões, por meio da análise e exposição das razões 

de acolher ou rejeitar todos os argumentos e elementos trazidos ao processo, salvo casos de 

prejudicialidade.   

Outra questão de grande relevância para definir a atuação do amicus curiae consiste no 

questionamento acerca de sua legitimidade recursal. Pode ele recorrer? Em caso afirmativo, quais 

as condições?  

Fredie Didier Jr. (2003a, p. 88), ao considerar o amicus curiae um auxiliar do juízo, nega-

lhe legitimidade recursal em qualquer hipótese. Na verdade, não apenas Fredie Didier Jr. (2003a, 

p. 88) limita-se a afirmar que “não tem o amicus curiae legitimidade recursal”, mas também os 

demais autores237 ao não reconhecerem a possibilidade de apresentação de recurso pelo amicus 

curiae fazem-no genericamente, sem apresentar maiores justificativas por que o amigo da corte 

não poderia recorrer, nem mesmo contra a decisão que indefere seu ingresso no processo.  

Ao contrário do entendimento de Fredie Didier Jr. (2003a), no presente trabalho 

considera-se o amicus curiae um terceiro que intervém no processo amparado por um interesse 

institucional de pluralizar e democratizar o exercício da jurisdição, e colaborar para a construção 

de uma decisão melhor por meio do acatamento da tese ou argumentos por ele defendidos. O 

sistema prevê os requisitos autorizadores do seu ingresso, e, uma vez admitido no processo, 

ostenta a condição de sujeito processual do contraditório. Com base nessas premissas e consoante 

                                                            
237 Pauliane do Socorro Lisboa Abrãao (2011, p. 83) classifica o amicus curiae como uma espécie de auxiliar 
peculiar do juízo e conclui que ele “não terá os poderes típicos de um terceiro que se torna parte, como, por exemplo, 
a legitimidade recursal”. Gustavo Santana Nogueira (2004, p. 33), não obstante considerar o amicus curiae uma nova 
modalidade de intervenção de terceiros, conclui que ele não detém legitimidade recursal.  



191 

 

argumentos a seguir expendidos, não se compartilha da doutrina que nega legitimidade recursal 

ao amicus curiae.  

Da pesquisa realizada, podem-se distinguir três situações nodais para a análise da 

possibilidade de apresentação de recurso pelo amicus curiae: a) em face da decisão que inadmite 

o ingresso do amigo da corte; b) quando a decisão proferida omite-se quanto a algum dos 

elementos trazidos pelo amicus curiae ao processo; e c) em face da decisão definitiva do processo 

que acolhe ou não os argumentos levantados pelos sujeitos processuais.  

Quanto à decisão que inadmite a intervenção do amicus curiae, o próprio STF apresenta 

divergências. Nos autos da ADI 3615, por exemplo, ressaltou-se a jurisprudência do tribunal 

quanto ao não cabimento de recursos pelo amigo da corte, salvo para impugnar decisão de não 

admissibilidade de sua intervenção nos autos238. Por outro lado, na ADI 4022239, o Ministro 

Marco Aurélio não conheceu do agravo regimental interposto por considerar incabível recurso, 

inclusive em face de decisão de inadmissão do amicus curiae. Para o relator, o artigo 7º, § 2º, da 

Lei nº 9.868/1999 veda a interposição de recurso contra ato mediante o qual o relator decide a 

admissibilidade ou não da intervenção do terceiro (juízo positivo ou negativo de admissibilidade).   

