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RESUMO 

 

 

O presente trabalho versa sobre a identificação da natureza jurídica da iniciativa 
instrutória do juiz, revelada em um poder-dever e não simplesmente um poder 
processual. Parte-se da constatação da constitucionalização do direito processual e 
de uma análise da teoria geral da prova para localizar o poder instrutório do 
magistrado. Revisita-se o conceito de jurisdição para encontrar o seu novo 
paradigma, de onde decorrem os poderes judiciais. A partir daí, apresenta-se um 
panorama doutrinário brasileiro acerca do poder instrutório do juiz nos processos 
penal, civil e trabalhista. Entabula-se, assim, um estudo sobre o ativismo judicial e a 
cooperação judicial, como forma de legitimar a postura dinâmica do juiz no 
procedimento probatório. Finalmente, a partir de um breve estudo acerca da relação 
jurídica de direito privado e da relação jurídica processual, identificam-se as 
posições assumidas pelo magistrado nesta última para visualizar sua iniciativa 
instrutória como um poder-dever. Diante dessa constatação, volta-se a uma análise 
de temas a ela afetos, como discricionariedade judicial, verdade real, preclusão 
judicial e sindicabilidade judicial. Com isso, o presente estudo demonstra que não 
há faculdade do juiz no exercício de seu poder instrutório. 
 

Palavras-chave: Poder instrutório do juiz. Ativismo judicial. Cooperação judicial. 
Relação jurídica. Relação processual. Discricionariedade judicial. Verdade real. 
Preclusão judicial. Sindicabilidade judicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper describes the identification of the legal nature of the judge's initiative 
towards preliminary investigation as a power-duty, and not simply a procedural 
power. It begins from the observation of the constitutionalization of procedural law 
and from the analysis of the general theory of proof to locate the instructive power of 
the magistrate.  The concept of jurisdiction is revisited so that its new paradigm can 
be found, where an overview of doctrinal Brazilian instructive power in criminal, civil 
and labor cases. It engages, then, in a study about judicial activism and judicial 
cooperation as a means of legitimizing the dynamic posture of the court in evidentiary 
procedure. Finally, from a brief study of the legal relationship under private law and 
procedural legal relationship, the positions taken by the magistrate are recognized in 
the latter as a power and duty themselves. Taking this fact into consideration, the 
study turns to an analysis of the issues affected by it, such as judicial discretion, the 
real truth, judicial estoppel and judicial review. Thus, this study demonstrates that it is 
not a faculty of the judge to exercising his instructive power. 
 

Key words: Judicial instructive powers. Judicial activism. Judicial cooperation. 
Judicial relationships. Procedural relationships. Judicial discricionarity. Real truth. 
Judicial review. 
 



 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

A temática relacionada à prova sempre foi objeto de intensas investigações 

pela doutrina, dada a posição central que ocupa na dogmática do direito processual1. 

Não fosse isso bastante, o assunto aguça o interesse dos operadores do direito, 

movidos em torno do antigo brocardo latino, quod non est in actis non est in mundo.2  

O presente trabalho parte desse leito para se sedimentar na iniciativa 

probatória, mais especificamente, naquela atribuída ao magistrado, fenômeno que 

acabou por ser difundido sob a titulatura de poder instrutório do juiz. Ao se remeter a 

iniciativa instrutória ao vocábulo, poder, desperta-se no imaginário uma ideia de 

faculdade conferida a seu titular para o seu efetivo exercício.3 

A inquietação do autor parte das situações do cotidiano forense, onde não 

raro brotam intensas controvérsias acerca da atuação do juiz no procedimento 

probatório, que se conduz no espaço reservado entre os extremos da apatia e do 

autoritarismo. Nesse caminhar, o julgador termina por se aproximar de um desses 

polos, perpassando zonas grises, ao que frequentemente recebe, de uma ou de 

ambas as partes da relação processual, a pecha própria por ter resvalado para um 

daqueles vícios.  

Nesse toar, o objetivo central desta pesquisa é desenvolver a hipótese de que 

o poder instrutório do juiz, mais que um poder, é um dever daquele sujeito 

processual, não lhe sendo dado dispor de sua prática. Em seu desenvolvimento, o 

autor serviu-se de ampla investigação bibliográfica, consultando desde obras 

consideradas clássicas pela literatura jurídica a publicações contemporâneas, o que 

                                                 
1 Carnelutti ilustra a importância do tema relacionado às provas, afirmando que “o Direito não se 
apresenta diante dos olhos senão quando o vemos atuar no processo. Isso não significa que não 
exista também fora dele, e se somente que enquanto se desenvolve em silêncio, ninguém se lembra 
de que exista, da mesma maneira que não nos lembramos de viver no ar, até que este não se move 
no vento. Porém no processo, o Direito atua vestido com a prova, e assim, a forma do seu valer 
acaba parecendo a substância do seu ser. Isto é o inevitável, porque as condições de atividade 
processual do Direito tendem a confundir-se com as condições da sua existência material.” 
(CARNELUTTI, 2005, p. 23-24, grifou-se)  
2 O que não está nos autos não está no mundo. 
3 Bobbio, Matteucci e Pasquino, ao trabalharem o tema, poder, definem: “Em seu significado mais 
geral, a palavra Poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. [...] Se 
o entendermos em sentido mais especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do 
homem em sociedade, o Poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceptual pode ir desde a 
capacidade geral de agir, até à capacidade do homem em determinar o comportamento do homem: 
Poder do homem sobre o homem.” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 933, grifou-se) 
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compreende não apenas livros, como também periódicos, legislação, teses e 

palestras proferidas por estudiosos da área, versando sobre os temas perscrutados. 

Assim, o primeiro capítulo é dedicado à fundamentação constitucional do 

direito processual, localizando o direito à prova na Lei Maior, e à teoria geral da 

prova, que possui ampla relação com o debate subsequente a respeito dos poderes 

instrutórios do juiz. Em razão da extensão, diversidade e pluralidade da matéria, 

nesse capítulo se examina apenas os seus aspectos mais significativos, de modo a 

tecer um importante pano de fundo para a discussão ulterior.  

O segundo capítulo se destina a discorrer sobre o poder instrutório do juiz. 

Não é propósito deste trabalho discutir se o ordenamento jurídico brasileiro confere 

ao juiz poderes de iniciativa instrutória. Admite-se tal fato, passando a apresentar o 

panorama doutrinário sobre esse tema nos lindes do processo penal e, com maior 

realce, no âmbito do processo civil e do processo do trabalho.  

Uma vez que o poder instrutório do juiz deriva da função jurisdicional que lhe 

foi conferida pelo Estado, nesse capítulo são apresentadas as teorias clássicas para 

alcançar o conceito de jurisdição, bem assim o novo ideário que surgiu com a 

moderna teoria do processo, amparado na concepção de tutela jurisdicional efetiva. 

Expõem-se, ainda, alguns vieses classificatórios dos poderes judiciais, situando 

aquele de produção de provas de ofício, formando uma base para a apresentação 

da iniciativa probatória oficial. 

Considerando que a instrumentalidade e a efetividade são vistas como a 

pedra de toque do atual modelo de jurisdição, a iniciativa probatória do magistrado 

se revela forma eficaz de tornar efetivo o acesso à justiça. Nessa quadra, o terceiro 

capítulo tece considerações acerca do ativismo judicial e da cooperação 

intersubjetiva, como forma de legitimar a postura dinâmica assumida pelo juiz no 

procedimento probatório, revelando essa nova postura do magistrado, ativa e 

participativa, aclamada pela teoria do processo moderna e que está focada na 

garantia da tutela jurisdicional efetiva.    

A iniciativa probatória do juiz é um dever? Pode o magistrado, diante de um 

caso concreto, esquivar-se da produção de prova ex officio sem apresentar qualquer 

justificativa? A busca das respostas a essa problematização é o mote do quarto 

capítulo. Para tanto, discorre-se inicialmente sobre a relação jurídica de direito 

privado para apresentar as posições jurídicas que podem ali ser assumidas pelas 

partes, seguindo-se da apresentação da relação processual. Ante a vastidão do 
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assunto, expoem-se apenas as notas essenciais da relação jurídica, como meio para 

se chegar à definição da natureza jurídica da iniciativa instrutória do juiz: verdadeiro 

poder-dever. 

A partir disso, no mesmo capítulo, são desenvolvidos temas que decorrem da 

identificação do chamado poder instrutório do juiz como um poder-dever, passando 

pela discricionariedade judicial, conceito de verdade material, preclusão judicial e 

possibilidade de sindicabilidade dessa iniciativa probatória. Desde quando cada uma 

dessas matérias poderia ser objeto de um trabalho específico, procura-se divisar 

com maior realce as relações diretas entre esses assuntos e a proposição central da 

dissertação. 

A importância da temática trabalhada nesta dissertação exsurge não apenas 

da necessidade de se buscar a essência de um instituto que diariamente se revela 

aos operadores do direito no desenvolver de suas atividades, prenunciando sua 

repercussão prática, mas ainda de sua atualidade contextual, já que o Anteprojeto 

do Novo Código de Processo Civil, redigido pela Comissão de Juristas instituída pelo 

Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, redesenha a estrutura comunicativa 

dos sujeitos processuais, impondo uma cooperação entre os mesmos,4 dado que 

reflete significativamente no campo probatório. 

Essa mudança de paradigma é de ser compreendida pelo juiz, que não pode 

se furtar a exercer os poderes-deveres que lhe foram atribuídos pelo Estado para o 

desempenho de suas funções institucionais, dentre os quais se distingue sua 

iniciativa probatória. 

Acredita-se que a assimilação do significado de um vocábulo desperta e 

liberta os interlocutores para possibilidades que antes não tinham em mente. É de se 

ressaltar que isso não constitui mero preciosismo acadêmico, mormente quando se 

está diante de linguagem técnica peculiar a um ramo do conhecimento científico. 

                                                 
4 Zaneti Junior percebe a premência de se garantir uma postura ativa ao juiz para a efetividade 
processual, mas reserva às partes papel fundamental no diálogo travado no processo. Diz o autor: 
“Essa compreensão vê no processo um instituto de bem-estar social e portanto está preocupada com 
a Justiça substancial. Decorre daí que na medida em que aumenta o papel do ativismo judicial, 
confiando ao juiz a direção substancial e não apenas formal do processo, também deve ocorrer a 
procura por freios e limites a sua atuação, não podendo, em nenhum hipótese a mudança de modelo 
“implicar a renúncia a se normatizar o seu desenvolvimento”, deixando o juiz livre para o arbítrio. 
Devemos emancipar o juízo e o direito, quebrando regras fixisistas (o advento das cláusulas gerais já 
denota essa tendência), mas garantindo normas para a previsibilidade da atuação do dever-poder de 
prestar a jurisdição (juiz) e de participação (partes) na formação da decisão. Essa é a legitimidade 
institucional que fica para além da mera validade formal das regras na democracia contemporânea.” 
(ZANETI JUNIOR, 2005, p. 184-185) 
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Não há dúvidas de que uma mesma palavra pode guardar um sem número de 

sentidos e precisar o alcance de cada qual no orbe jurídico é resguardar o diálogo 

processual de equívocos e enganos.5 

Com o presente trabalho, a definição da natureza jurídica do poder instrutório 

do magistrado permite redimensionar o seu papel na relação travada com as partes, 

construindo conceitos e superando preconceitos, ao amoldar sua atuação aos 

proclamas do atual estágio do direito processual, que se centra no acesso à ordem 

jurídica justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Menezes Cordeiro, ao fazer a diferença entre as expressões poder e faculdade no âmbito do direito 
privado, atenta para a necessidade de precisão técnica no uso da linguagem. Diz ele: “Na base deve 
entender-se que o progresso científico de qualquer disciplina fica comprometido quando ela não seja 
capaz de fixar uma linguagem técnica precisa. Não se admite, pois, que o termo “faculdade” surja, em 
textos jurídicos, imerso em confusão. Equiparar a faculdade ao poder equivale a desperdiçar uma 
locução que poderá, depois, fazer falta, para exprimir fenómenos caracterizáveis e diversos.” 
(MENEZES CORDEIRO, 2007, p. 345) 
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CAPITULO I: A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO 
PROCESSUAL E A TEORIA GERAL DA PROVA 
 
 
1.1 A fundamentação constitucional do direito processual 

 

 

Afirma-se, hoje, que o direito processual, qualquer que seja o seu ramo,6 

mantém uma relação intrínseca com o direito constitucional. Fazendo o direito 

processual parte do braço do direito público, verifica-se que muitos de seus 

princípios e institutos fundam suas bases no texto constitucional.  

Nery Junior também reconheceu que todos os ramos do direito vinculam-se à 

Constituição, notadamente o direito processual, “de sorte que é a Carta Política que 

fixa os princípios, os contornos e as bases sobre as quais deve erguer-se o edifício 

normativo brasileiro” (NERY JUNIOR, 2009, p. 39).7  

Como exemplo, observa-se, especificamente na esfera penal, que, desde a 

Constituição de 1988, tanto o direito material, quanto o processual, são regulados 

por princípios e fundamentos constitucionais que asseguram, sobremaneira, 

instrumentos indispensáveis para a concretização e operacionalização da igualdade 

jurídica entre os cidadãos. Sem esse paradigma, questões como o devido processo 

legal, a individualização da pena, a obtenção de provas e um julgamento justo e 
                                                 
6 De acordo com Baracho: “[...] Existem diversas concepções sobre a Teoria ou doutrina geral do 
processo ou do Direito Processual que parte da sistematização dos princípios, conceitos e instituições 
comuns a todos os ramos do processo, estudados de maneira unitária, de conformidade com as 
instituições fundamentais de toda disciplina processual. Em cada um dos segmentos pertencentes 
ao campo do Direito Processual, existem matizes e modalidades peculiares que não impedem 
a existência de direcionamentos gerais. A independência das diversas disciplinas processuais, 
a respeito do direito substantivo, é relativamente recente, sendo que a distinção iniciou-se 
com o Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, sendo que apenas mais tarde surgiram 
outros segmentos, como um Direito Processual Administrativo, o Direito Processual do Trabalho, o 
Direito Processual Agrário e novos segmentos da processualística. (BARACHO, 2008, p. 321, grifou-
se) 
7 Cattoni também preleciona: “[...] Por um lado, se o Direito Constitucional é o fundamento de validade 
de todo o ordenamento jurídico, posto que estabelece os processos através dos quais todas as 
demais normas serão produzidas, quer da perspectiva legislativa, quer da perspectiva da aplicação, 
não há Direito Processual que não deva ser, nesse sentido, ‘constitucional’. Por outro lado, no Brasil, 
apesar de algumas vozes discordantes, o controle de jurisdicional de constitucionalidade das leis e 
dos atos normativos é fundamentalmente difuso e incidental, como exigência constitucional basilar no 
esteio da melhor tradição democrática e constitucional brasileira. Assim, no Brasil e cada vez mais em 
toda parte, a Constituição estabelece um verdadeiro “modelo constitucional do processo”, 
estruturante do Direito processual, que não pode ser desconsiderando, sob pena de 
inconstitucionalidade e até mesmo de descaracterização do instituto do processo enquanto tal.” 
(CATTONI, 2001, p. 212) 
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imparcial, estariam ameaçadas pelas arbitrariedades do próprio Estado contra seus 

cidadãos.  

Faz-se mister compreender as bases que regulam o processo penal em 

relação aos ditames constitucionais que asseguram aos cidadãos as condições 

mínimas de operacionalização da cidadania. Dentre essas está, sem dúvida, a 

presunção de inocência.  

Sem tal condição não há como definir um Estado como democrático de direito 

e, por conseguinte, compromete-se o processo penal enquanto forma legítima de 

investigação e busca de provas para inocentar ou condenar determinado indivíduo a 

partir de evidências fáticas decorrentes de ato lesivo a outrem e à sociedade.  

Essa filtragem constitucional do processo não é privilégio de qualquer de seus 

ramos. O processo moderno assumiu a ideia de que precisa refletir as bases do 

regime democrático proclamadas pela ordem constitucional, concretizando os seus 

valores, já que se revela um verdadeiro instrumento a seu serviço. 

 
 
1.2 Princípios constitucionais: definições doutrinárias 
 

 

Um princípio pode ser definido, grosso modo, como norma generalíssima de 

aplicação imediata (CANOTILHO, 1993). Isso significa que os princípios são 

verdades jurídicas universais8 e, como tais, são consideradas normas primárias, 

dado que definem o fundamento da ordem jurídica (BONAVIDES, 2008).  

Também podem ser definidos como normas elementares ou requisitos 

instituídos como base e alicerce de alguma coisa que revelam um conjunto de 

regras ou preceitos que servem para fixar a norma fundamental de toda a ação 

jurídica (DANTAS, 1995). Tornam-se, assim, a própria razão de ser das normas 

jurídicas, dado que os convertem em axiomas (BARCELOS, 2002).  

São as proposições normativas mais abstratas de um ordenamento, 

constituindo ideias fundamentais e informadoras da organização jurídica de uma 

                                                 
8 Importante, aqui, a ressalva de Ivo Dantas, no sentido de que a universalidade dos princípios é 
relativa, desde quando, ao serem incorporados a um sistema jurídico-constitucional, acabam por 
refletir a própria estrutura ideológica do Estado, representando os valores consagrados por uma 
sociedade determinada (DANTAS, 2008). 
 



16 
 

nação (FLÓREZ-VALDÉS, 1990). Representam, assim, elementos valorativos, 

axiológicos e ideológicos de uma determinada sociedade que principiam, por assim 

dizer, as normas que fundamentarão o corpo do texto da Constituição (ESPÍNDOLA, 

2002).  

Significa dizer que, em um determinado instante, os valores da sociedade 

serão transferidos à Constituição no momento de sua elaboração. Percebe-se que o 

desejo de liberdade e autonomia pautou a promulgação da Constituição Americana 

de 1787, do mesmo modo que o desejo de superar o legado autoritário de 1964 

terminou por influenciar, no Brasil, a Constituição de 1988.  

A doutrina tem feito a distinção entre princípios e regras na medida em que as 

regras se esgotam em si mesmas, dado que descrevem o que se deve ou não fazer 

ou, de outro modo, o que se pode ou não fazer. Por seu turno, os princípios são os 

constitutivos da ordem jurídica, pois revelam os “valores ou os critérios que deverão 

orientar a compreensão e a aplicação das regras nas situações concretas” 

(MARINONI, 2008, p. 49).  

Teixeira, reconhecendo que, excepcionalmente um princípio pode ser 

positivado pelo legislador, aduz: 

 
É exatamente dentro do ordenamento positivo, entretanto, que são 
refletidos os princípios, retratados implicitamente no espírito das normas. Os 
princípios de um ramo do Direito, assim, surgem através de uma apreciação 
do conjunto normativo, mediante a consideração global dos preceitos 
positivos que formam o seu conteúdo. Apesar da influência mútua nutrida 
em relação às normas jurídicas que compõem o direito positivo, contudo, os 
preceitos positivos não se confundem com os princípios. Estes, além de 
revelarem um grau de generalidade consideravelmente superior ao das 
normas, não são encontrados escritos na própria legislação, mas surgem de 
forma implícita, deduzidos por força da abstração. Existe apenas, destarte, 
um condicionamento recíproco entre os respectivos elementos, de forma a 
impedir uma independência completa entre os mesmos. (TEIXEIRA, 2010, 
p. 43) 

 

No caso específico da Constituição de 1988, tais definições de princípios se 

estendem para além da questão das normas generalíssimas e se relacionam a um 

mandamento nuclear de um sistema (SILVA, José Afonso, 2009).  

Através dos princípios, as normas que dele derivam revelam caráter 

secundário no sentido de que fluem daquilo que foi predeterminado. Logo, o 

princípio constitucional é o fundamento, a base, a origem de toda a organização 

política, administrativa e jurídica de um Estado (TAVARES, 2007). 
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Barroso, em feliz aparte, afirma: 

 
Os princípios dão unidade e harmonia ao sistema, integrando suas 
diferentes partes e atenuando tensões normativas. De parte isto, servem de 
guia para o intérprete, cuja atuação deve pautar-se pela identificação do 
princípio maior que rege o tema apreciado, descendo do mais genérico ao 
mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a 
espécie. Estes os papéis desempenhados pelos princípios: a) condensar 
valores; b) dar unidade ao sistema; c) condicionar a atividade do intérprete. 
(BARROSO, 2001, p.20) 

 

No caso específico brasileiro, esses aspectos podem ser vislumbrados nos 

três primeiros artigos da Constituição de 1988. Destacam-se, para efeito de análise 

do objeto da pesquisa em tela, os artigos 1º e 3º do texto constitucional, que 

asseveram:  

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  
[...] 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
[...] 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 2010, p. 5, 
grifou-se) 
 

No que se refere aos incisos II e III do artigo 1º da Lei Maior, a cidadania é o 

princípio que qualifica o indivíduo como membro pertencente da vida do Estado. Isso 

porque, de acordo com a Constituição, a Ordem Jurídica e Política o reconhece 

como pessoa integrada à sociedade estatal em todas as suas dimensões de caráter 

público e privado e, como tal, sujeito às obrigações legais determinadas pela 

Constituição, bem como sujeito ativo na fruição dos direitos assegurados por seu 

texto.  

Exemplo disso foi a instituição do habeas data na Constituição de 1988 que, 

pela primeira vez na história brasileira, facultou ao cidadão ter informações sobre si 

mesmo que se encontrassem em poder do Estado.  
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É neste quadro de regulação constitucional da cidadania que se fundamenta a 

dignidade da pessoa humana. Essa se refere ao que se considera o valor supremo 

moral e ético que identifica o indivíduo na coletividade estatal enquanto pessoa e ser 

humano em toda a sua plenitude. 

É o reconhecimento do indivíduo enquanto cidadão e como limite e 

fundamento do domínio político da República (CANOTILHO, 1993). Para Sarlet:  

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos. (SARLET, 2009, p. 69) 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana também limita o poder de 

atuação do Estado no que se refere ao abuso de poder, dado que, historicamente, o 

Estado sempre se caracterizou, em maior ou menor grau, pela utilização de 

expedientes nocivos ao ser humano, sob a justificativa de preservação da segurança 

nacional.  

Derivada do contexto político da transição da ditadura para a democracia, a 

Constituição de 1988 assentou em seu texto essa perspectiva no seu artigo 5º que 

assegura, dentre outros aspectos, os preceitos penais constitucionais que dotam o 

cidadão de garantias constitucionais à integridade física, mental e moral durante o 

curso do processo (LUISI, 2003).  

Nessa quadra, a dignidade da pessoa humana representa significativo vetor 

interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira o ordenamento jurídico 

dos Estados de Direito, traduzindo-se, desse modo, em um dos fundamentos do 

Estado brasileiro.  

Isso somente é possível em um Estado Democrático de Direito que ampara 

as questões relativas à liberdade política de seus cidadãos, ao mesmo tempo em 

que preza pela primazia da lei em relação a qualquer tipo de interesse individual ou 

coletivo setorizado (AMARAL, 2003).  

A dimensão do Estado Democrático se refere à questão da soberania popular, 

através da qual o povo é titular do poder constituinte e que, por sua vez, legitima o 

exercício do poder político (SILVA, José Afonso, 2009).  
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Como tal poder político somente pode ser exercido em nome do povo através 

da representação política, dada a complexidade política, social e econômica que 

caracteriza as sociedades modernas, a própria feição das leis que regulam as 

relações sociais são derivadas do Poder Legislativo que representa o cidadão.  

O Estado de Direito contemporâneo se revelaria na afirmação da máxima 

rousseauniana de que a liberdade política é a capacidade de viver sob a lei que os 

próprios homens prescrevem, pelo fato de que cada sociedade, se 

democraticamente construída, tem por ofício aperfeiçoar as relações sociais a partir 

de um pressuposto objetivamente jurídico, e não mais fundamentado em critérios de 

ordem subjetiva de caráter individual ou de classe (CHAMON JR., 2006).  

Já o Estado de Direito, em sua concepção clássica, relaciona-se à primazia 

da lei e à separação dos poderes sem, necessariamente, enfatizar a participação ou 

intervenção popular (BOBBIO, 2004), razão pela qual, muitas vezes, foi acusado de 

defensor do formalismo jurídico pelas ideologias mais radicais, como o marxismo.  

Nos dias de hoje, o conceito de Estado de Direito avança para questões 

relativas à relação necessária entre as leis e medidas jurídicas do Estado e os 

princípios de justiça, como a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana 

(CANOTILHO, 1993).  

O Estado Democrático de Direito, como já inferido, responde a esse termo por 

se pautar pela conduta legal e imparcial quando da aplicação do direito processual 

penal, de acordo com os princípios constitucionais que asseguram ao acusado (réu), 

desde a ampla defesa e o devido processo legal, até ser julgado por júri imparcial.  

Tal fato, de acordo com Bobbio (2004), ao lado do sufrágio universal, 

constitui-se na mais considerável conquista da democracia e referenda a noção 

tradicional de igualdade jurídica entre os homens, operacionalizando-a no contexto 

jurídico-político de um Estado que se quer democrático e de direito.  

 

 

1.3 Da igualdade jurídica entre os cidadãos: a dignidade da pessoa humana e 
os direitos e garantias fundamentais  

 

 

Na história constitucional brasileira é possível afirmar que a Constituição de 

1988 foi a primeira a se pautar pela busca perene de subsídios não apenas de 
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caráter jurídico para a implementação de uma sociedade justa e igualitária 

(BONAVIDES; ANDRADE, 2008).  

Mesmo que a Constituição de 1934, sob a influência da Constituição de 

Weimar, tenha assegurado direitos e garantias individuais, bem assim a Constituição 

de 1946, que procurou livrar o Brasil da herança do Estado Novo, representada na 

Carta de 1937, a Constituição de 1988 é nitidamente diferenciada, na medida em 

que relaciona diretamente democracia, justiça e direito como pressupostos 

fundamentais para a operacionalização das normas jurídicas de caráter 

infraconstitucional (SARLET, 2009).  

Pode-se exemplificar tal aspecto com a prioridade dada à questão da infância 

e da adolescência que foram temas de matéria constitucional no Texto de 1998 e 

que ensejou, posteriormente, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Do mesmo modo, tanto o Código Penal, quanto o Código de Processo Penal, 

ambos oriundos de períodos não-democráticos, ainda que não tenham sido 

totalmente reformados, inseriram-se na perspectiva constitucional de 1988, que 

assegura a dignidade da pessoa humana a partir de direitos e garantias 

fundamentais, na medida em que dois postulados de interpretação constitucional 

surgem como exigência dessa dinâmica, quais sejam, a máxima efetividade dos 

direitos fundamentais e a proibição do excesso (OLIVEIRA, 2008).  

Dada a ênfase na dignidade da pessoa humana, não se quer dizer que o 

garantismo processual seja sinônimo de unilateralidade a favor do réu, mas apenas 

que o preceito do in dubio pro reo se insere na igualdade jurídica entre os cidadãos 

de modo a operacionalizar a máxima efetividade dos direitos e garantias 

fundamentais (CAPEZ, 2010).  

Assim sendo, de acordo com a Constituição de 1988, em seus elementos 

garantidores e asseguradores da igualdade jurídica entre os cidadãos e da 

dignidade da pessoa humana, o processo penal nada mais é que um direito de 

fundo constitucional (OLIVEIRA, 2008). Note-se que o processo penal brasileiro 

reconhece a igualdade jurídica entre os cidadãos a partir da ótica constitucional que 

estabelece que a pessoa, distinta do indivíduo, é um valor e, como tal, tem um 

princípio correspondente que é o da dignidade (COSTA, 2004).  

Essa concepção de pessoa deita influências no processo penal na medida em 

que a função e a finalística estatal, em bases constitucionais, não associa a 

dignidade da pessoa humana a uma concepção individualista (FREITAS, 2002). 
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Haveria então uma relação dialógica em que, nem o Estado, nem tampouco o 

indivíduo, prevalece um sobre o outro; por vezes, o interesse público prepondera e, 

por outras, em consonância com os direitos e garantias fundamentais, impera o 

interesse da pessoa humana (SARLET, 2009). É sob tal prisma que o direito 

processual penal se fundamenta constitucionalmente. 

Assim como o penal, os outros ramos do direito processual têm uma base 

constitucional que deve ser necessariamente obedecida em toda a sua atuação. 

Sobre isso já se aduziu e Sampaio Júnior sintetiza a proposição: 

 
A constitucionalização do Direito é a ideologia dominante do século XX e 
com certeza se consolidará no século atual, impondo um novo olhar sobre 
todos os ramos do Direito, em especial os processuais, aos quais 
obrigatoriamente são atingidos pela consequente irradiação dos valores 
constitucionais, tornando peça inaugural e basilar dos mesmos, provocando, 
por outro lado, uma imanente revisitação de seus institutos. 
No ramo processual em especial conduziu a essa nova concepção de 
jurisdição e ao mesmo tempo ação, pois ao deslocar o centro de atuação 
para a Constituição e para os direitos e garantias fundamentais, os juízes, 
ao decidirem, obrigatoriamente são influenciados pelos valores que devem 
ser concretizados nas situações em específico, ou seja, todo o processo 
agora é constitucional. (SAMPAIO JÚNIOR, 2010, p. 453) 

 

Como se pode observar, a adequação dos comandos processuais aos 

paradigmas valorativos informadores do Estado Democrático de Direito, expressos 

no texto constitucional, é a tendência do modelo processual contemporâneo, 

necessária para conferir efetividade à garantia fundamental de acesso à justiça. 

 

 

1.4 O direito constitucional à prova  
 

 

Assim como se fundamentou o direito processual a partir dos preceitos 

insertos na Constituição Federal, é de se afirmar, também, que o direito à prova 

decorre diretamente da Lei Maior. 

A inafastabilidade da jurisdição, o devido processo legal, o contraditório e a 

ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição de 1988) açambarcam, em 

seu bojo, o direito constitucional à prova. 

Braga, a esse respeito, asseverou: 
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Dessa forma, o direito à prova, embora não expresso, tem natureza 
constitucional e é decorrência natural da garantia constitucional do devido 
processo legal: o direito de provocar a atuação da jurisdição implica o direito 
de defesa à parte contrária, em função do contraditório, que somente se 
materializa com a ciência bilateral dos atos processuais e iguais 
oportunidades de influência na convicção do juiz, através da proposição, 
produção, utilização e valoração de todas as provas lícitas, úteis e 
pertinentes acerca de fatos relevantes para a questão em discussão. 
(BRAGA, 2004, p. 48)9 

 

Impende ressaltar que, desde quando o Estado pretenda tutelar outro valor 

que considere mais importante para o ordenamento jurídico, o direito à prova, por 

não se revelar absoluto, pode ser restringido tanto pela via legislativa, quanto pela 

via judicial (BEDAQUE, 2009). Cambi é preciso a respeito do assunto: 

 
Isso significa que o legislador não pode introduzir deliberadamente regras 
de exclusão probatória, mas que todo limite deve estar sujeito a uma 
específica justificação racional, a qual deve ser suficiente para superar a 
importância do princípio da liberdade da prova para o sistema processual. 
Assim, a exclusão de uma prova somente pode ser admitida se for para 
satisfazer um valor mais importante que o da oportunidade de as partes 
valerem-se das provas para participar da formação do convencimento do 
juiz, bem como o da possibilidade de obterem esclarecimentos dos fatos 
integradores da causa. (CAMBI, 2006, p. 36) 

 

Essa garantia constitucional, assim, deve ser compreendida a partir da exata 

noção de que o processo é instrumento para a realização do direito material, 

justificando-se a limitação probatória a partir da compreensão do princípio da 

                                                 
9 Referida inserção constitucional também foi percebida por Cambi: “A noção de direito público 
subjetivo à prova encontra seus fundamentos normativos na Constituição, podendo ser implicitamente 
deduzida das garantias constitucionais do devido processo legal, da ação, da ampla defesa e do 
contraditório, ou ser explicitamente reconhecida a partir da regra contida no art. 5º, § 2º, CF, que 
incorpora, no ordenamento jurídico brasileiro, o art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), bem como o art. 14.1 do Pacto internacional dos 
Direitos Civis e Políticos. Essas garantias constitucionais do processo asseguram meios e resultados, 
porque têm a dúplice função de proporcionar instrumentos processuais adequados à solução dos 
conflitos de interesses e também viabilizar resultados úteis e eficazes àqueles que recorrem ao 
Judiciário na esperança de serem os seus problemas resolvidos da maneira mais justa possível. O 
direito à prova, deduzido dessas garantias constitucionais, constitui um instrumento processual 
fundamental ao acesso à ordem jurídica justa e à legitimidade da tutela jurisdicional.” (CAMBI, 2006, 
p. 18). No mesmo sentido, Bedaque: “Expressões diferentes para identificar o mesmo fenômeno: a 
necessidade de o sistema processual infraconstitucional assegurar às partes a possibilidade da mais 
ampla participação na formação do convencimento do juiz. Isso implica, evidentemente, a produção 
das provas destinadas à demonstração dos fatos controvertidos. Contraditório efetivo e defesa ampla 
compreendem o poder conferido à parte de se valer de todos os meios de prova possíveis e 
adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 
afirmado.” (BEDAQUE, 2009, p. 23) 
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proporcionalidade, que procura harmonizar os diversos valores constitucionalmente 

protegidos (CAMBI, 2006).10 

O anteparo constitucional desse direito impõe sua observância perene pelo 

legislador e pelo aplicador do direito que, a não ser quando devidamente justificado 

por critérios de razoabilidade, não pode privar as partes do direito de convencer o 

julgador a partir da comprovação das assertivas por elas deduzidas no processo. 