                                                            
238 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 
9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por 
terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção 
apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de 
declaração não conhecidos.” (ADI 3615 ED, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
17/03/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00463 RTJ VOL-
00205-02 PP-00680 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 93-102). Além disso, a Emenda Regimental nº 42/2010 incluiu 
o § 3º ao artigo 323 do Regimento Interno do STF para admitir a possibilidade de manifestação de terceiros na 
análise da questão da repercussão geral. De acordo com o novo texto, “mediante decisão irrecorrível, poderá o 
Relator admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros […]”. Trata-se de 
dispositivo semelhante ao da Lei nº 9.868/99, que veda o recurso em face de decisão que admite o amigo da corte, 
donde se extrai a possibilidade de impugnação nas hipóteses de indeferimento da intervenção. 
239 ADI 4022, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 13/04/2008, publicado em DJe-074 DIVULG 
24/04/2008. Também no sentido de inadmitir recurso inclusive em face de decisão que indefere o ingresso do amicus 
curiae, conferir: “2. Ora, conforme assume a própria Requerente, não é cabível recurso da decisão que inadmite a 
intervenção de terceiro, na qualidade de amicus curiae, em ação direta de inconstitucionalidade (§ 2º do art. 7º da Lei 
n. 9.868/99), sob pena de criar-se tumulto processual (v.g., ADPF n. 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão 
monocrática, DJ 13.8.2004). [...] Também, a imparcialidade ínsita ao mister dos representados pela Requerente lança 
questionamentos sérios sobre a conveniência jurídica de sua atuação processual na defesa de dispositivos que imputa 
favoráveis aos empregados e que poderão vir a ser objeto de seus cuidados, para o que se requer imparcialidade.  
[...]” (ADI 3931, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 28/10/2008). 
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Não obstante a tendência do STF de reconhecer a legitimidade recursal nas hipóteses de 

negativa do ingresso do amicus curiae240, a matéria encontra-se pendente de julgamento pelo 

Pleno do tribunal. Na ADI 3396, o Ministro Celso de Mello conheceu o recurso de agravo com 

base em precedentes do tribunal que permitiram a impugnação recursal do terceiro quando 

denegado o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Tomou-se por premissa o texto do 

artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, o qual considera irrecorrível tão-somente a decisão de 

admissão do amigo da corte, e por isso a decisão negativa de ingresso comportaria recurso. Após 

serem colhidos votos no mesmo sentido do relator, o Ministro Marco Aurélio abriu a divergência. 

Para ele, extrai-se do referido dispositivo legal a regra da irrecorribilidade bilateral das decisões 

do relator acerca da intervenção do amicus curiae: tanto as decisões de admissão quanto de 

inadmissão de ingresso são irrecorríveis. Diante da adesão de outros ministros à divergência 

suscitada e da possibilidade de alteração da jurisprudência do STF, o julgamento foi suspenso, a 

fim de colher os votos dos ministros ausentes241. 

Não se pode compartilhar do entendimento que nega a interposição de recurso contra 

decisão negativa de ingresso do amicus curiae. Caso o relator indefira o pedido de manifestação 

do postulante, apesar de estarem presentes os requisitos autorizadores, deve-se reconhecer a 

legitimidade para impugnar a decisão por meio do recurso cabível (agravo interno no caso de 

decisão monocrática do relator), pois esta decisão afeta diretamente o seu interesse institucional. 

Além disso, o texto do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e o § 3º do artigo 323 do Regimento 

Interno do STF expressamente vedam a impugnação recursal em casos de inadmissão do amigo 

da corte. Ora, se os textos legal e regimental não restringem o recurso em face de decisão 

negativa, não cabe à interpretação doutrinária e jurisprudencial limitar esta via de impugnação 

decorrente do princípio do contraditório242. 

Uma vez admitido, o amicus curiae passa à condição de sujeito processual na qualidade 

de terceiro e, consequentemente, agente do contraditório. Ao exercer a função de instrumento 

                                                            
240 Sobre o assunto, conferir: ADI 3105 ED/DF, DJe de 23.2.2007. 
241 Acompanharam o voto do relator os Ministros Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso e Gilmar Mendes. Por outro 
lado, os Ministros Ayres Britto, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli seguiram a divergência aberta pelo ministro 
Marco Aurélio. Para maiores detalhes, consultar Informativo de jurisprudência do STF n. 665. 
242 Também reconhecem a legitimidade recursal do amicus curiae em face da decisão que não admite seu ingresso no 
processo: DEL PRÁ, 2004, p. 66; AMORIM, 2010, p. 278-283; SANTOS, 2012, p. 720. Em sentido contrário, 
apesar de não apresentar justificativa para tanto, consultar: CARDOSO, 2012, p. 73. 
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pluralizador do debate, o amicus curiae insere-se na comunidade de colaboração e comunicação, 

exercendo recíprocas influências com os demais atores processuais. Esta condição lhe confere o 

direito de ver os elementos por ele apresentados devidamente apreciados pelo órgão julgador: 

assegura-se o direito de atenção ao amigo da corte e o correlato dever de consideração do 

tribunal.  

A democratização do debate judicial por meio da atuação do amicus curiae assegura o 

direito de que os elementos por ele trazidos sejam ouvidos, apreciados e objeto de reflexão de 

todos os sujeitos processuais. Em um ambiente de colaboração processual, as influências 

exercidas constituem os ingredientes da decisão construída pelo diálogo de todos os atores do 

processo. Assim, de nada adiantaria possibilitar abertura da manifestação plural, se os elementos 

trazidos pelo amicus curiae fossem solenemente ignorados pelo tribunal. Por esta razão, em casos 

de omissão do órgão julgador em considerar os elementos fornecidos pelo amicus curiae, deve-

se-lhe assegurar o direito de opor embargos de declaração.  

Trata-se de solução compatível com o aspecto substancial do contraditório, pois sem 

mecanismos para efetivamente exercer influência na construção do provimento, a releitura do 

contraditório nos termos propostos no presente trabalho não passaria de uma ilusão. 

Especificamente em relação ao amicus curiae, verifica-se a tendência da doutrina e da 

jurisprudência em reconhecê-lo como agente capaz de pluralizar e democratizar a jurisdição. 

Entretanto, não obstante tal reconhecimento, ao se delimitar os poderes de atuação do amigo da 

corte, verificam-se entendimentos demasiadamente restritivos e incompatíveis com o exercício da 

função conferida ao amigo da corte pelo modelo constitucional de processo. 

Oscar Valente Cardoso (2008, p. 109), por exemplo, ressalta a importância do amigo da 

corte em demandas com ampla repercussão social e na criação de precedentes, porém apresenta 

uma visão assimétrica do processo, em especial por afirmar que o juiz pode desconsiderar as 

alegações do amicus curiae independentemente de motivação. Ao defender o caráter democrático 

da atuação do amicus curiae, conclui que sua admissão no processo não representa um atraso na 

prestação jurisdicional, pois sua atuação “se resume à juntada de uma petição escrita ou à 

realização de sustentação oral, podendo ser considerada ou não, sem necessidade de 

fundamentação expressa”.  
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Chega a causar estranheza a leitura da afirmação acima transcrita, por violar frontalmente 

o dever de fundamentação das decisões judiciais expressamente consagrado no artigo 93, IX, da 

Constituição Federal e decorrente do Estado de Direito. Além disso, conforme visto no capítulo 

anterior, no Estado Constitucional brasileiro, em virtude da releitura do princípio do 

contraditório, não se garante apenas a motivação dos provimentos, mas também o reforço desse 

dever por meio da análise e atenção a todos os argumentos trazidos ao processo, salvo casos de 

prejudicialidade. Não é lícito ao tribunal, portanto, pluralizar o debate por meio da manifestação 

do amicus curiae na instrução e solenemente desconsiderar os elementos por ele trazidos na 

construção do provimento jurisdicional. 

O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolhe este entendimento e nega a 

possibilidade de o amicus curiae apresentar embargos de declaração para sanar omissão quanto 

aos elementos por ele trazidos ao processo243. Trata-se de entendimento que contribui não apenas 

para a violação do princípio do contraditório, em especial ao dever de atenção do tribunal, mas 

também ao completo esvaziamento da função do amicus curiae, como se sua admissão no 

processo servisse apenas para conferir uma aparência de busca pela legitimação e pluralização do 

exercício da jurisdição.  