 

 

1.5 A teoria geral da prova e os princípios processuais relacionados à prova 
 
1.5.1 Aspectos gerais da teoria geral da prova  
  

 

Etimologicamente, prova deriva do latim “proba, de probare (demonstrar, 

reconhecer, formar juízo de)” (SILVA, De Plácido, 2009, p. 1.120). Juridicamente, o 

conceito remete à raiz latina do vocábulo, desde quando, ao se valer de uma prova, 

o objetivo é tornar claro ao juiz a realidade de um fato atrelado a um ato (NUCCI, 

2009). De acordo com Marinoni e Arenhart, a definição de prova está ligada “à ideia 

de reconstrução (pesquisa) de um fato, que é demonstrado ao magistrado, 

capacitando-o ter certeza sobre os eventos ocorridos e permitindo-lhe exercer a sua 

função” (MARINONI; ARENHART, 2009, p. 55). 

O termo prova, na seara processual, se coaduna a três sentidos básicos, 

quais sejam, ato, meio e resultado (BONDIOLI; GOUVÊA; NEGRÃO, 2009). Como 

ato, a prova é o processo pelo qual se verifica a exatidão do fato alegado por uma 

das partes. Enquanto meio, é a instrumentalização através da qual se procura 

demonstrar a veracidade de alguém ou alguma coisa. Por fim, em relação ao 

resultado, esse é o produto extraído da análise do instrumental probatório oferecido 

ao juiz de modo a se chegar a uma sentença (NUCCI, 2009).11  

De acordo com Carnelutti: 
                                                 
10 Cintra, a esse respeito, afirmou que “as restrições que se refiram apenas ao emprego de 
determinados meios ou fontes de prova em situações específicas, não impedindo que a parte utilize 
outros meios ou fontes para demonstrar o alegado fundamento do seu direito, não podem ser tidas 
como ofensivas ao direito à prova.” (CINTRA, 2008, p. 12) 
11 Muitos autores trabalham o conceito de prova nos sentidos subjetivo e objetivo. No sentido objetivo, 
a prova é entendida como o meio destinado a formar o convencimento do juiz. No sentido subjetivo, a 
prova é a convicção gerada no espírito do juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos 
(SANTOS, 1994; AGUIAR, 1974). 
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[...] pelo aspecto estrutural, o processo probatório não é mais que um 
processo típico ou um meio de busca da verdade dos fatos controvertidos, o 
qual parece apto para alcançar a finalidade (a verdade) na maioria dos 
casos. (CARNELUTTI, 2005, p. 81) 

 

Desse quadro, pode se trabalhar as noções de finalidade e de objeto da 

prova. Dado que a prova é uma demonstração lógica da realidade, o julgador deve 

se ater à verdade processual a fim de proferir o veredicto, a partir da extração do 

maior número possível de evidências derivadas das provas. Conclui-se, em síntese, 

que a finalidade precípua da prova é convencer o juiz da verdade dos fatos 

(GOMES, 2008).12  

Já o objeto pode ser compreendido como os fatos alegados pelas partes e 

que merecem demonstração, de modo a sustentar uma argumentação, seja da parte 

ré ou da parte autora, desde que não se atenham a questões e situações que 

envolvam, por exemplo, fatos notórios, como teorias de caráter científico; contidos 

em presunção legal absoluta, como a maioridade penal; fatos impossíveis, como a 

demonstração de vida após a morte; irrelevantes (que possuem vínculo tênue com 

os fatos) e, finalmente, impertinentes (que não possuem nenhum vínculo com os 

fatos) (GOMES FILHO, 1997). 

Com exceção da hipótese prevista no artigo 337 do CPC,13 o objeto da prova 

são os fatos e não os direitos. Conforme já se demonstrou, não são todos os fatos 

que necessitam ser provados, mas sim aqueles relevantes, pertinentes, 

controversos e precisos. Braga, sobre o tema, prescreveu: 

 
Fatos relevantes são aqueles cuja existência ou inexistência influencia no 
resultado do processo. 
Pertinentes são todos os fatos que se refiram, de modo direto ou não, às 
questões em discussão no processo. 
Todo fato relevante é pertinente, mas o contrário nem sempre ocorre, 
porque um fato pode ser pertinente, isto é, dizer respeito à causa em 

                                                 
12 Teixeira Filho anota sobre o particular: Visa a prova, fundamentalmente, a convencer o juiz, que 
figura, deste modo, como o seu principal destinatário (iudice fit probatur). Diríamos não apenas 
convencer, mas, sobretudo, constringir e nortear a formação do seu convencimento jurídico, pois 
sabemos que, por força de dispositivo legal (CPC, art. 131), o julgador não pode decidir contra a 
prova existente nos autos, sob pena de nulidade da sentença. [...] Em resumo: é da prova que nasce 
a certeza jurídica do julgador (ex probatione oritur fides iuridica). A partir da prova existente nos 
autos, o juiz inicia, por um processo ou método de raciocínio indutivo (extraindo uma conclusão geral 
dos fatos particulares), a justa composição da lide. (TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 937-938) 
13 Art. 337/CPC. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, 
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. 
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julgamento, mas não ser relevante, pois sua existência ou inexistência não 
influencia a decisão a ser proferida pelo juiz. 
Fatos controversos são aqueles cuja existência ou característica foram 
contrariadas, impugnadas pela outra parte. 
Fatos precisos são os que foram descritos de forma a serem perfeitamente 
individualizados e caracterizados, passíveis de apreciação objetiva, o que 
afasta do conceito oposto, que é o de fatos vagos, genéricos ou imprecisos, 
insuscetíveis de serem provados. (BRAGA, 2004, p. 50/51) 

 

A teoria geral da prova costuma relacionar e escalonar diretamente finalidade 

e objeto da prova com os respectivos sistemas de avaliação. Isso porque o conjunto 

probatório se destina ao convencimento do órgão judiciário e, desse modo, poder-

se-ia pensar em uma hierarquização das provas de modo a qualificar as mais 

importantes (BADARÓ, 2003).  

Dos sistemas de avaliação, os mais importantes são a prova legal, a livre ou 

íntima convicção (CÂMARA, 2005) e a persuasão racional.  

A prova legal é considerada uma evolução do sistema das ordálias (juízos de 

Deus). De acordo com esse sistema primitivo, supunha-se que, ao se submeter uma 

pessoa a determinada prova, Deus não a deixaria sair com vida, ou sem algum sinal 

evidente, se não agisse de acordo com a verdade. Essas provas eram, geralmente, 

cruéis, sendo aplicadas através de bebidas acres, água fervente, fogueira, 

serpentes, dentre outros meios (TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 990). 

Para o sistema da prova legal, são atribuídos aos meios de prova valores 

fixos, ao quais o juiz deve se ater para a formação de seu convencimento. Câmara, 

sobre o assunto, exemplificou:  

 
[...] se a lei atribuísse à prova testemunhal peso um, à prova documental, 
peso dois e à confissão peso três, o juiz, ao final do processo, deveria 
verificar quantos de cada um desses meios probatórios cada parte dispõe, 
para que possa declarar então quem teve a melhor sorte no processo. Tal 
sistema, hoje inteiramente superado, transformou o processo em verdadeiro 
jogo, onde o sucesso ficaria ao lado do melhor estrategista. (CÂMARA, 
2005, p. 406/407)   

 

No Brasil ainda há resquícios desse sistema. O artigo 227 do Código Civil, 

que revogou tacitamente o artigo 401 do Código de Processo Civil e que nega 

qualquer valor à prova exclusivamente testemunhal nos negócios jurídicos cujo valor 

exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, bebe da fonte do sistema 

da prova legal, ao afirmar que determinado fato não pode ser provado por um meio 

de prova específico. Da mesma forma, o artigo 158 do Código de Processo Penal, 
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ao exigir exame de corpo de delito para a formação da materialidade da infração 

penal que deixar vestígios (TOURINHO FILHO, 2010).14 

Pelo sistema da livre ou íntima convicção, o magistrado deve julgar de acordo 

com o seu convencimento, que pode ser formado através de quaisquer elementos, 

não se vinculando às provas produzidas, mas podendo se ater a impressões 

pessoais e até mesmo fatos de que tomou conhecimento extrajudicialmente 

(SANTOS, 2010). Couture diz que “nesse método o magistrado adquire o 

convencimento da verdade com a prova dos autos, fora da prova dos autos e ainda 

contra a prova dos autos” (COUTURE, 2005, p. 223, tradução do autor).15 

Por fim, a persuasão racional é uma espécie de síntese dialética dos 

anteriores (TEIXEIRA FILHO, 2009), também denominada de convencimento 

racional ou livre convencimento motivado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 

131,16 adota expressamente aludido sistema, através do qual, embora se permita ao 

juiz apreciar livremente as provas, deve ele se basear nos elementos constantes dos 

autos e apresentar na sentença os motivos que o levaram a decidir desta ou daquela 

forma (PAULA, 2003). 

Ainda na esteira da teoria geral da prova, não há como deixar de se referir 

aos meios de prova e à distribuição do ônus probatório.  

Meios de prova são “as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe 

os elementos ou motivos de prova: os documentos, as testemunhas, os 

depoimentos das partes” (PONTES DE MIRANDA, 1997a, p. 257). Echandia diz 

que: 

 
[...] entende-se por meio de prova a atividade do juiz e das partes que 
submetem ao primeiro o conhecimento dos fatos do processo e, portanto, 
as fontes de onde se extraem os motivos ou argumentos para formar sua 
convicção sobre os fatos do processo, ou seja, a confissão da parte, o 
depoimento da testemunha, o laudo do perito, a inspeção ou percepção 
judicial, a narração contida no documento, a percepção ou indução na prova 

                                                 
14 Art. 227/CC. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos 
negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao 
tempo em que foram celebrados. 
Art. 401/CPC. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda 
o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. 
Art. 158/CPP.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
15 Dentro de ese método el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de 
autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos. 
16 Art. 131/CPC. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe 
formaram o convencimento. 
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por indícios. Acolhem esse conceito de meio de prova, entre outros, 
CARNELUTTI, ROSENBERG, KISCH, GÓMEZ ORBANEJA Y HERCE 
QUEMADA, DE LA PLAZA, ALSINA e CLARIÁ OLMEDO. (ECHANDIA, 
1972, p. 550/551, tradução do autor) 17 

 

Será direta a prova quando ela se referir diretamente ao fato probando. Será 

indireta quando não se referir diretamente ao fato probando, mas a um outro fato, 

por meio do qual, através de raciocínio, conclui-se o fato que se quer provar 

(MALATESTA, 1996). 

O Código de Processo Civil relaciona os seguintes meios de prova: 

depoimento pessoal (artigos 342 a 347), confissão (artigos 348 a 354), exibição de 

documento ou coisa (artigos 355 a 363), prova documental (artigos 363 a 391), 

prova testemunhal (artigos 400 a 419), prova pericial (artigos 420 a 439) e inspeção 

judicial (artigos 440 a 443). Na esteira do artigo 332 do referido diploma legal, a 

aludida relação é meramente exemplificativa e não taxativa.18 

A Consolidação das Leis do Trabalho não apresenta uma previsão 

sistemática dos meios de prova admissíveis no processo do trabalho, apesar de 

fazer referência ao interrogatório das partes (artigos 848 e 852-F), à confissão 

(artigo 844), à prova documental (artigos 787, 830 e 852-H, § 1º), à prova 

testemunhal (artigos 819 a 821, 825, 828, 829, 848, § 2º e 852-H, §§ 1º e 2º) e à 

prova pericial (artigos 827, 848, § 2º e 852-H, § 4º).  

O Código de Processo Penal, por sua vez, faz menção ao exame de corpo de 

delito e perícias em geral (artigos 158 a 184), interrogatório do acusado (artigos 185 

a 196), confissão (artigos 197 a 200), depoimento do ofendido (artigo 201), prova 

testemunhal (artigos 202 a 225), reconhecimento de pessoas e coisas (artigos 226 a 

228), acareação (artigos 229 e 230), prova documental (artigos 231 a 238) e indícios 

(artigo 239). 

Ponto fulcral da teoria geral da prova é o ônus da prova, bem assim as regras 

de sua distribuição. 
                                                 
17 [...] se entiende por médio de prueba la actividad del juez o de las partes, que suministra al primero 
el conocimento de los hechos del proceso y, por lo tanto, las fuentes de donde se extraen los motivos 
o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del proceso, es decir, la confesión de la 
parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección o percepción del juez, la 
narración contenida en el documento, la percepción e inducción em la prueba de indicios. Acogen 
este concepto de médio de prueba, entre otros, CARNELUTTI, ROSENBERG, KISCH, GÓMEZ 
ORBANEJA Y HERCE QUEMADA, DE LA PLAZA, ALSINA y CLARIÁ OLMEDO. 
18 Art. 332/CPC. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou 
a defesa. 
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Confunde-se facilmente a noção de ônus de prova com a de dever atribuído à 

parte de demonstrar a veracidade de suas alegações. Ônus, todavia, não é dever, 

nem tampouco faculdade. Nas palavras de Cambi: 

 
[...] o ônus pode ser definido como a liberdade de realização de certos atos 
ou condutas previstas em uma norma jurídica, para a satisfação de um 
interesse próprio, não havendo sujeição ou um outro sujeito que tenha o 
direito de exigir a sua observância, visto que o seu não-cumprimento pode 
acarretar apenas conseqüências desfavoráveis para a pessoa beneficiada. 
(Cambi, 2006, p. 315) 

  

Seria, assim, uma condição para obter a vitória (CHIOVENDA, 2000), apesar 

de o seu cumprimento, não necessariamente, assegurar a decisão favorável. 

O Código de Processo Civil distribui o ônus da prova entre o autor e o réu no 

artigo 333. O Código de Processo Penal, no artigo 156, e a Consolidação das Leis 

do Trabalho, no artigo 818.19 20  

O ônus da prova pode ser compreendido em uma perspectiva subjetiva e em 

outra, objetiva.21 Buzaid, com propriedade, ensina:  

                                                 
19 Art. 333/CPC. 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. 
Art. 156/CPP.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de 
ofício:   
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas 
urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;   
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para 
dirimir dúvida sobre ponto relevante. 
Art. 818/CLT - A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. 
20 O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, redigido pela Comissão de Juristas instituída pelo 
Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, traz dispositivo com conteúdo semelhante: Art. 
261. O ônus da prova, ressalvados os poderes do juiz, 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. 
21 Cambi, mais uma vez, enuncia: “Consequentemente, o ônus da prova é, ao mesmo tempo, uma 
regra de conduta para as partes, uma vez que determina indiretamente quais são os fatos que cada 
um dos litigantes deve provar para serem considerados certos pelo juiz e para servirem de 
fundamento para as suas respectivas pretensões ou exceções, e uma regra de julgamento, para o 
julgador, pois permite ao magistrado decidir mesmo não existindo provas suficientes.Essa forma de 
procurar estruturar o ônus da prova, todavia, não está imune a críticas, sobretudo porque se pode 
argumentar que o problema do onus probandi somente deve ser colocado quando a prova não foi 
produzida, o que permitiria concluir que o aspecto subjetivo é irrelevante para a sua compreensão, 
que deveria se restringir ao elemento objetivo. (CAMBI, 2006, p. 317). Também Tesheiner: “De ônus 
da prova pode-se falar em sentido objetivo e subjetivo. Em sentido objetivo, ônus da prova é regra de 
julgamento, tendo por destinatário o juiz. [...] Vedado o non liquet, ou seja, a recusa de julgamento, 
por falta de certeza quanto aos fatos, necessariamente há de haver regras que digam ao juiz como 
julgar quando não há prova alguma, ou quando em dúvida invencível quanto aos fatos essenciais. Em 
sentido subjetivo, a idéia de ônus da prova liga-se mais fortemente aos processos de tipo dispositivo. 
O ônus da prova é repartido entre as partes, sucumbindo aquela que dele não se desincumbe. Assim 
como o direito subjetivo se vincula a uma regra de direito objetivo, assim o ônus da prova, em sentido 
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[...] o problema do ônus da prova tem duas faces: uma voltada para os 
litigantes, indagando-se qual deles há de suportar o risco da prova 
frustrada; é o aspecto do ônus subjetivo; e outra voltada para o magistrado, 
a quem deve dar uma regra de julgamento. É o aspecto objetivo. O primeiro 
opera geralmente na ordem privada; o segundo, porém, é princípio de 
direito público, intimamente vinculado à função jurisdicional. O primeiro 
constitui uma sanção à inércia, ou à atividade infrutuosa da parte; o 
segundo, ao contrário, é um imperativo da ordem jurídica, que não permite 
que o juiz se abstenha de julgar a pretexto de serem incertos os fatos, 
porque não provados cumpridamente. (BUZAID, 1972, p. 66) 

 

Como se percebe, o ônus da prova é um só. A sua dimensão objetiva ou 

subjetiva se revela a partir de onde provém o olhar, se do magistrado ou das partes. 

Para o juiz, o ônus da prova nada mais é do que forma de se esquivar do non liquet, 

uma garantia de que a controvérsia revelada no processo será sanada. 

Voltar-se-á a falar em ônus da prova nos capítulos seguintes. 

 

 

1.5.2 Princípios processuais relacionados à prova  
 

 

O procedimento probatório é informado pelo ordenamento processual. Há de 

se examinar, assim, os seus princípios regentes. 