Ora, qual a relevância e o impacto na construção da decisão pelo amicus curiae se a sua 

fala não ressoará? Se os elementos por ele trazidos poderão ser solenemente desconsiderados pelo 

órgão julgador? A resposta é: nenhuma. Admitir a manifestação do amicus curiae sem lhe 

garantir o direito de atenção e consideração do tribunal consiste em ofensa ao princípio do 

contraditório. Além disso, o ingresso não alcançaria o objetivo de democratizar o exercício da 

                                                            
243 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS PARTES. NÃO 
CABIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE 
CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. 
Embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito 
do Consumidor - BRASILCON e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas últimas são 
instituições que ingressaram no feito na qualidade de amici curiae. 2. Entidades que participam na qualidade 
de amicus curiae dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, não possuem legitimidade para 
recorrer, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Decisões monocráticas no 
mesmo sentido. 3. Não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo BRASILCON e pelo IDEC. 
[…]” (ADI 2591 ED, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-04-2007 PP-
00083 EMENT VOL-02271-01 PP-00055)  
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jurisdição, razão pela qual se deve reconhecer a possibilidade de opor embargos de declaração 

para sanar omissão. 

Por fim, o terceiro aspecto consiste em investigar a legitimidade recursal do amicus curiae 

em face da decisão definitiva do processo que acolhe ou não os argumentos levantados pelos 

sujeitos processuais. Para responder a essa pergunta, é preciso retomar o fundamento da 

intervenção do amicus curiae: pluralização do debate para aumentar o ângulo de visão sobre o 

assunto e assim colaborar para a construção de uma decisão mais adequada. O interesse 

institucional do amigo da corte consiste no acolhimento de uma determinada tese, mesmo que o 

efeito colateral desta atuação termine por favorecer a uma das partes. Trata-se, em suma, de 

interesse não subjetivado. Frise-se: o “desequilíbrio informacional” (MEDINA, 2009, p. 51) é 

uma consequência eventual da atuação do amigo da corte, e não a mola propulsora do instituto.  

O amicus curiae pretende que, na decisão, prevaleça aquela tese que coincide com sua 

opinião ou orientação, independentemente de quem seja o autor ou o réu (CUNHA, 2013, p. 155-

156). A procedência ou improcedência do pedido inicial não é o objetivo final da atuação do 

amicus curiae, pois ele almeja que a razão de decidir adotada pelo tribunal acolha a tese por ele 

aventada. Assim, se o tribunal rejeita os argumentos trazidos ao debate pelo amigo da corte, 

tolher-lhe o direito de recorrer significaria amputar-lhe o exercício do contraditório substancial.  

Por outro lado, reconhecer a legitimidade recursal do amicus curiae em face da decisão 

definitiva não significa dizer que ele atua no processo para defender subjetivamente uma das 

partes. Significa reconhecê-lo como agente pluralizador do contraditório, apto a contribuir para a 

construção de uma solução mais adequada em matérias de ampla repercussão social. Abre-se a 

via da impugnação recursal caso a decisão não acolha os argumentos por ele trazidos, o que 

representa, em poucas palavras, uma decorrência natural do direito de manifestação do amicus 

curiae perante o tribunal244 e da visão lata de contraditoriedade.  

Pelos fundamentos acima expostos, comunga-se da doutrina de Cassio Scarpinella Bueno 

(2012, p. 510-518), ao reconhecer ampla legitimidade recursal ao amicus curiae para tutelar em 

juízo o interesse que respalda sua atuação. O autor admite a interposição de recurso tanto contra 

decisão que indefere o ingresso do amigo da corte em juízo, quanto da decisão de mérito 
                                                            
244 No mesmo sentido, conferir: BINENBOJM, 2004, p. 105. 
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prejudicial ao interesse institucional do amicus curiae, desde que comprove uma situação de 

prejuízo concreto em decorrência da decisão. Reconhece a legitimidade de recorrer, mas 

considera como requisito para tanto a comprovação do interesse recursal, mediante a aplicação 

analógica do regime do terceiro prejudicado e do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei.  