O princípio da necessidade da prova, de acordo com Echandia, expressa: 

 
[...] a necessidade de que os fatos sobre os quais deve fundar-se a decisão 
judicial estejam demonstrados através de provas trazidas ao processo por 
qualquer dos interessados ou pelo juiz, se esse tem a faculdade, em que o 
referido funcionário possa suprir com o conhecimento pessoal ou particular 
que tenha sobre os fatos, porque isso significaria desobedecer a publicidade 
e o contraditório indispensável para a validade de qualquer meio probatório. 
(ECHANDIA, 1972, p. 115, tradução do autor) 22  

 

Dito princípio representa forte garantia para as partes de que o magistrado se 

conduzirá no processo de forma imparcial, sendo certo que, dessa maneira, suas 

decisões, sempre fundadas nas provas acostadas aos autos, podem ser sempre 

revisadas pela instância superior. 
                                                                                                                                                         
subjetivo, vincula-se a uma regra de julgamento (ônus da prova em sentido objetivo).” (TESHEINER, 
2005, p. 355) 
22 [...] a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén 
demostrados com pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si 
este tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas com el conocimiento personal o 
privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable 
para la validez de todo medio probatório. 
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O princípio da unidade ou comunhão da prova indica que as provas devem 

ser apreciadas em seu conjunto. Isso significa que o sistema adota como regra “a 

avaliação da prova como um todo, admitindo-se, com isso, a existência de provas 

para se comprovar partes ou detalhes de fatos, mas que ganha uma avaliação geral” 

(PAULA, 2003, p. 83-84).23 

O princípio do contraditório, extraído do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, 

não é exclusivo do procedimento probatório, mas uma das características mais 

marcantes de todo o processo.  

Aludido standard se fundamenta na concepção romana do audiatur et altera 

pars, que impõe a necessidade de oitiva da outra parte. No processo civil, fala-se no 

denominado contraditório potencial, admitindo-se ao juiz a prolação de sentença 

condenatória à revelia do réu,24 ao contrário do que ocorre no processo penal onde é 

imperativa a ocorrência do contraditório efetivo, tanto que a confissão do acusado, 

isoladamente, não pode servir de base para a sua condenação.  

No que concerne à instância probatória, o contraditório se manifesta na 

oportunidade que as partes têm para requerer a produção das provas, o direito de 

participarem diretamente de sua realização, bem como o direito de se pronunciarem 

a respeito do resultado. O contraditório, aqui, é encarado como requisito essencial 

para a validade e autoridade da prova (ECHANDIA, 1972). 

O contraditório deve ser observado em toda a fase de instrução do processo, 

influenciando na produção e utilização das provas. Para Chamon Jr.:  

 
Se interpretarmos o contraditório como o reconhecimento de iguais 
possibilidades de participação no procedimento, por sua vez o direito de 
ampla argumentação há que ser a todos os envolvidos reconhecido, como o 
direito de trazer à discussão institucionalizada, que é o processo, toda e 
qualquer questão que entendam ser relevantes também, e mais uma vez, 
para a reconstrução do caso e do Direito a fim de que seja construída a 
decisão do caso. (CHAMON JR., 2006, p. 133) 

                                                 
23 Sako, sobre o princípio da comunhão da prova, anota: “Após colher as provas, o juiz fará uma 
análise de seu conteúdo, adotando o princípio sistemático de interpretação, valorando a prova em 
seu conjunto e não isoladamente. Nem mesmo a confissão tem valor isolado, sendo avaliada no 
conjunto, não podendo dele destoar. Na análise da prova, o juiz atribuirá supremacia à Constituição, 
à democracia e aos direitos fundamentais do homem, projetando para a sua decisão os ideais de 
igualdade, liberdade e solidariedade. Pelo princípio da unidade, a prova deve ser interpretada como 
um todo, um sistema composto pelo universo probatório, com base nas regras extraídas do sistema 
jurídico, a fim de que a decisão que for proferida seja harmoniosa e atinja determinados fins.” (SAKO, 
2008, p. 40) 
24 Importante expressar a existência de posicionamentos contrários (SOUZA, 2003), no sentido de 
que na ocorrência de revelia, mesmo no processo civil, deveria ser nomeado defensor ao revel e 
determinada sua notificação a respeito de todos os demais atos do processo.  
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Intimamente relacionado com o contraditório está o princípio da igualdade de 

oportunidades, através do qual “aos litigantes se deve conceder a mesma 

oportunidade para requererem a produção de provas, ou para produzi-las, sob pena 

de a infringência dessa garantia, conduzir, virtualmente, à nulidade do processo, por 

restrição do direito de defesa (TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 942). 

Não se quer dizer com esse princípio que é exigida da parte a produção da 

prova, mas sim que lhe é assegurada a oportunidade de produzi-la se assim o 

desejar (MICHELI, 1961). 

Outro princípio reitor do sistema probatório é o da imediação ou imediatidade. 

Consiste esse princípio, de acordo com Costa: 

 
Na exigência legal do contato direto do juiz com as partes, testemunhas, 
perito, terceiros ou com a coisa, de modo a permitir-lhe captar diretamente e 
com maior amplitude uma série valiosa de elementos e detalhes da 
realidade dos fatos controvertidos, que podem escapar-lhe pela simples 
leitura das peças constantes dos autos. (COSTA, 2007, p. 77/78) 

 

Sendo o juiz o destinatário natural da prova, os meios de prova, o tanto 

quanto possível, devem estar próximos da percepção sensorial do mesmo 

(TEIXEIRA FILHO, 2009). Carnelutti (2005, p. 83) chegou a afirmar que “a prova é 

tanto mais segura quanto mais próxima dos sentidos do juiz se encontre o fato a 

provar.”  

Diretamente vinculado ao princípio da imediatidade está o princípio da 

identidade física do juiz. Segundo esse princípio, o juiz que instruiu o processo, 

colhendo as provas, deve proferir a sentença, nos moldes do artigo 132 do Código 

de Processo Civil.25 

Busca-se, com isso, uma solução mais justa do litígio, já que aquele que 

conduziu o processo, tendo contato direto com as partes e com as provas 

produzidas, é quem, em tese, irá sentenciar. 

A fim de garantir a celeridade processual, diversas exceções ao princípio da 

identidade física do juiz foram impostas, tanto pela lei quanto pela jurisprudência.  

Cunha torna expresso: 

                                                 
25 Art. 132/CPC. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que 
passará os autos ao seu sucessor. 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, 
poderá mandar repetir as provas já produzidas. 
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Com a nova redação conferida ao dispositivo, ficou mais claro que é o juiz 
que concluir – e não o que iniciar – a audiência que fica vinculado, devendo 
proferir a sentença. Se o juiz iniciar, mas não concluir a audiência, não 
ficará vinculado. A vinculação é do juiz que encerrar a instrução. Ampliaram-
se, ainda, as ressalvas: o juiz fica desobrigado de proferir a sentença, não 
ficando vinculado, se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer 
motivo, promovido ou aposentado. (CUNHA, 2009, p. 234) 

 

Na seara laboral, o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho 

aponta para a não aplicação desse princípio.26 

Por fim, é válido tecer alguns comentários acerca do princípio da aptidão à 

produção da prova. 

Bentham, já de há muito, prelecionava: 

 
[...] O ônus da prova deve ser imposto, em cada caso concreto, àquela parte 
que possa suportar com menos inconvenientes, isto é, com menos dilações, 
moléstias e gastos. [...] Mas – dir-se-á – é a parte que inicia o processo, que 
formula a alegação, que deve provar a veracidade da mesma. Esse 
aforismo apresenta-se, em princípio, muito plausível. Mas, por mais 
plausível que seja, a experiência tem demonstrado que, por mais que se 
tenha querido adotá-lo, tem-se distanciado do fim a que se propunha e 
maiores têm sido as dilações, as moléstias e os gastos. Em uma palavra, o 
referido aforismo mais tem servido para criar dificuldades do que para 
resolvê-las. 
[...] 
É, então, o autor quem sempre se apresenta em juízo correndo o maior 
risco? Por que? Porque se espera sempre que tenha algo a provar e, não o 
fazendo, não pode sair do processo sem uma perda, maior ou menos; 
enquanto que por parte do réu pode suceder que tenha êxito na luta 
processual sem haver provado nada, sem sequer ter tratado de provar, sem 
fazer outra coisa que não negar formalmente a proposição do autor. 
(BENTHAM, 2000, p. 156, tradução do autor)27  

 

O princípio em comento está intimamente ligado à teoria das cargas 

processuais dinâmicas, que propala que “[...] o ônus da prova incumbe a quem – 

pelas circunstâncias do caso e sem que importe seja autor ou réu – se encontre em 
                                                 
26 Súmula 136. JUIZ. IDENTIDADE FÍSICA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Não 
se aplica às Varas do Trabalho o princípio da identidade física do juiz (ex-Prejulgado nº 7). 
27 [...] La carga de la prueba debe ser impuesta, em cada caso concreto, a aquella de las partes que 
la pueda aportar com menos inconvenientes, es decir, com menos dilaciones, vejámenes y gastos. 
[...] Pero–se dirá–es la parte que inicia el juicio, que formula la alegación, a la que corresponde probar 
la veracidad de la misma. Tal es el aforismo que se presenta por si mismo y que, em aparencia, es 
muy plausible. Pero, por muy plausible que sea, la experiencia há demonstrado que más se há 
querido seguir, más se há apartado de fin que se proporia y mayores han sido las dilaciones, los 
vejámenes y los gastos. Em uma palabra, dicho aforismo más há servido para crear dificuldades que 
para risolverlas. [...] Es pues, el demandante quien siempre se presenta primero a nuestras miradas, 
ya que es él quien corre el mayor riesgo? Porque? Porque se espera siempre que por su parte, tenga 
algo que probar y que si no prueba nada no puede salir del juicio sin uma pérdida mayor o menor; 
mientras que por parte del demandado puede suceder que solga de la lucha son éxito sin haber 
probado nada, sin siquier haber tratado de probar, sin hacer outra cosa que negar formalmente la 
proposición del demandante. 
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melhores condições para produzir a respectiva prova” (PEYRANO, 1992, p. 263, 

tradução do autor).28 

Ao inverso da sistemática tradicional de distribuição do encargo probatório, 

para essa teoria não há o estabelecimento prévio e abstrato do ônus da prova, 

sendo irrelevante a posição da parte no processo, bem como a distinção, já clássica, 

entre fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos. Importa apenas o 

caso concreto e a natureza do fato a ser provado, imputando-se o ônus àquela parte 

que se encontra em melhores condições de produzir a prova29. 

Leguisamón, em nítida defesa à teoria em comento, ressalta que: 

 
A aplicação estrita das regras sobre o ônus da prova pode levar a 
resultados desvaliosos e injustos, nos casos em que a prova resulta 
impossível ou de muito difícil materialização (prova ‘diabólica’). 
(LEGUISAMÓN, 2004, p. 115, tradução do autor)30 

 

A jurisprudência pátria, ainda que timidamente, vem encampando o referido 

princípio, especialmente “nos litígios de natureza trabalhista” (BARBIERI, 2003, p.5). 

Faz-se imprescindível, assim, a valoração pelo juiz das circunstâncias particulares 

de cada caso, a fim de definir, naquela situação, quem se encontra em melhores 

condições de provar o fato controvertido (ARAZI, 1998).  

Vale destacar que a teoria do ônus dinâmico não deve ser empregada para 

prover a inércia ou a inatividade processual da parte originalmente onerada, mas, 

apenas, “para evitar a formação da probatio diabolica diante da impossibilidade 

material que recai sobre uma das partes, à luz da natureza do fato e da sintaxe da 

norma” (KNIJNIK, 2006, p. 947). 

                                                 
28 [...]se incumbe la carga probatória a quien – por las circunstancias del caso y sin que interesse que 
se desempeñe como actora o demandada – se encuentre en mejores condiciones para producir la 
probanza respectiva. 
29 O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, redigido pela Comissão de Juristas instituída pelo 
Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, encampa o aludido princípio no artigo 262, 
verbis: Art. 262. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, 
o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus 
da prova, impondo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. § 1º Sempre que o juiz 
distribuir o ônus da prova de modo diverso do disposto no art. 261, deverá dar à parte oportunidade 
para o desempenho adequado do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A inversão do ônus da prova, 
determinada expressamente por decisão judicial, não implica alteração das regras referentes aos 
encargos da respectiva produção.  
30 La aplicación estricta de la reglas sobre la carga de la prueba puede llevar a resultados desvaliosos 
e injustos en casos en los que la prueba resulta de imposible o muy difícil concreción (prueba 
‘diabólica’). 
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A concretização desse princípio implica uma nova visão sobre os poderes do 

juiz, não só na condução do processo, mas também na colheita do material 

probatório, temática que será desenvolvida nos capítulos subsequentes. 

Faz-se interessante registrar que, nesse elenco de princípios reitores da 

prova, diversos outros podem ser incluídos, como o princípio da probidade, o da 

legitimação para a prova, o da eficácia jurídica e legal da prova, dentre outros 

(ECHANDIA, 1972). Aqueles aqui demonstrados são desenvolvidos pela maior parte 

dos autores que se debruçaram sobre a matéria.   
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CAPÍTULO II: OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ31 
 
 
2.1 Por um conceito de jurisdição 
 
2.1.1 Teorias clássicas da jurisdição 

 

 

Constitui lugar comum a afirmação de que o poder estatal, não obstante uno e 

indivisível, é exercido através de três funções essenciais, quais sejam, a legislativa, 

a administrativa e a jurisdicional. 

Para se compreender a jurisdição como ela hoje se revela, várias fases se 

passaram até o Estado assumir o monopólio do poder-dever de solucionar os 

conflitos32. Silva e Gomes dizem que: 

 
A verdadeira e autêntica jurisdição apenas surgiu a partir do momento em 
que o Estado assumiu uma posição de maior independência, 
desvinculando-se dos valores estritamente religiosos e passando a exercer 
um poder mais acentuado da vontade social. (SILVA; GOMES, 2010, p. 63) 

 

Pontes de Miranda complementa, afirmando:  

 
A justiça estatal, como é hoje, resulta de desenvolvimentos milenares. À 
medida que se acentuava e se estendia, proibiram-se os atos de justiça de 
mão própria. A substituição dessa por aquela processou-se mediante a 
assunção da tutela jurídica pelo Estado, que a prometia e criava os órgãos 
necessários à ela. (PONTES DE MIRANDA, 1997b, p. 78) 

 

A jurisdição é inafastável e inevitável. Assim como as partes devem submeter-

se à tutela estatal por não serem mais admitidos, como regra, os atos de justiça de 

mão própria, o Estado é compelido a se pronunciar sobre o pedido, não lhe 

assistindo o “direito de duvidar” (CARNEIRO, 2010, p. 13).  

                                                 
31 Forçoso explicitar que a terminologia, poder instrutório do juiz, utilizada neste capítulo, é 
compreendida não como aquele poder de direção do processo na condução da atividade probatória – 
determinar ou indeferir a produção de provas, participação de sua colheita e apreciação –, mas como 
a iniciativa probatória (instrutória) do juiz no curso do processo, o poder de determinar a produção de 
provas de ofício. 
32 Em algumas situações específicas, nas quais o risco de dano grave e iminente é patente, admite-
se a autotutela, a exemplo do disposto no §1 º do artigo 1.210 do Código Civil, que trata da legítima 
defesa da posse. Registre-se que, mesmo nesse caso, o ato deve ser legitimado pela imediatidade e 
moderação. 
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Várias teorias surgiram acerca da caracterização da atividade jurisdicional ou, 

simplesmente, da jurisdição. Aquelas hoje tidas como clássicas se dividem entre as 

ideias preconizadas por Giuseppe Chiovenda e as opiniões sustentadas por 

Francesco Carnelutti. 

Para Chiovenda, jurisdição seria: 

 
A função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da 
lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade 
de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da 
vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva. (CHIOVENDA, 2000, 
p.8) 

 

De acordo com essa definição, a jurisdição se concebe como a substituição 

da vontade das partes em conflito pela atividade pública do juiz, que se realiza em 

dois planos: a substituição intelectiva, que se efetiva no momento de julgar, cuja 

decisão vai substituir a vontade dos cidadãos para a solução do conflito; e a 

substituição material, a partir da qual o juiz realiza materialmente a atividade que 

deveria ser exercida pela parte vencida para cumprir a decisão ou impõe multas e 

outras medidas constritivas para que a parte vencida cumpra a decisão. 

Chiovenda estabelece, ainda, uma diferença entre a atividade administrativa e 

a jurisdicional, afirmando que a primeira não é substitutiva e, portanto, é considerada 

uma atividade primária ou originária, ao contrário da jurisdicional, que seria 

secundária e coordenada. Na atividade administrativa predominaria um julgamento 

sobre a atividade própria, ao passo que na jurisdicional, sobre a atividade alheia 

(CHIOVENDA, 1922, p. 347). 

Já Carnelutti compreende a jurisdição como a atividade desenvolvida para 

obter “a composição justa do litígio” (CARNELUTTI, 2000, p. 373).  