Por fim, mostra-se importante ressaltar as disposições do projeto de novo Código de 

Processo Civil sobre o amicus curiae245. A figura do amicus curiae foi incluída entre as hipóteses 

de intervenção de terceiros, o que contribuirá para enterrar a discussão sobre a natureza jurídica 

do amigo da corte, apesar de não se poder perder de vista as especificidades deste terceiro em 

relação às hipóteses clássicas de intervenção.  

Quanto ao ingresso do amigo da corte, o texto do artigo 138 traz redação semelhante à do 

artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e considera irrecorrível a decisão que admite a manifestação 

do amicus curiae, mas no artigo 1.028, IX, possibilita a interposição de agravo de instrumento 

contra decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros. Melhor seria se o dispositivo que 

trata especificamente do amigo da corte tivesse deixado clara a possibilidade de recurso em face 

da decisão que inadmite o ingresso, inclusive porque, a depender do caso, o recurso cabível não 

será o agravo de instrumento, mas o agravo contra decisão monocrática do relator, por exemplo. 

Há dois pontos, entretanto, que merecem críticas mais severas no Projeto do Novo CPC: a 

definição dos poderes do amicus curiae pelo relator e a restrição à legitimidade recursal de 

decisões definitivas exclusivamente no incidente de demandas repetitivas. Consoante defendido 

neste trabalho, a intervenção do amigo da corte dispensa a previsão em texto legal, pois decorre 

da necessidade de democratização e pluralização do processo em demandas com matérias de 

relevância social e cujos efeitos da decisão transcendem as partes envolvidas. Decorre, em última 

instância, do caráter democrático do Estado Constitucional e do caminho trilhado no sentido de 

respeito aos precedentes no sistema jurídico brasileiro. Assim, devem-se extrair os poderes, 
                                                            
245 “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda 
ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de 
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação. § 1º A intervenção de que 
trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos. § 2º Caberá ao juiz ou 
relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3º O amicus curiae 
pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” 
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deveres e ônus processuais do amicus curiae dos fundamentos de sua atuação, e não depender de 

definição pelo juiz ou relator.  

A crítica ora formulada não se dirige à possibilidade de adequação do procedimento ao 

direito material discutido ou às especificidades do caso concreto. Destina-se à centralização nas 

mãos do órgão julgador do dever de definir de maneira geral o regime jurídico do amicus curiae, 

o que pode abrir espaço para atuações demasiadamente restritas. Ademais, trata-se de previsão 

destoante do paradigma do processo cooperativo fomentado pelo novo CPC, por colocar o juízo 

em posição assimétrica no diálogo com o amigo da corte.  

Quanto à legitimidade recursal, conforme já ressaltado anteriormente, a possibilidade de o 

amicus curiae apresentar recursos para sanar omissões ou fazer prevalecer a tese por ele 

defendida decorre do princípio do contraditório. Ao ingressar no processo como terceiro 

integrante do debate, o amicus curiae tem direito de influenciar na construção da decisão, bem 

como de ver seus argumentos apreciados. Possui também legitimidade para reabrir a discussão 

perante a instância competente para buscar o acolhimento do seu entendimento. Não se pode 

perder de vista que a razão de decidir nos casos de atuação do amigo da corte atingirá, senão 

toda, parcela significativa da coletividade, razão pela qual se deve reconhecer a pluralização do 

debate também na fase recursal. 

Ante o exposto, apesar de alguns avanços trazidos pelo Projeto do Novo CPC, percebe-se 

que o diploma progrediu menos do que tinha condições de fazê-lo. Em consequência, algumas 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais presentes diante da escassa regulamentação legal do 

tema permanecerão vivas. 
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CONCLUSÃO 

 

Sob o paradigma do Estado Constitucional brasileiro, o contraditório não se restringe à 

visão tradicional do binômio ciência e reação, mas contempla também o direito de influência. Ou 

seja: reconheceu-se, ao lado da faceta formal ou básica, a faceta substancial ou dinâmica do 

contraditório. A releitura do contraditório, além de decorrência da democratização do processo, 

consiste também no fundamento da colaboração processual. Para se chegar a essa conformação, o 

contraditório caminhou ao lado das diversas formas de organização política, consistindo em uma 

radiografia das relações entre os centros de poder e os indivíduos. 

O Estado de Direito, compreendido como Estado submetido à juridicidade, inaugurou o 

caráter estatal da jurisdição e a lógica sistemática ou racionalista, embora o gérmen de tais 

fenômenos remontem ao processo da cognitio extra ordinem do final do Império Romano. No 

Estado Liberal, o processo buscava assegurar a igualdade formal entre as partes, e o juiz limitava-

se a declarar a vontade prévia da lei. Ao afastar-se da lógica dialética para descoberta da verdade 

provável, reduziu-se o contraditório a um mecanismo formal de audição e reação, pois a solução 

ao caso concreto encontrava-se definida no ordenamento jurídico e poderia ser revelada 

independentemente do diálogo processual.  

Diante do caráter intervencionista do Estado Social, não obstante a preocupação com a 

igualdade material, verificaram-se a hipertrofia da figura do juiz, o apoucamento do papel das 

partes – consideradas meras destinatárias da decisão final –, e a compreensão do contraditório 

restrita à bilateralidade de audiência. Apenas diante da feição democrática do Estado 

Constitucional no pós 2ª Guerra Mundial passou-se a reconhecer o direito de participação como 

influência do indivíduo, com alteração do status de súdito para ativo co-autor na elaboração dos 

atos de poder. 

No Brasil, a adoção do modelo de Estado Constitucional pela Constituição Federal de 

1988 implicou a consagração da democracia deliberativa, e sob o manto da 

neoconstitucionalização do Direito acarretou a releitura dos poderes do juiz e das partes no 

processo para a construção comparticipada do provimento jurisdicional. Assiste-se à 
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desangularização das relações de poder e à revalorização do contraditório, considerado expressão 

da democracia no processo. Paralelamente, a derrocada da crença na existência de verdades 

absolutas restaura o caráter dialético do pensamento jurídico e a importância do diálogo entre 

todos os sujeitos processuais, inclusive o órgão julgador. 

No paradigma do Estado Constitucional brasileiro, o contraditório engloba um feixe de 

garantias para as partes, cujos elementos nucleares podem ser elencados como direito a: a) 

informação ou ciência; b) manifestação; c) instauração do diálogo entre os sujeitos processuais 

acerca do desenvolvimento e resultado do processo; d) recíprocas influências; e) não surpresa, ou 

vedação a surpresas processuais; f) consideração dos argumentos.  

Fixadas essas premissas, podem-se apontar como consequências normativas decorrentes 

do princípio do contraditório no Estado Constitucional brasileiro: a proteção contra decisões-

surpresa, o reconhecimento do princípio da cooperação e do modelo de processo cooperativo e o 

reforço do dever de motivação das decisões judiciais.  

Não obstante a ausência de texto expresso referente à proteção contra surpresas 

processuais, conclui-se que se trata de direito extraído do aspecto substancial do contraditório. A 

garantia da não surpresa abrange as situações de reconhecimento ex officio de questões fáticas ou 

jurídicas, de mérito ou de rito, razão pela qual também nessas hipóteses assegura-se a prévia 

intimação das partes a fim de influenciarem na construção da decisão.  