Para ele, só se evidencia a jurisdição se houver lide, revelada pelo conflito de 

interesses caracterizado pela pretensão de alguém e a resistência de outrem. Diz o 

referido jurista que “onde não haja litígio por compor segundo a justiça, não há 

função processual” (CARNELUTTI, 2000, p. 374). 

De acordo com sua teoria, o juiz, ao decidir, cria uma norma individual para o 

caso concreto, a qual passa a integrar o ordenamento jurídico. 

Salta aos olhos que, enquanto Chiovenda buscava a natureza da jurisdição 

dentro da função estatal, sobretudo na atividade do juiz, Carnelutti se voltava para a 

finalidade das partes, já que a jurisdição só tomava corpo se o juiz fosse necessário 
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para solucionar o litígio. Por essa razão, diz-se que, enquanto Chiovenda percebia o 

processo através de uma ótica publicista, Carnelutti o compreendia através de uma 

relação privatista. Marinoni, sobre o assunto, prelecionou: 

 
É evidente que o ângulo visual de Carnelutti revela uma compreensão 
privatista da relação entre a lei, os conflitos e o juiz. Enquanto Chiovenda 
procurava a essência da jurisdição dentro do quadro das funções do 
Estado, Carnelutti via na especial razão pela qual as partes precisavam do 
juiz – no conflito de interesses – a característica que deveria conferir corpo 
à jurisdição. Carnelutti estava preocupado com a finalidade das partes; 
Chiovenda, com a atividade do juiz. Por isso, é possível dizer que Carnelutti 
enxergava o processo a partir de um interesse privado e Chiovenda em uma 
perspectiva publicista. (MARINONI, 2008, p. 38) 

 

As construções de Chiovenda e Carnelutti recebem diversas críticas da 

doutrina moderna. Sobre a teoria de Chiovenda, Silva e Gomes sustentam que: 

 
Sua doutrina sustenta-se no postulado de que o ordenamento jurídico 
estatal seja, para o Juiz, um dado prévio, uma coisa existente, como se fora 
uma constelação posta completa e definitivamente pelo legislador, restando 
ao Juiz a tarefa da pura aplicação da lei ao caso concreto, ao passo que as 
novas tendências da Filosofia do Direito contemporâneo demonstram que a 
atividade de aplicação da lei pelo Juiz implica, de certo modo, também uma 
função criadora do direito. (SILVA; GOMES, 2010, p. 69) 

 

Já sobre a tese de Carnelutti, aduzem: 

 
O vicio da doutrina carnellutiana reside [...], em procurar definir o ato 
jurisdicional indicando não o que ele é, mas aquilo a que ele serve; não o 
seu ser, mas a sua função, ou a sua finalidade. A composição dos conflitos 
de interesse pode dar-se de inúmeras formas, por outros agentes do Estado 
que não sejam os juízes. E nem se salva a teoria acrescentando que o Juiz 
realiza uma justa composição da lide, pois ninguém poderá afirmar que as 
demais formas de composição de conflitos, realizados pelos agentes do 
Poder Executivo, não sejam igualmente justas e conformes à lei. (SILVA; 
GOMES, 2010, p. 70) 

 

Não se pode deixar de perceber que as referidas teorias devem ser 

compreendidas dentro do contexto histórico-cultural da época em que foram 

produzidas, expressando os ideais e valores liberais que imprimiram forte influência 

sobre a produção científica naquele período, como a supremacia da lei, separação 

dos poderes e garantias individuais. 

Marinoni reconheceu o fato, sustentando: 
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Se as teorias da jurisdição constituem espelhos dos valores e das idéias 
das épocas e, assim, não podem ser ditas equivocadas – uma vez que isso 
seria um erro derivado de uma falsa compreensão de história -, certamente 
devem ser deixadas de lado quando não mais revelam a função exercida 
pelo juiz. Isso significa que as teorias de Chiovenda e Carnelutti, se não 
podem ser contestadas em sua lógica, certamente não têm – nem poderiam 
ter – mais relação alguma com a realidade do Estado contemporâneo. Por 
isso, são importantes apenas quando se faz uma abordagem crítica do 
direito atual a partir da sua análise histórica, isto é, da abordagem da sua 
relação com os valores e concepções do instante em que foram 
construídas. (MARINONI, 2005, p. 19) 

 

Vê-se, assim, que se pode falar em uma nova conceituação de jurisdição se 

partir-se do pressuposto de que os valores da sociedade e o modelo de Estado de 

hoje são diversos daqueles da época em que se deflagraram as teorias acima 

apresentadas. 

 

 

2.1.2 O novo paradigma de jurisdição 
    

 

Atualmente, “o Estado constitucional inverteu os papéis da lei e da 

Constituição, deixando claro que a legislação deve ser compreendida a partir dos 

princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais” (MARINONI, 2008, 

p. 136).  

Dinamarco, em obra de fôlego, aponta a superação da concepção de 

jurisdição como mera atuação da lei para o reconhecimento de direitos subjetivos. 

Afirma que “a tutela dos direitos não é o escopo da jurisdição nem do sistema 

processual; constitui grave erro de perspectiva a crença de que o sistema gravite em 

torno da ação ou dos direitos subjetivos materiais” (DINAMARCO, 2008, p. 180). A 

partir daí, a jurisdição passou a ser encarada através de seus escopos sociais, 

políticos e jurídico.33   

                                                 
33 Para o autor, os escopos sociais são definidos pela busca da paz social (pacificar com justiça) e 
pela conscientização dos membros da sociedade para direitos e obrigações (educação) 
(DINAMARCO, 2008, p. 188-193). Os escopos políticos se revelam em três aspectos: “primeiro, 
afirmar a capacidade estatal de decidir imperativamente (poder), sem a qual nem ele mesmo se 
sustentaria, nem teria como cumprir os fins que o legitimam, nem haveria razão de ser para o seu 
ordenamento jurídico, projeção positivada do seu poder e dele próprio; segundo, concretizar o culto 
ao valor liberdade, com isso limitando e fazendo observar os contornos do poder e do seu exercício, 
para a dignidade dos indivíduos sobre as quais ele se exerce; finalmente, assegurar a participação 
dos cidadãos, por si mesmos ou através de suas associações, nos destinos da sociedade política.” 
(DINAMARCO, 2008, p. 198). Por fim, no que toca aos escopos jurídicos, deve a jurisdição focar na 
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Fala-se, então, que deve ser garantido ao cidadão uma tutela jurisdicional 

efetiva, que pode ser percebida a partir da consagração do acesso à justiça e da 

duração razoável do processo. Marinoni, sobre o novo modelo de jurisdição, 

preconiza: 

 
Não há dúvida de que a jurisdição, atualmente, tem a função de tutelar (ou 
proteger) os direitos, especialmente os direitos fundamentais. Isto não quer 
dizer, como é óbvio, que a jurisdição não se preocupe em garantir a 
idoneidade da defesa ou a adequada participação do réu. O que se deseja 
evidenciar é que a função jurisdicional é uma consequência natural do dever 
estatal de proteger os direitos, o qual constitui a essência do estado 
contemporâneo. Sem ela seria impossível ao Estado não apenas dar tutela 
aos direitos fundamentais e permitir a participação do povo na reivindicação 
dos direitos transindividuais e na correção dos desvios na gestão da coisa 
pública, mas sobretudo garantir a razão de ser do ordenamento jurídico, dos 
direitos e das suas formas de tutela e proteção. (MARINONI, 2008, p. 
137/138) 

 

 Cuidando da evolução das ideias de acesso à justiça, afirma Galdino que: 

 
Na verdade, embora possua evidente caráter instrumental, o acesso à 
justiça vem sendo caracterizado como direito fundamental, com 
determinadas nuances que integram o próprio mínimo existencial – tido 
como fundamental em razão de ser considerado indispensável para a 
efetivação de outros direitos fundamentais, sendo considerada 
extremamente complexa a questão da justiciabilidade dos chamados 
direitos sociais. (GALDINO, 2006, p. 432) 

                                                                                                                                            

 Pensamento fundante da ideia do acesso à justiça é o de Mauro Cappelletti, 

que trabalhou com a identificação dos óbices a esse acesso, defendendo a 

existência de ondas renovatórias, sintetizadas nas ideias de assistência judiciária, 

representação de interesses coletivos e proposição de reformulação geral dos meios 

de solução de conflitos, com especial ênfase nos meios alternativos. Diz o referido 

autor que: 

 
O problema do acesso apresenta-se, pois, sob dois aspectos principais: por 
um lado, como efetividade dos direitos sociais que não têm de ficar no plano 
das declarações meramente teóricas, senão, devem, efetivamente, influir na 
situação econômico-social dos membros da sociedade, que exige um vasto 
aparato governamental de realização; mas, por outra parte, inclusive como 
busca de formas e métodos, a miúde, novos e alternativos, perante os 
tradicionais, pela racionalização e controle de tal aparato e, por 

                                                                                                                                                         
segurança jurídica, “como efeito do exercício imperativo do poder estatal no processo.” 
(DINAMARCO, 2008, p. 228).     
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conseguinte, para a proteção contra os abusos aos quais o mesmo aparato 
pode ocasionar, direta ou indiretamente. (CAPPELLETTI, 2008, p. 385)34 

  

 O direito a uma tutela jurisdicional efetiva garante que qualquer pessoa possa 

provocar os órgãos judiciais para a defesa de seus interesses, sujeitando-se a um 

processo que lhe ofereça garantias mínimas para a sua realização (DE 

BERNARDIS, 1985). Monroy Gálvez apresenta a seguinte alusão acerca da relação 

entre a tutela efetiva e o devido processo legal: 

 
Entre o direito a uma tutela jurisdicional efetiva e o direito a um devido 
processo legal existe a mesma relação que se observa entre a anatomia e a 
fisiologia quando se estuda um órgão vivo, ou seja, a diferença só reside na 
visão estática e dinâmica de cada disciplina, respectivamente. O primeiro é 
o postulado, a abstração; por outro lado, o segundo é a manifestação 
concreta do primeiro, é sua atuação35. (MONROY GALVÉZ, 1996, p. 
248/249, tradução do autor) 

  

 Amparado nesse modelo teórico e voltado para o prisma da efetividade, a 

moderna teoria do processo propugna que, do direito de acesso à justiça passar-se-

ia ao direito à tutela jurisdicional adequada ou tutela jurisdicional integral (GALDINO, 

2006, p. 453-454), denotando a ampliação dos poderes dos magistrados, o que já foi 

criticado com o que se chamou de hipertrofia da justiciabilidade (CASTRO, 1998, 

p.21). 

Como se observa, diante dos novos paradigmas que surgiram com o novo 

modelo de Estado adotado, criando relações multifacetadas e complexas que nem 

sempre permitem a simples adequação dos fatos à norma jurídica preexistente, 

                                                 
34 Ainda com relação ao direito de acesso à justiça, Cappelleti e Garth sustentaram que “o direito de 
acesso à justiça, atualmente, é reconhecido como aquela que deve garantir a tutela efetiva de todos 
os demais direitos. A importância que se dá ao direito de acesso à justiça decorre do fato de que a 
ausência de tutela jurisdicional efetiva implica a transformação dos direitos garantidos 
constitucionalmente em meras declarações políticas de conteúdo e função mistificadores. Por estas 
razões a doutrina moderna abandonou a idéia de que o direito de acesso à justiça, ou direito de ação, 
significa apenas o direito à sentença de mérito, esse modo de ver o processo, se um dia foi 
importante para a concepção de um direito de ação independente do direito material, não se coaduna 
com as novas preocupações que estão nos estudos dos processualistas ligados ao tema da 
efetividade do processo que traz em si a superação de que este poderia ser estudado de maneira 
neutra e distante da realidade social e do direito material.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 9) 
35 Entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a um debido proceso, existe la 
misma relación que se presenta entre la anatomia y la fisiologia cuando estudia um órgano vivo, es 
decir, la diferencia solo reside em la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El 
primero es el postulado, la abstracción; em cambio, el segundo es la manifestación concreta del 
primero, es su actuación.  
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acabou-se exigindo do juiz um processo de valoração das circunstâncias de cada 

caso a fim de se chegar a um resultado efetivo.36 

 Ao juiz, agente político investido pelo Estado para prestar a jurisdição, foi 

conferida uma gama de poderes e deveres que legitimam a condução do processo 

ao seu resultado final (SAMPAIO, 2008, p. 30; PARENTE, 2008, p. 185). Ali está 

inserido o poder instrutório do magistrado.  

 

 

2.2 Os poderes judiciais: uma classificação 
 

2.2.1 Contextualização do tema  
 

 

Os poderes exercidos pelo juiz no processo decorrem da função jurisdicional 

de que está investido (CAMPANELLI, 2006, p. 73). Existem diversas classificações 

acerca dos poderes do juiz, sobretudo nos domínios do processo civil, cada qual 

apreciando o tema por uma vertente diferenciada. 

Serão apresentadas, a seguir, as classificações propugnadas por José 

Frederico Marques e Vicente Miranda, por apresentarem um apanhado geral e 

diversificado sobre a temática. 

A classificação de José Frederico Marques, hoje já considerada clássica, tem 

o mérito de se revelar simples e clara, sem muitos desdobramentos, favorecendo 

uma identificação direta dos institutos.  

Vicente Miranda, em obra específica sobre o tema, se vale do “fim último 

processual visado pelo juiz” (MIRANDA, 1992, p. 119) como critério classificador, 

permitindo relacionarem-se as funções desenvolvidas com os diversos poderes 

afetos ao magistrado. 

                                                 
36 Sampaio anotou: “Tem-se, com isso, que a jurisdição, nos dias atuais, passa pela revalorização 
dos princípios, notadamente aqueles esculpidos na Constituição, bem como pela necessidade de 
aplicação dos métodos interpretativos tendentes a buscar o real significado social e econômico da 
norma, antes de aplicá-la ao caso concreto. Irrecusável, sob esse prisma, o poder de criação 
atribuído ao magistrado, de quem se espera soluções diferenciadas e justas, respeitadas, portanto, 
as desigualdades dos jurisdicionados.” (SAMPAIO, 2008, p. 10)  
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Por fim, serão apresentadas outras classificações propugnadas pela doutrina 

pátria, demonstrando que, apesar de se valerem de critérios agrupadores 

diferenciados, cuidam, via de regra, da mesma essência de atos praticados pelo juiz. 

 

 

2.2.2 A classificação de José Frederico Marques 
 

 

O autor, de início, afirma que o juiz exerce poderes dentro do processo, 

denominados jurisdicionais, e em torno do processo, de caráter administrativo, “para 

que este se desenvolva regularmente, sem tumultos ou desvios perturbadores” 

(MARQUES, 2000, p. 136). 

Os poderes jurisdicionais são subdivididos em poderes instrumentais, ou 

ordinatórios, e poderes de vinculação final, ou decisório final. Esse último “é aquele 

com que realiza o escopo nuclear e fundamental da jurisdição: solucionar a lide 

dando a cada um o que é seu” (MARQUES, 2000, p. 139). Nele seriam 

compreendidos, além da sentença, alguns atos executórios. Para o autor, apesar de 

esses poderes de vinculação final serem exercidos no processo, os seus efeitos se 

projetam para fora do processo. 

Os poderes instrumentais, por sua vez, se refletem exclusivamente no 

processo. De acordo com o autor: 

 
Nele estão incluídos provimentos decisórios que não digam respeito à 
solução final da lide, mas que visam tão-só dar solução a incidentes, para 
que, assim, o movimento processual se realize plenamente, removendo-se 
os percalços e obstáculos, ou orientando-se a marcha e sucessão de atos 
destinados à preparação das providências finais do procedimento. 
(MARQUES, 2000, p. 140) 

 

 Os poderes administrativos, realizados em torno do processo, são aqueles 

destinados a manter a ordem no processo, “evitando e reprimindo atos tumultuários 

que dificultem a realização da atividade processual das pessoas que intervêm e 

atuam nas causas submetidas ao pronunciamento jurisdicional do Estado” 

(MARQUES, 2000, p. 138). São os poderes de polícia processual que estão 
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previstos no artigo 251 do Código de Processo Penal, no artigo 445 do Código de 

Processo Civil e no artigo 816 da Consolidação das Leis do Trabalho37. 

 Nessa classificação, os poderes instrutórios do juiz estariam localizados 

dentro dos poderes instrumentais. O autor diz que no exercício desse poder 

instrumental o juiz realiza funções diversas, razão pela qual alguns doutrinadores 

subdividem esse poder em várias subespécies, como poder de instrução, poder de 

inspeção, poder de abreviação, poder de iniciativa, dentre outros (MARQUES, 2000. 

p. 140). 

 Ao analisar o Código de Processo Civil de 1939, em especial o seu artigo 

117,38 diz o autor que o legislador aumentou os poderes do juiz na relação 

processual no que toca à colheita de provas (MARQUES, 2000, p. 143). Em relação 

a isso, afirma que o referido dispositivo legal “evidencia, também, a importantíssima 

função de vigilância, de controle e de ativa participação confiada ao juiz na atividade 

de coleta do material da causa” (MARQUES, 2000, p. 143-144). Registre-se que o 

artigo 130 do Código de Processo Civil em vigor39 guarda a mesma tônica do aludido 

artigo 117 do diploma de 1939. 