Em seguida, respondeu-se afirmativamente ao questionamento sobre a existência de um 

princípio da cooperação processual, extraído do sobreprincípio constitucional do contraditório – 

expressão da democracia no processo (artigo 1º, caput, c/c artigo 5º LV, CF88). Considerou-se 

que o princípio da cooperação assegura a instituição de uma “comunidade de trabalho e 

comunicação”, com equilibradas posições entre os sujeitos processuais para construção 

comparticipada da decisão adequada em tempo razoável. Para tanto, mostra-se necessária a 

adoção de comportamentos aptos à concretização do estado de coisas definido pelo princípio da 

cooperação, donde se extrai a imposição de deveres de cooperação aos sujeitos processuais.  

O estudo demonstrou a interligação entre o princípio da cooperação e o da probidade 

processual, razão pela qual se destaca a boa fé objetiva como dever geral a ser observado por 
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todos os sujeitos processuais entre si, circunstância também reconhecida pelo projeto do novo 

Código de Processo Civil. Identificaram-se ainda os deveres típicos do magistrado em relação às 

partes: dever de esclarecimento, dever de prevenção, dever de consulta e dever de auxílio. Deve-

se destacar, entretanto, que do princípio da cooperação podem-se extrair outros deveres, ainda 

que atípicos, razão pela qual se pode falar, na verdade, de um dever geral de cooperação. 

Da colaboração processual originou-se um novo modelo de processo, o cooperativo, 

caracterizado primordialmente pelo policentrismo processual, recíprocas influências e construção 

conjunta das decisões jurisdicionais. Nele, o polo metodológico transfere-se da jurisdição para o 

processo, e resgata-se a lógica dialética, com o diálogo coordenado entre todos os sujeitos 

processuais. O ambiente de interação e diálogo do processo cooperativo, ao tempo em que 

permite às partes influir no desenvolvimento e resultado do processo, também serve como meio 

de legitimação democrática ao exercício do poder jurisdicional. 

Assim, o juiz do processo cooperativo deve assumir postura paritária no diálogo e 

assimétrica no momento decisório. Trata-se, contudo, de assimetria condicionada, uma vez que o 

provimento jurisdicional deve necessariamente espelhar o debate firmado ao longo do processo. 

Isto porque a releitura do contraditório no Estado Constitucional brasileiro reforça o dever de 

fundamentação das decisões judiciais, e impõe ao órgão julgador o dever de atenção e 

consideração aos elementos trazidos pela dialética processual. Enfim, não basta conferir o direito 

de influência aos sujeitos processuais: é preciso que ela ressoe no provimento, o qual deve ser 

construído de maneira comparticipada, e não solitariamente pelo juiz.  

Não obstante as conclusões obtidas quanto ao dever de motivação das decisões judiciais 

e a correlação com o contraditório, constatou-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal não adere a tal entendimento. O STF considera que a alegação de defeito na motivação 

das decisões judiciais não ofende diretamente a Constituição Federal, razão pela qual não 

conhece os Recursos Extraordinários interpostos sob esse fundamento. Por outra via, nos casos de 

admissibilidade dos recursos excepcionais por suposta violação ao dever de motivação das 

decisões, o STF firmou posicionamento no sentido de que a Constituição não assegura a 

fundamentação “correta”: basta haver coerência lógico-jurídica entre a motivação e o dispositivo 

para que se atenda ao preceito constitucional.  



201 

 

O STF também dispensa o dever de completude da fundamentação, sendo pacífica a 

jurisprudência do Tribunal quanto à desnecessidade de o órgão julgador examinar todas as 

alegações e argumentos trazidos ao processo. Além disso, o STF e o STJ consideram válida a 

fundamentação per relationem, utilizando-se com frequência desta técnica de decisão. Por outro 

lado, a TNU dos Juizados Especiais Federais, não obstante a existência de dispositivo legal 

autorizador da fundamentação por referência no microssistema dos juizados especiais, não 

considera suficiente a mera indicação de que a decisão recorrida mantém-se pelos próprios 

fundamentos.  

Assim, constatou-se que a jurisprudência da TNU firmou entendimento consentâneo 

com o princípio do contraditório quanto à utilização da fundamentação per relationem, ao 

analisar casuisticamente as alegações de afronta ao dever de fundamentação. Diferentemente, o 

STF e o STJ restringem-se a confirmar a constitucionalidade da fundamentação por referência, e 

esquivam-se da análise do caso concreto para verificação da validade do ato processual 

impugnado.  

Por outro lado, especificamente em relação à concretização do contraditório nas 

hipóteses de embargos de declaração com efeitos infringentes, percebeu-se posicionamento 

diverso da jurisprudência do STJ e do STF. Em tais casos, os referidos tribunais reconhecem a 

normatividade direta do princípio e, não obstante a ausência de texto legislativo, determinam a 

intimação do embargado, sob pena de nulidade do julgamento.  

Ainda sobre a releitura de institutos processuais e a concretização do contraditório, 

investigou-se o momento adequado para alteração do encargo probatório por decisão judicial. 

Após constatar-se a insuficiência da distribuição estática do ônus da prova em algumas situações 

e a necessidade de inversão ou dinamização, concluiu-se que a decisão que altera o encargo 

probatório no curso do processo deve ocorrer na fase do saneamento ou, caso em momento 

posterior, impõe-se a abertura de prazo para produção de provas. Entendimento diverso não se 

coaduna com o princípio do contraditório, pois onera a parte para provar determinado(s) fato(s) e 

não oportuniza o direito de produção de prova e influência sobre ele. Em suma, além da 

motivação da decisão, o desvio de rota quanto ao ônus da prova requer a correlata oportunidade 

de provar.  
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Constatou-se também a insuficiência de fazer a releitura do contraditório exclusivamente 

sob a ótica das demandas individuais. Isto porque, além das ações de controle de 

constitucionalidade e das coletivas para defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, assiste-se à crescente valorização dos precedentes no sistema jurídico brasileiro. As 

decisões proferidas nesses três tipos de processo carregam efeitos externos, seja pela extensão da 

eficácia subjetiva da coisa julgada, seja pela transcendência da ratio decidendi nas demandas 

repetitivas.  

Verificou-se, portanto, que a democratização do processo no Estado Constitucional 

brasileiro alcança também a construção das decisões com efeitos transcendentes. Nesse 

paradigma, impõe-se a reformulação no conceito do devido processo legal, com destaque para o 

contraditório como direito de influência por meio da abertura do círculo de sujeitos processuais 

hábeis a trazer elementos ao processo. A abertura do círculo de intérpretes constitui manifestação 

da democracia deliberativa, uma vez que transporta ao palco judiciário o debate da sociedade 

sobre matérias dotadas de relevância e ampla repercussão.  

A construção dos provimentos deve contar com a participação da sociedade para 

pluralizar o debate e colaborar com o aporte de fatos, argumentos, teses e estudos relevantes ao 

tema tratado. Além disso, a aproximação do tribunal com a sociedade consiste em medida 

condizente com a legitimação dos provimentos jurisdicionais. Nesse contexto, o amicus curiae 

surge como uma opção de ampliação do contraditório e democratização do processo com efeitos 

transcendentes.  

A figura do amicus curiae relaciona-se à democracia deliberativa e à peculiar condição 

do cidadão, na qualidade de agente integrante do debate prévio à construção das decisões. Em 

síntese, podem-se apontar os aspectos essenciais do instituto: a) capacidade de pluralização do 

debate; b) portador de elementos (jurídicos ou não) para resolução da controvérsia, diante do 

reconhecimento da inseparabilidade de aspectos fáticos e normativos; c) legitimação da 

jurisdição. 

Não obstante a relevância da função desempenhada pelo amicus curiae, constatou-se a 

existência de divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a aspectos essenciais do instituto, a 

exemplo da natureza jurídica e dos poderes processuais, especialmente a possibilidade de 
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interposição de recurso. Ao considerar o amicus curiae um sujeito processual integrante do 

contraditório, portador de interesse institucional, devem-se-lhe conferir poderes aptos a exercer 

influência com o fim de pluralizar e democratizar o debate, inclusive a legitimidade recursal. 
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