 

 

2.2.3 A classificação de Vicente Miranda 
 

 

Conforme já afirmado anteriormente, Vicente Miranda apresenta uma 

classificação dos poderes do juiz, valendo-se de critério axiológico, enquadrando 

qualquer espécie de poder processual, “qualquer que seja sua natureza, espécie ou 

finalidade” (MIRANDA, 1992, p. 119). 

                                                 
37 Art. 251/CPP.  Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso 
dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. (grifo nosso) 
Art. 445/CPC. O juiz exerce o poder de polícia, competindo-lhe: 
I - manter a ordem e o decoro na audiência; 
II - ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente; 
III - requisitar, quando necessário, a força policial. 
Art. 816/CLT - O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do 
recinto os assistentes que a perturbarem. 
38 Art. 117/CPC-1939. A requerimento ou ex-officio, o juiz poderá, em despacho motivado ordenar as 
diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as inúteis em relação a seu objeto, ou 
requeridas com propósitos manifestamente protelatórios.  
39 Art. 130/CPC. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
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Tem-se, assim, o poder ordinatório, se o fim último for o despacho ou a 

simples movimentação do processo; o poder de direção, se o fim último for a direção 

do processo; o poder de instrução, se a finalidade for a instrução; o poder decisório, 

se o fim último dor a decisão; e, finalmente, o poder executório, se o fim último for o 

cumprimento forçado de qualquer decisão (MIRANDA, 1992, p. 119). Essa seria, 

para o autor, a classificação essencial dos aludidos poderes. 

O poder ordinatório visa “pura e simplesmente a ordenar o andamento do 

processo, a ordenar a movimentação processual” (MIRANDA, 1992, p. 122), 

revestindo-se de ausência de decisão, de falta de resolução. Dito poder se manifesta 

através de despachos. 

O poder de direção se manifesta por meio de despachos e decisões e é 

exercido sobre os sujeitos da relação processual e sobre os atos por estes 

praticados. O referido poder envolve as atividades de controle e de fiscalização e 

vem expresso no artigo 125 do Código de Processo Civil.40 O poder de controle 

processual “tem por finalidade verificar a regularidade da relação processual e 

providenciar que esta se desenvolva de forma regular e válida. O de fiscalização 

visa a manter a ordem, o decoro e a dignidade da relação processual” (MIRANDA, 

1992, p. 325-326). 

O poder instrutório, por sua vez, é exercido “para a admissão das provas 

indicadas ou oferecidas, para a produção destas, para sua valorização e para a 

determinação de ofício da produção probatória” (MIRANDA, 1992, p. 123). 

Evidencia-se dito poder através de despachos e decisões. 

O poder decisório visa “a resolver ou uma questão processual ou o mérito” 

(MIRANDA, 1992, p. 123). Esse poder é tomado, para o autor, em sentido amplo, 

envolvendo tanto as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau, quanto pelo 

tribunal, seja nas causas de competência originária ou em grau de recurso. 

Manifesta-se através de decisões, o que abrange as sentenças e os acórdãos. 

O elemento essencial que dá substância ao poder executório é a coação 

(MIRANDA, 1992, p. 124), utilizada para o cumprimento da decisão. O poder 

executório, para o autor, não se restringe ao processo de execução. Apesar de ali 

ter o poder o seu habitat natural, também ele é exercido no processo de 

                                                 
40 Art. 125/CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe 
[...] (grifo nosso) 
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conhecimento, no processo cautelar, nos procedimentos especiais de jurisdição 

contenciosa e nos processos de jurisdição voluntária (MIRANDA, 1992, p. 125). 

Apresenta, ainda, o autor classificações secundárias, valendo-se de outros 

critérios, como “a providência jurisdicional entregue, a possibilidade de ser exercido 

de ofício ou somente por provocação das partes, a preclusividade ou não 

preclusividade, a discricionariedade ou vinculação, a generalidade ou especialidade, 

a limitação ou ausência de limitação” (MIRANDA, 1992, p. 127-128). 

De acordo com a providência jurisdicional entregue, classifica o autor os 

poderes do juiz em poder de cognição, de execução e cautelar. O poder de cognição 

permite “ao juiz tomar conhecimento do conflito de interesses” (MIRANDA, 1992, p. 

128), subdividindo-se em poderes meramente declaratórios, condenatórios e 

constitutivos. O poder de execução autoriza o juiz “a obrigar coativamente o devedor 

a satisfazer a prestação imposta na sentença condenatória ou no título executivo 

extrajudicial” (MIRANDA, 1992, p. 128). O poder cautelar caracteriza-se “pela 

possibilidade de o juiz conceder e ordenar a prática de atos tendentes a assegurar a 

eficácia da providência jurisdicional de cognição ou de execução” (MIRANDA, 1992, 

p. 129). 

Classifica, ainda, o autor, os poderes judiciais em poderes oficiais e poderes 

provocados. Os primeiros são exercidos de ofício, sponte propria, pelo juiz, não 

necessitando de requerimento das partes, como aqueles previstos nos artigos 105 e 

130 do Código de Processo Civil (MIRANDA, 1992, p. 129).41 Em contrapartida, os 

poderes judiciais provocados são aqueles que dependem, para o seu exercício, de 

provocação ou requerimento das partes, como aquele de processar e julgar,42 sendo 

exercidos sponte alicujus (MIRANDA, 1992, p. 129). 

Utilizando outro critério, classifica o autor o poder jurisdicional em preclusivo e 

não preclusivo. O primeiro é aquele, uma vez exercidos por um órgão julgador, não 

pode mais ser exercido por esse mesmo órgão, ao posso que o não preclusivo é o 

poder que, uma vez exercido por um órgão julgador, pode tornar a ser exercido por 

esse mesmo órgão. Os poderes decisórios proferidos nas sentenças, em regra, são 

                                                 
41 Art. 105/CPC. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das 
partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente. 
Art. 130/CPC. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias 
à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
42 Art. 2o/CPC Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a 
requerer, nos casos e forma legais. 
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preclusivos, enquanto que os poderes ordinatórios são não preclusivos (MIRANDA, 

1992, p. 130). 

Por fim, apresenta outra classificação de poderes judiciais, dividindo-os em 

discricionários e vinculados. Os poderes vinculados são aqueles previstos 

expressamente na lei, “determinando os elementos necessários para a sua 

existência, validade e eficácia, de tal forma que retira do julgador qualquer 

possibilidade de liberdade de valoração e de ação” (MIRANDA, 1992, p. 131). Já os 

discricionários “conferem ao julgador a possibilidade de, ao exercê-los e praticar os 

atos correspondentes, valorar a conveniência e oportunidade da ação a ser 

efetivada e valorar e escolher o conteúdo dessa ação” (MIRANDA, 1992, p. 131), 

não se confundindo com arbítrio, pois são exercidos dentro dos limites permitidos 

em lei. Como exemplo de poder judicial discricionário aponta aquele de fixar prazos 

quando a lei for omissa.43 

 

 

2.2.4 Outras classificações 

 

 

Mota de Souza classifica os poderes do juiz em poderes jurisdicionais, 

poderes processuais e poderes administrativos (SOUZA, 1987, p. 78). Os poderes 

jurisdicionais são vinculados, exercidos no momento em que compete ao juiz dizer 

concretamente o direito (sentença), seja resolvendo o mérito ou sem resolução do 

mérito (SOUZA, 1987, p. 79).  

Os poderes processuais são aqueles destinados a assegurar o correto 

andamento do feito, ligados à ideia de direção judicial da causa, tanto material 

quanto formal. São indelegáveis e discricionários, em virtude da ausência de 

completude da lei, abrindo campo para a interpretação do magistrado (SOUZA, 

1987, p. 80). Subdividem-se em poderes de impulso (despachos de mero 

expediente), poderes de instrução (colheita de provas, determinação para produção 

de provas, de ofício ou mediante requerimento das partes, celebração de 

                                                 
43 Art. 177/CPC. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for 
omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. 
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audiências, inspeção judicial) e poderes de direção do processo (SOUZA, 1987, p. 

80). 

Os poderes administrativos são praticados na direção e fiscalização dos 

serviços judiciários, sendo “um poder burocrata, de mero administrador da coisa 

pública, exercido em todos os campos da administração” (SOUZA, 1987, p. 80). 

Faz referência o autor a um poder ético do juiz, um dever institucional, que 

abrange o conjunto dos demais poderes, permitindo uma postura mais ativa, 

tendente à efetivação e humanização do processo (SOUZA, 1987, p. 53). 

Amendoeira Jr. propõe sua classificação fundada nas atividades 

desenvolvidas pelo juiz no processo. Para ele, os poderes do juiz são de duas 

grandes ordens: jurisdicionais e administrativos. “Os primeiros em função de sua 

própria atividade no processo e os últimos relacionados apenas com sua atividade 

perante o próprio Poder Judiciário (poderes que são exercidos fora do processo)” 

(AMENDOEIRA JR., 2006, p. 36). 

Os poderes jurisdicionais se subdividem em poder decisório (controle), poder 

ético (fiscalização), poder ordinatório (movimentação e direção em geral), poder 

instrutório (determinar ou indeferir a produção de provas, participação de sua 

colheita e apreciação), poder executivo (impor o que decidido), que não se limita aos 

poderes praticados no processo de execução, e poder geral de cautela (concessão 

de tutelas de urgência, mediante cognição sumária, envolvendo as tutelas 

antecipadas e cautelares) (AMENDOEIRA JR., 2006, p. 37). 

Como se percebe, são inúmeras as classificações pensadas para categorizar 

os poderes do juiz, diferenciando-as a depender do critério de agrupamento utilizado 

pelo autor – o fim último processual visado pelo juiz, a atividade do juiz, etc. –, sendo 

certo que o traço comum a todas elas é a relação direta entre o poder do juiz e a 

função jurisdicional de que está investido. 

Cabe destacar que todas as classificações apontam para a existência de um 

poder judicial de instrução, instrumento, como diz Marques, para “a preparação das 

providências finais do procedimento” (MARQUES, 2000, p. 140). 

Como bem atenta Campanelli, “a classificação dos poderes judiciais em si 

importa menos do que a compreensão do papel de comando exercido pelo juiz no 

processo, bem como a necessidade de todo e qualquer ato judicial estar 

fundamentalmente apoiado na ética e na moral” (CAMPANELLI, 2006, p. 84). 
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2.3 A iniciativa instrutória do juiz no Brasil 
 
2.3.1 O poder instrutório do juiz no processo penal 
 
2.3.1.1 Os sistemas processuais penais 

 

 

Antes de se adentrar no tema, interessante discorrer sobre os principais 

sistemas processuais penais apontados pela doutrina, bem assim identificar aquele 

adotado pelo ordenamento brasileiro. Isso se faz importante para demonstrar a 

compatibilidade entre a iniciativa instrutória do juiz criminal e o sistema processual 

penal brasileiro.  

Sistema processual penal pode ser entendido como o conjunto de princípios e 

regras que estabelece as diretrizes a serem seguidas para a aplicação do direito 

penal a cada caso concreto, de acordo com o momento político de cada Estado 

(RANGEL, 2005, p. 45). 

Zilli, com maior riqueza de detalhes, preceitua: 

 
Sistemas processuais penais são, pois, campos criados a partir do 
agrupamento de unidades que se interligam em torno de uma premissa. 
Funcionam como uma indicação abstrata de um modelo processual penal 
constituído de unidades que se relacionam e que lhe conferem forma e 
características próprias. Assim é que a menção a sistema acusatório, por 
exemplo, indica a existência de um círculo no qual são encontrados vários 
aspectos processuais penais que se inter-relacionam de tal modo que seu 
agrupamento é possível sob aquele rótulo. E este círculo, note-se, poderá 
ser contraposto e comparado a outros, desde que tenham se valido de 
critérios logicamente assemelhados para sua formação. É 
fundamentalmente por essas razões que o sistema acusatório poderá ser 
examinado isoladamente, ou mesmo, em cotejo com outros dois sistemas 
que a ele podem ser contrapostos, quais sejam: o inquisitório e o misto. 
(ZILLI, 2003, p. 34-35) 

 

Identificam-se, assim, três modelos, conhecidos por sistema acusatório, 

sistema inquisitório e sistema misto. 

O elemento distintivo essencial entre o sistema acusatório e os outros dois 

modelos é a separação entre as funções de acusar, defender e julgar. O juiz teria, 

portanto, apenas o poder decisório. Marques ensina que, nesse sistema, compete 

exclusivamente ao juiz a aplicação da lei penal, não lhe cabendo “assumir a 
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titularidade da pretensão punitiva ou do direito de liberdade do réu, pois, com isso, 

quebraria o equilíbrio que no processo deve existir” (MARQUES, 2009, p. 159).44 

Ao reverso do sistema acusatório, o traço essencial do sistema inquisitório é a 

concentração das funções de perseguir, acusar e decidir nas mãos de um único 

órgão, tornando-se dispensáveis as figuras do acusador e do defensor.45  Por seu 

turno, o sistema misto, também denominado de sistema francês, incorpora aspectos 

dos sistemas acusatório e inquisitório.46  

Os doutrinadores brasileiros dividem-se entre as teses que afirmam que, após 

a promulgação da Constituição de 1988, o sistema processual penal brasileiro é 

acusatório e as que defendem estar ele enquadrado no sistema misto, ainda que 

não declaradamente. A segunda corrente parece preponderar.47 Nucci, a esse 

respeito, considera: 

                                                 
44 Zilli apresenta outros traços fundamentais do referido sistema, quais sejam: “1. A jurisdição penal é 
exercida, essencialmente, por tribunais populares, posicionando-se o julgador como um árbitro 
imparcial entre acusador e acusado; 2. A persecução penal é exercida por uma pessoa física que não 
possui qualquer vínculo com os órgãos oficiais de persecução; 3. O acusado é considerado como um 
sujeito de direitos estando, pois, em posição de igualdade frente ao acusador; 4. O procedimento 
desenvolve-se mediante um debate público, oral, contínuo e contraditório; 5. Na valoração da prova, 
impera o sistema do livre convencimento, não estando os juízes subordinados a regras específicas e 
rígidas quanto à valoração das provas apresentadas; 6. A sentença é o resultado de uma votação, 
que pode tomar por base a vontade expressa pela maioria ou pela unanimidade dos julgadores.” 
(ZILLI, 2003, p. 38-39) 
45 Mais uma vez, Zilli aponta as características peculiares deste modelo: “1. Hierarquização da 
jurisdição: invariavelmente, o monarca é o depositário da jurisdição penal, que a delega a 
funcionários subordinados, que a exercem em seu nome; 2. Presença do inquisidor: o poder de 
acusar e perseguir é exercido pelo mesmo órgão que também é encarregado de julgar; 3. O acusado 
é tratado como um objeto da persecução e não como sujeito de direitos; 4. O procedimento consiste 
em uma investigação secreta, escrita e descontinua; 5. No campo probatório, impera o sistema das 
provas legais. Ou seja, a valoração das provas atende a rigorosos critérios que podem afastar ou 
reconhecer um fato como elemento hábil para a formação da convicção; 6. O sistema de recursos 
reflete a forma hierarquizada de organização da jurisdição penal. Da mesma forma que o monarca 
delega aos seus subordinados parcela da jurisdição que por eles é exercida, esta lhe é inteiramente 
devolvida quando do exame e julgamento do recurso.” (ZILLI, 2003, p. 40) 
46 Zilli, respeitando as variações de ordenamento para ordenamento, apresenta suas qualidades 
distintivas: “1. A jurisdição penal é exercida por tribunais, reconhecendo-se, em alguns casos, 
legítima a participação popular; 2. A persecução penal é exercida, na maioria dos casos, por um 
órgão público; 3. O imputado é considerado um sujeito de direitos e sua posição jurídica, durante o 
processo, é a de um inocente até que venha a ser considerado culpado; 4. O procedimento traduz os 
interesses públicos de perseguir e de impor a sanção penal ao agente, assegurando-lhe, outrossim, o 
respeito à sua liberdade. Via de regra, é iniciado por uma investigação preliminar a cargo do 
Ministério público ou do Juiz de Instrução e cujo objetivo é a coleta de elementos necessários para o 
embasamento de uma acusação. Segue-se a ele um procedimento intermediário no qual julga-se a 
viabilidade da acusação e, finalmente, pelo procedimento principal que é ultimado com a prolação de 
uma sentença absolutória ou condenatória; 5. O tribunal pode ser composto de juízes leigos e 
profissionais ou apenas por juízes profissionais, adotando-se o sistema do livre convencimento; 6. As 
decisões são recorríveis.” (ZILLI, 2003, p. 41-42) 
47 Atentando ao fato, Prado enuncia: “Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao 
Ministério Público a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei, a que garante a 
todos os acusados o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, além de lhes deferir, 
até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a presunção de inocência, e a que, aderindo a 
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[...] o sistema adotado no Brasil, embora não oficialmente, é o misto. 
Registremos desde logo que há dois enfoques: o constitucional e o 
processual. Em outras palavras, se fôssemos seguir exclusivamente o 
disposto na Constituição Federal poderíamos até dizer que nosso sistema é 
acusatório (no texto constitucional encontramos os princípios que regem o 
sistema acusatório). Ocorre que nosso processo penal (procedimentos, 
recursos, provas, etc.) é regido por Código Específico, que data de 1941, 
elaborado em nítida ótica inquisitiva (encontramos no CPP muitos princípios 
regentes do sistema inquisitivo, como veremos a seguir). 
Logo, não há como negar que o encontro dos dois lados da moeda 
(Constituição e CPP) resultou no hibridismo que temos hoje. Sem dúvida 
que se trata de um sistema complicado, pois é resultado de um Código 
de forte alma inquisitiva, iluminado por uma Constituição imantada 
pelos princípios democráticos do sistema acusatório. (NUCCI, 2007, p. 
104, grifou-se) 

 

Não obstante os dissensos doutrinários, o entendimento majoritário da 

doutrina caminha no sentido de que o sistema processual pena brasileiro é mais 

bem enquadrado como misto, já que mescla institutos com notas tipicamente 

acusatórias e também inquisitivas. 

 
 
2.3.1.2 A atuação do juiz criminal na colheita do material probatório 

 

 

Os artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, alterados através da Lei 

n. 11.690/2008, sintetizam a tônica da iniciativa probatória do magistrado no direito 

processual penal. Rezam os referidos dispositivos: 

 
                                                                                                                                                         
tudo, assegura o julgamento por juiz competente e imparcial, pois que se excluem as jurisdições de 
exceção, com a plenitude do que isso significa, são elementares do princípio do acusatório, 
chegaremos à conclusão de que, embora não o diga expressamente, a Constituição da República 
adotou-o. Verificando que a Carta Constitucional prevê, também, a oralidade do processo, pelo 
menos como regra para as infrações de menor potencial ofensivo, e a publicidade, concluiremos que 
filiou-se, sem dizer, ao sistema acusatório. Porém, se notarmos o concreto estatuto jurídico dos 
sujeitos processuais e a dinâmica que, pelas relações jurídicas ordenadas e sucessivas, entrelaçam a 
todos, de acordo com as posições predominantes nos tribunais (principalmente, mas não 
exclusivamente no Supremo Tribunal Federal), não nos restará alternativa salvo admitir, 
lamentavelmente, que prevalece, o Brasil, a teoria da aparência acusatória, porque muitos dos 
princípios opostos ao acusatório são implementados todo dia. Tem razão o mestre Frederico 
Marques ao assinalar que a Constituição preconiza a adoção e efetivação do sistema 
acusatório. Também tem razão Hélio Tornaghi, ao acentuar que há formas inquisitórias 
vivendo de contrabando no processo penal brasileiro, o que melhor implica em considerá-lo, 
na prática, misto. O princípio e o sistema acusatório são, por isso, pelo menos por enquanto, meras 
promessas, que um novo Código de Processo Penal e um novo fundo cultural, consentâneo com os 
princípios democráticos, devem tornar realidade.” (PRADO, 2006, p. 182) 
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Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas 
as restrições estabelecidas na lei civil. 

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício: 
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada 
de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida;   
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.  

 

Na redação anterior, prescreviam: 

 
Art. 155.  No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão 
observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil.  
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, 
no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, 
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.  
Art. 157.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova.  

 

A maior parte da doutrina48 antevê nos mencionados preceptivos a 

atribuição de iniciativa instrutória ao juiz criminal, mas sendo esta supletiva e 

complementar. Zilli, comentando o artigo 156, ainda na redação anterior à reforma 

promovida em 2008, asseverou: 

 
Não se trata, porém, de uma aventura irresponsável e sufocadora da 
atuação dos sujeitos parciais. Em um processo penal democrático, cujos 
contornos acusatórios foram reforçados pela Constituição Federal de 1988, 
cabe aos sujeitos processuais parciais, originariamente, porém não 
exclusivamente, a condução do caminhar pela trilha instrutória. Tarefa 
árdua, sem dúvida, mas jamais aniquiladora da atuação judicial. Afinal, a 
marcha processual, como mencionado, realiza-se de maneira cooperatória. 
A dialética e o confronto, naturais que são, principalmente entre os sujeitos 
parciais, não impedem o caminhar rumo a um destino. Isto porque a síntese 
das energias antagônicas é gerenciada por um sujeito imparcial que não 
mais pode ser galgado àquela posição comumente referida como superior, 
distante e inatingível. Ao contrário, e por mais revolucionário que a assertiva 
possa aparentar, caminha este lado a lado com aqueles. É a confiança 
gerada e fundada em sua imparcialidade que imprime respeito e segurança 
nas correções de rota por ele efetuadas. É nesses precisos termos que a 
iniciativa instrutória do juiz, longe de ser antecipada ou prematura, 
deve ser suplementar ou complementar. Não se cuida, por outro lado, de 

                                                 
48 Faz-se importante destacar que os autores que se filiam à corrente garantista não admitem a 
iniciativa probatória do juiz no processo penal, mesmo que de forma suplementar, por entenderem 
que isso iria de encontro aos princípios da imparcialidade do juiz e da presunção de inocência (in 
dubio pro reo). (BONATO, 2003; COUTINHO, 2001; PRADO, 2006). Ferrajoli, defensor incondicional 
do garantismo penal, chega a afirmar que o juiz deve ser um espectador passivo e desinteressado do 
processo. (FERRAJOLI, 2010) 
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inviabilização ou enfraquecimento do exercício do poder-dever jurisdicional. 
Ao contrário, apenas se lhe confere contornos mais consentâneos com um 
Estado que se pretenda Democrático de Direito, ou seja, um Estado no qual 
toda e qualquer parcela de poder é regida pelo direito e exercida 
democraticamente. (ZILLI, 2003, p. 181, grifou-se) 

 

 Como se observa, o artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que 

o ônus da prova incumbe à parte, quanto às suas alegações, e faculta ao juiz 

ordenar, de ofício e antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 

provas urgentes e relevantes e, de ofício e durante a instrução, a produção de 

diligências necessárias para dirimir dúvida sobre ponto relevante.  

 A redação é clara: a produção da prova é obrigação da parte, e não do juiz; 

ao juiz é apenas facultado determinar a produção de algumas provas, mesmo assim 

somente nas duas hipóteses discriminadas. Esse entendimento de que a atuação 

probatória do juiz, no processo penal, é supletiva, é reforçado pela nova redação 

artigo 212 do aludido diploma legal,49 que, ao adotar o sistema conhecido por cross 

examination, estabelece que as perguntas às testemunhas devem ser formuladas 

diretamente pelas partes e não por meio do magistrado, cabendo a esse apenas 

complementar a inquirição sobre pontos não esclarecidos.  

 Observe-se que a reforma de 2008 ampliou o comando da antiga redação do 

artigo 156, acrescentando, no inciso I, a possibilidade de o juiz ordenar, mesmo 

antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, angariando a 

pecha de inconstitucional por alguns setores da doutrina. Grassa, todavia, o 

entendimento de que, nessa hipótese aventada, só é dado ao juiz determinar a 

produção de prova se a mesma tiver sido requerida por autoridade que preside a 

investigação preliminar. Nesse sentido, Martins:50  

 

                                                 
49 Art. 212/CPP.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não 
admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou 
importarem na repetição de outra já respondida.  
Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. 
50 Da mesma forma, Dezem enuncia: “A grande alteração neste inciso primeiro refere-se à 
possibilidade de o magistrado determinar, mesmo antes do início do inquérito policial, a produção de 
provas urgentes e relevantes. A determinação da produção de prova de ofício pelo magistrado no 
inquérito policial deve ser entendida, novamente, dentro do quadro do sistema acusatório já 
apresentado: o magistrado somente poderá determinar a produção de provas que tenham sido 
requeridas pelos sujeitos atuantes no inquérito policial. Se o magistrado atuar de ofício no inquérito 
policial haverá violação do sistema acusatório e, também, haverá a transformação deste magistrado 
em um verdadeiro inquisidor, de maneira a que se possa questionar sua parcialidade pela via da 
exceção.” (DEZEM, 2008, p. 104)  
 



53 
 

[...] Sem ressaibos de dúvida, a previsão legal merece ser vista cum granus 
salis, não podendo ser interpretada literalmente, visto que somente poderá 
ser considerada válida se lhe der interpretação compatível com a 
Constituição. Nesse toar, entende-se que a faculdade prevista no predito 
inciso I, deve ser interpretada restritivamente, devendo ser submetida às 
seguintes condicionantes: a) prévia existência de uma investigação 
preliminar, instaurada por autoridade que possua atribuição para tanto 
(inquérito policial, procedimento de investigação criminal, etc.). Embora o 
inciso I não faça tal exigência, seria violentar mortalmente o princípio 
acusatório admitir-se que qualquer juiz, a qualquer momento e segundo seu 
livre talante, desse início a atos de investigação, a pretexto de produção 
antecipada de provas. Se assim procedesse, o magistrado estaria 
abdicando da sua posição processual, arvorando-se em Delegado de 
Polícia ou Promotor de Justiça, desvirtuado o seu poder instrutório que, 
como visto em linhas anteriores, é eminentemente supletivo; b) Mas não 
basta a existência de uma investigação preliminar, é preciso que, de algum 
modo, o procedimento investigatório seja posto à apreciação judicial, pois 
somente dessa forma poder-se-á auferir a competência do magistrado para 
a determinação antecipada da prova; c) Tratando-se de nítida medida 
cautelar, a produção antecipada de provas submete-se aos pressupostos 
probatórios e cautelares ínsitos à espécie: o fumus comissi delicti e o 
periculum libertatis; d) Por fim, deve-se ter em mente que tal possibilidade 
está limitada, por lei, aos critérios de adequação e proporcionalidade. A 
propósito, a legalidade desta iniciativa probatória, de oficio, antes mesmo de 
iniciada a ação penal, já foi decidida pelo STJ em decisão confirmada pelo 
STF (respectivamente, REsp 582.881/PR, DJ 02.02.2004 e HC 84.051/PR, 
DJ 02.03.2007). (MARTINS, 2009, p. 25)   

   

 Constata-se, assim, que, no processo penal, a iniciativa probatória do juiz, 

não obstante reconhecida pelo próprio Código de Processo Penal, reveste-se de 

caráter de excepcionalidade, sendo factível somente “quando o relevante estado de 

dúvida for, a princípio, superável por força de uma diligência viável e pertinente em 

atenção, pois, à regra do in dubio pro reo como decorrência do princípio da 

presunção de inocência” (ZILLI, 2003, p. 182). 

 A iniciativa probatória do juiz criminal não infunde caráter inquisitório ao 

procedimento, tendo por limites a rigorosa observância do contraditório, a 

obrigatoriedade da motivação e a licitude material e legitimidade processual da 

prova produzida (GRINOVER, 2005). 
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2.3.2 O poder instrutório do juiz no processo civil e no processo do trabalho 

 

2.3.2.1 Breves considerações 
 

 

O Código de Processo Civil, através de seu artigo 130,51 prevê 

expressamente a iniciativa probatória do magistrado, ao prescrever: 

 
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho alberga dispositivo semelhante, ao 

determinar, em seu artigo 765, que: 

 
Art. 765. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na 
direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo 
determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. 

 

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que o artigo 852-D, introduzido 

nesse último diploma pela Lei n. 9.957, de 12 de janeiro de 2000, e que instituiu o 

procedimento sumaríssimo na seara laboral, afirma expressamente que “o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas 

[...].”, bem assim a redação do item III da Súmula n. 74 do Tribunal Superior do 

Trabalho, recentemente introduzido por meio da Resolução n. 174, de 24/05/2011, 

que dita: “A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a 

ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir 

o processo.” 
Não há, assim, qualquer particularidade capaz de estabelecer alguma 

distinção entre o processo civil e o processo do trabalho no que toca à iniciativa 

probatória do magistrado, seguindo ambos os ramos do direito processual o mesmo 

encadeamento lógico.  

                                                 
51 O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, redigido pela Comissão de Juristas instituída pelo 
Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, traz dispositivo com conteúdo semelhante: Art. 
258. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
julgamento da lide. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias. 
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2.3.2.2 Amplitude do poder instrutório do juiz: correntes de pensamento 

 

 

Substancialmente, a doutrina brasileira se divide em duas correntes, no que 

toca à amplitude da iniciativa instrutória do magistrado no processo civil. A primeira 

delas, defendendo que dito poder é supletivo, ao passo que a segunda não impõe 

restrições à atuação do juiz quando confrontada com a iniciativa das partes. 

Partidário da primeira linha de pensamento, Moacyr Amaral Santos afirma: 

 
Mas a iniciativa do juiz, de fazer complementar a prova, em boa doutrina 
somente se admite como atividade excepcional, em casos muito especiais, 
quando se encontre perplexo ante a prova produzida e dos autos resulte a 
possibilidade de sair dessa perplexidade com a realização de outras provas. 
Jamais deverá o juiz usar do poder de iniciativa para suprir a iniciativa 
das partes, porquanto sua posição lhe impõe estar equidistante 
destas. (SANTOS, 2010, p. 416, grifou-se) 

 

Na mesma esteira, Marinoni e Arenhart: 

 
Não há dúvida que o juiz, para formar a sua convicção, pode determinar 
prova de ofício. Isso, porém, não significa que a participação de ofício do 
juiz se dirija à busca da verdade. O objetivo da produção da prova de ofício 
é o de possibilitar ao juiz, quando as provas produzidas pelas partes lhe 
parecem insuficientes, a elucidação dos fatos imprescindíveis para a 
formação da sua convicção sobre o mérito. 
Não é preciso dizer que essa forma de atuação do juiz, ainda que bem-
vinda, não pode ser vista como um remédio milagroso, até porque a prova 
de ofício apenas pode ser determinada em casos muito específicos, isto é, 
basicamente em relação às provas periciais, pois é quase impossível ao juiz 
conhecer a existência de documentos ou testemunhas que possam servir 
para esclarecer os fatos. 
[...] 
Lembre-se, ainda, que a prova de ofício, além de ter de ser adequadamente 
justificada pelo juiz, deve abrir às partes a devida oportunidade: i) de 
considerar sobre a sua oportunidade; ii) de participar da sua produção; e iii) 
de falar sobre o seu resultado. Portanto, a possibilidade de participação do 
juiz na produção da prova não retira das partes a possibilidade de participar 
da formação (produção) e da interpretação da prova (consideração dos 
seus resultados). 
Isso quer dizer que a oportunização à participação das partes continua a ser 
a fonte de legitimação do processo. [...] 
A participação das partes é imprescindível para a formação do 
convencimento judicial, ainda que, em alguns casos, o juiz possa atuar de 
ofício. Ou melhor: a consciência de que a atuação do juiz, em tais 
casos, é supletiva evidencia que a oportunidade de participação é 
fundamental à legitimação do processo. (MARINONI; ARENHART, 2009, 
p. 83/84, grifou-se) 
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Também com fundamento no princípio dispositivo, Ernane Fidelis dos Santos 

entende não ser lícito ao juiz agir inquisitoriamente na busca de provas não 

requeridas pelas partes, a quem tocam a prova dos fatos que alegam. Apenas em 

caráter excepcional e complementar é que seria admitida a produção de provas de 

ofício (SANTOS, 2011, p. 193).  

Barbi, analisando o artigo 130 do Código de Processo Civil, entende que a 

norma legal “propicia ao juiz, nessas hipóteses, meio para completar sua 
convicção e, assim, decidir com tranquilidade de consciência, realizando o ideal do 

verdadeiro juiz, que não é apenas o de decidir, mas sim o de decidir bem [...]” 

(BARBI, 2010, p. 409, grifou-se). Também com justificativa no princípio dispositivo, 

defende a possibilidade de complementação do arcabouço probatório através da 

iniciativa ex officio do magistrado.  

Pontes de Miranda, restringindo os casos em que se admitiria a iniciativa 

probatória oficial, assevera: 

 
Dar ao juiz o direito de ordenar produção de testemunhas que as partes não 
ofereceram, ou mandar que se exibam documentos, que se acham em 
poder da parte, e não foram mencionados pela parte adversa, ou pela 
própria parte possuidora, como probatórios de algum fato do processo, ou 
deliberar que uma das partes preste depoimento pessoal, é quebrar toda a 
longa escadaria, que se subiu, através de cento e cinquenta anos de 
civilização liberal. (PONTES DE MIRANDA, 1997c, p. 398) 

 

Greco Filho também se filia a essa corrente, aduzindo: 

 
Como se disse, essa autorização deve ser interpretada coerentemente com 
a sistemática do Código, em especial, com o princípio da igualdade das 
partes. Assim, conclui-se que não pode o juiz substituir a iniciativa 
probatória, que é própria de cada parte, sob pena de estar auxiliando essa 
parte e violando a igualdade de tratamento que elas merecem. A atividade 
probatória do juiz não pode substituir a atividade de iniciativa das partes. 
Para não inutilizar o dispositivo resta interpretar que o juiz, na verdade, 
poderá determinar provas, de ofício, nos procedimentos de interesse 
público, como, por exemplo, os de jurisdição voluntária, e nos demais 
processos, de maneira complementar a alguma prova já requerida pela 
parte, quando a prova produzida foi insatisfatória para o seu 
convencimento. [...] Afora esses casos excepcionais, não pode o juiz 
tomar a iniciativa probatória, sob pena de violar o sistema da isonomia 
e sob pena de comprometer-se com uma das partes extinguindo, com 
isso, o requisito essencial da imparcialidade. (GRECO FILHO, 2003, p. 
227-228, grifou-se) 

  

Em sentido contrário, abrigando-se na segunda tendência de pensamento, 

Bedaque afirma: 
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[...] o art. 130 do Código de Processo Civil deve ser interpretado da maneira 
mais ampla possível: o juiz pode, em qualquer caso, determinar a realização 
de provas. [...] 
Assim sendo, a atividade probatória também deve ser exercida pelo 
magistrado, não em substituição das partes, mas junto com elas, como um 
dos sujeitos interessados no resultado do processo. A maior participação do 
juiz na instrução da causa é uma das manifestações da “postura 
instrumentalista que envolve a ciência processual”. Essa postura favorece, 
sem dúvida, a “eliminação das diferenças de oportunidades em função da 
situação econômica dos sujeitos”. Contribui, enfim para a “efetividade do 
processo”, possibilitando que o instrumento estatal de solução de 
controvérsias seja meio real de acesso à ordem jurídica justa. A tendência 
moderna de assegurar a todos a solução jurisdicional, mediante o devido 
processo constitucional, compreende a garantia da solução adequada, cuja 
obtenção pressupõe a ampla participação do juiz na construção do conjunto 
probatório. (BEDAQUE, 2009, p. 159-162) 

 

Theodoro Júnior, também partidário da ideia de que ao juiz é atribuído o 

comando irrestrito da iniciativa da provas necessárias ao conhecimento dos fatos, 

justifica: 

 
O progresso do direito processual civil, comandado pela meta política e 
social de dar à função jurisdicional o encargo de cumprir a garantia 
constitucional de acesso efetivo à justiça, exigiu do intérprete e aplicador 
das normas do processo a atenção necessária e compatível com o sentido 
de ordem pública predominante em tudo que diga respeito a composição 
dos litígios deduzidos em juízo. 
A função do juiz, sem anular a dos litigantes, é cada vez mais valorizada 
pelo princípio inquisitivo, mormente no campo da investigação probatória e 
na persecução da verdade real. 
Se isto se compreende até mesmo no compromisso de justa composição 
dos litígios em torno de direitos disponíveis, torna-se mais imperioso e 
premente naquelas causas onde a indisponibilidade dos direitos em conflito 
não pode transigir com a indiferença do órgão judicante. 
Rigores formais, historicamente justificados opor anseios rotineiros de 
segurança, hão de ser revistos e flexibilizados para que não se subverta a 
função do processo e não se corra o risco de o instrumental de promoção 
do direito material se transformar no seu algoz, e na barreira impeditiva de 
sua verdadeira realização prática. (THEODORO JÚNIOR, 1999, p. 22-23) 

 

Didier Jr., Braga e Oliveira perfilham mesmo entendimento: 

 
Nada obstante ainda se perceba, na doutrina, na jurisprudência e na própria 
legislação, certa resistência à iniciativa probatória do magistrado, fruto de 
reminiscência histórica de um tempo em que se tinha uma visão 
eminentemente privatística do direito processual, pode-se dizer que hoje, 
com o desenvolvimento de uma visão oposta, que enxerga o processo civil 
sob um ângulo mais publicista, a tendência é de se conferir ao Estado-
juiz os mais amplos poderes instrutórios. (DIDIER JR.; BRAGA; 
OLIVEIRA, 2010, p. 56, grifou-se) 
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Dinamarco, para quem também a atuação do juiz na disciplina probatória não 

é meramente complementar,52 estatui: 

 
Acima de todas essas razões paira ainda a consciência de que no Estado 
moderno a jurisdição é uma função pública por excelência, voltada a 
escopos associados ao interesse da sociedade como um todo (escopos 
sociais, políticos, jurídico): aos juízes não cumpre atuar como meros 
homologadores de condutas dos particulares. Há situações em que a 
própria função jurisdicional ficaria desmerecida e desviada de seus rumos, 
quando o juiz fosse obrigado a conformar-se e afinal, como Pôncio Pilatos, 
lamentar a injustiça mas permitir que prevalecesse. (DINAMARCO, 2009a, 
p. 53) 

 

Nessa esteira, Câmara resume: “Tenho para mim que a correta interpretação 

do art. 130 do CPC é a que leva à afirmação da existência de amplos poderes de 

iniciativa probatória do juiz” (CÂMARA, 2008, p. 32). 

Conforme se pode observar, a doutrina brasileira diverge acerca da amplitude 

da iniciativa probatória do juiz no processo civil, sendo o princípio dispositivo e a 

imparcialidade do juiz as pedras de toque para a existência dessas assimetrias de 

entendimento. Perfilham-se as ideias defendidas pela segunda corrente de 

pensamento aqui esposada, já que é certo que os referidos standards não são 

violados pela atividade probatória estabelecida de ofício, como se verá a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52 Para o autor, o Código de Processo Civil investe o juiz do “poder-dever de tomar iniciativas 
probatórias em alguns casos.” (DINAMARCO, 2009, p. 53). Os casos apontados como 
inviabilizadores dessa iniciativa probatória são aqueles denominados pela doutrina de limites ao 
poder instrutório oficial. São apontados como limites à atividade probatória de ofício: a) a ampliação 
do objeto do processo para além dos termos em que a ação foi proposta (artigos 128 e 460 do 
Código de Processo Civil) (BEDAQUE, 2009, 154); b) respeito ao princípio do contraditório e dever de 
motivação das decisões judiciais, garantindo às partes a participação na atividade instrutória ex officio 
e garantindo o controle das mesmas dessa atividade através da fundamentação do magistrado 
(CAPANELLI, 2006, p. 103; AMENDOEIRA JR., 2006, p. 78); c) a licitude da prova (BRAGA, 2004, p. 
138), sendo certo que, em casos específicos, pode se recorrer ao princípio da proporcionalidade para 
sopesar valores conflitantes e admitir a prova ilícita (BEDAQUE, 2009, p. 144); e d) notoriedade do 
fato, presunções legais ou judiciais, revelia do réu e procedimentos de cognição sumária, vez que, 
nessas situações, o legislador elegeu a celeridade como vetor fundamental. No que toca à revelia, 
alguns autores admitem a iniciativa instrutória do juiz quando os fatos alegados pelo autor forem 
inverossímeis (DINAMARCO, 2009, p. 55; BEDAQUE, 2009, p. 155).         
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2.3.2.3 O princípio dispositivo e os poderes instrutórios do juiz 
 

 

O princípio dispositivo estabelece que a atividade jurisdicional depende da 

provocação das partes, ou seja, o poder do juiz fica demarcado ou limitado pela 

iniciativa dos litigantes (SILVA; FLORENTINO, 2009, p. 69). 

Lopes, em uma análise acurada do referido princípio, deixa assentado que é 

comum entre os autores fazer-se “a contraposição entre o princípio dispositivo e o 

princípio inquisitivo, como se tais princípios tivessem caráter absoluto, tornando 

obrigatória a opção por um deles e a eliminação do outro” (LOPES, 2006, p. 91). 

Afirma, assim, que é necessário distinguir as questões que devem ser reservadas 

como monopólio às partes e as questões que interessam à técnica processual. 

Deve-se analisar, assim, a aplicação do princípio quando do exercício do 

direito de ação, no desenvolvimento do processo e na produção de provas. 

No primeiro momento – instauração do processo –, o princípio foi consagrado 

pelo Código de Processo Civil, nos artigos 2º e 262, in limine.53 Alguns autores 

optam por não utilizar o termo princípio dispositivo como informador dessa fase 

processual, valendo-se de terminologias diversas, como princípio da demanda 

(CAMBI, 2006) ou princípio da ação (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2006).54 

Já no que se refere ao desenvolvimento do processo, a regra é a observância 

do princípio inquisitivo, expresso no artigo 262, in fine. Cintra, Grinover e Dinamarco 

utilizam a terminologia, princípio do impulso oficial para informar essa fase 

processual (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2006, p. 72). 

Por fim, no que se refere à produção de provas, é certo que “o processo civil, 

hoje, não é mais eminentemente dispositivo, como era outrora” (CINTRA, 

GRINOVER, DINAMARCO, 2006, p. 72). A regra do artigo 333 do Código de 

Processo Civil, que distribui o ônus probatório entre as partes, consagra o princípio 

dispositivo, enquanto o artigo 130 do mesmo diploma, que admite a iniciativa 

instrutória do magistrado, guarda nota essencialmente inquisitiva. Além desse, os 

                                                 
53 Art. 2o/CPC. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a 
requerer, nos casos e forma legais. 
Art. 262/CPC. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. 
54 Excepcionalmente, o Código de Processo Civil admite a instauração de procedimentos de ofício 
pelo juiz, v.g., abertura de inventário (art. 989) e exibição de testamento (art. 1.129) 
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artigos 342, 399, 418 e 440,55 que dispõem, respectivamente, sobre a determinação 

de interrogatório a qualquer momento, requisição de certidões e procedimentos 

administrativos, inquirição de testemunhas referidas e acareação e inspeção judicial, 

denunciam a conferência de poderes instrutórios ao juiz no processo civil.  

Kemmerich, nesse contexto, identifica diversos ângulos de observação do 

referido princípio. Diz o autor: 

 
O princípio dispositivo apresenta várias faces, correspondentes aos seus 
âmbitos de atuação. Talvez a mais universal seja a de que somente as 
partes podem iniciar o processo (princípio da demanda). Outra de suas 
faces estabelece que a alegação dos fatos e o aporte dos meios de prova 
são de iniciativa exclusiva das partes (Verhandlungsmaxime).  Essa face 
vem cedendo espaço para o princípio oposto, o inquisitivo, e no Brasil 
nem se pode mais considerá-la um dos princípios informativos do 
processo civil. Outras manifestações evidentes do princípio dispositivo são 
o dever do julgador de considerar formalmente verdadeiros os fatos sobre 
os quais as partes estão de acordo; a obrigatória conformidade da sentença 
ao alegado e provado pelas partes e, ainda, a vedação de conceder mais ou 
outra coisa que o solicitado pelo demandante ou, nesses limites, menos que 
o reconhecido pelo demandado. (KEMMERICH, 2003, grifou-se) 

 

Castro chega a afirmar que o princípio dispositivo “[...] não apenas entra na 

categoria dos princípios jurídicos, mas penetra também na dos políticos” (CASTRO, 

1948, p. 33, tradução do autor),56 traduzindo, assim, a valoração política do 

legislador. 

O princípio dispositivo, compreendido em seus exatos termos, não é, assim, 

empecilho para a ampla iniciativa instrutória do juiz. Theodoro Júnior atentou para o 

fato: 

 
O que viola o princípio dispositivo e afronta o sistema do CPC é a 
introdução, no debate processual, por iniciativa do juiz, de fato jurídico novo, 
diverso do que a parte invocou como causa de pedir ou de excepcionar. O 

                                                 
55 Art. 342/CPC. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o 
comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. 
Art. 399/CPC. O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição: 
I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; 
II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o 
Município, ou as respectivas entidades da administração indireta. 
Art. 418/CPC. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte: 
I - a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas; 
II - a acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato 
determinado, que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. 
Art. 440/CPC. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, 
inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à decisão da causa. 
56 [...] no sólo entra em la categoría de los principios jurídicos, sino que penetra también en la de los 
políticos. 
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pedido e a causa petendi são limites intransponíveis pela jurisdição (arts. 
128 e 460). A livre pesquisa do fato jurídico configurador da causa petendi 
delineada pela parte é, porém, atividade própria e normal do juiz, a quem se 
atribui o encargo de apreciar e julgar, com justiça, a res in iudicio deducta. 
O art. 130 do CPC, ao conferir ao juiz a iniciativa da determinação de 
provas necessárias à instrução do processo denota opção do legislador 
oposta ao princípio dispositivo, ou seja, na busca da verdade real o que 
prevalece é o impulso oficial guiado pelo “princípio da investigação” (de 
natureza inquisitiva). (THEODORO JÚNIOR, 1999, p. 14)57 

 

Com isso não se quer dizer que a regra prevista no artigo 333 do Código de 

Processo civil restou inutilizada face o artigo 130 do mesmo diploma legal. É que, 

interpretando sistematicamente o Código de Ritos, de modo a permitir uma 

compatibilidade entre os dispositivos, percebe-se que o comando de distribuição do 

ônus probatório, para o juiz, é regra de julgamento, utilizado quando, após esgotar-

se a colheita do material probatório, ainda assim não tenha se convencido da 

ocorrência dos fatos objeto do litígio.58  

Nessa linha de raciocínio, Fábrega obtempera que o ônus da prova “constitui 

um instrumento que a lei concede ao juiz para que esse possa, em todos os casos, 

decidir a pretensão, já que a sentença deve decidir o mérito da controvérsia. Por 

                                                 
57 Bedaque, da mesma forma, apontou que “diante de tanta polêmica em torno da terminologia 
adequada para representar cada um desses fenômenos, e até mesmo da exata configuração deles, 
preferível que a denominação “princípio dispositivo” seja reservada tão-somente aos reflexos que a 
relação de direito material disponível possa produzir no processo. E tais reflexos referem-se apenas à 
própria relação jurídico-substancial. Assim, tratando-se de direito disponível, as partes têm ampla 
liberdade para dele dispor, através de atos processuais (renúncia, desistência, reconhecimento do 
pedido). E não pode o juiz opor-se à prática de tais atos, exatamente em virtude da natureza do 
direito material em questão. Essa sim corresponde à verdadeira e adequada manifestação do 
princípio dispositivo. Trata-se de um princípio relativo à relação material, não à processual.” 
(BEDAQUE, 2009, p. 91) 
58 Veja-se, a esse respeito, o que diz Braga: “Do ponto de vista objetivo, as regras sobre o ônus da 
prova dizem respeito à conduta do juiz quando, esgotada a atividade probatória e analisando os 
elementos dos autos, considerar que não foram provados tais e quais fatos relevantes para a solução 
da demanda. Nessa hipótese, e porque é proibido o non liquet, sendo vedado ao juiz deixar de decidir 
sob a argumentação de que não está convencido da verdade, as regras sobre o ônus da prova fazem 
o papel de regras de julgamento, pelo que, e apenas como exemplo, em esse, o juiz julgará o pedido 
procedente se o réu não tiver demonstrado a existência de fato impeditivo do direito do autor que 
alegou na contestação, bem como, ao inverso, julgará o pedido improcedente se o autor não 
comprovou a existência do fato constitutivo de seu direito, alegado na petição inicial. [...] Verifica-se, a 
respeito, tendência da doutrina em conferir preponderância ao caráter objetivo das regras sobre ônus 
da prova, sem detrimento de seu aspecto subjetivo. De qualquer modo, não se pode negar que, para 
o juiz, as normas acerca da divisão do ônus da prova são somente regras de julgamento, cuja 
aplicação apenas se dá no momento da sentença, e se for necessário, isto é, se a atividade 
instrutória não tiver alcançado seus objetivos. Assim, tais regras em nada interferem na iniciativa 
probatória do juiz, prevista no art. 130 do Código de Processo Civil, que se dá, evidentemente, em 
momento processual distinto e anterior à sentença. (BRAGA, 2004, p. 128-129)     
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outro lado, trata-se de evitar um non liquet” (FÁBREGA, 2000, p. 257, tradução do 

autor).59 

Percebe-se, então, que o princípio dispositivo, desde que bem percebido, não 

representa obstáculo ao poder instrutório do juiz. 

 

 

2.3.2.4 A imparcialidade do juiz e a iniciativa instrutória do magistrado 
 

 

Também a necessária imparcialidade do julgador não configura óbice para a 

iniciativa instrutória do magistrado. Barbosa Moreira sustenta que não interessa ao 

Estado se é o autor ou o réu o vencedor da demanda, mas sim qual deles 

efetivamente tem razão, motivo pelo qual não importa quem produziu a prova, mas 

apenas se o fato alegado foi provado (BARBOSA MOREIRA, 1992).  

Obviamente, um juiz imparcial não se quer dizer neutro ou inerte. O 

magistrado, na verdade, não deve ter interesse na solução do litígio, preservando, 

assim, sua imparcialidade. Adotar uma postura estática e passiva é mais “um 

alheamento à missão jurisdicional de assegurar aos litigantes a mais efetiva e justa 

composição do litígio” (THEODORO JÚNIOR, 1999, p.13), do que consubstanciar a 

imparcialidade que lhe é exigida. 

Câmara, em feliz aparte, preleciona: 

 
[...] E digo isso com base no fato de que não vejo, na atividade probatória 
desenvolvida por determinação ex officio, algo capaz de romper com a 
necessária imparcialidade do juiz. Afinal, quando o juiz determina de ofício a 
produção de uma prova, não tem ele conhecimento de a qual parte tal prova 
beneficiará. Ademais, se o juiz que determina a produção de uma prova 
fosse parcial (em favor daquele a quem a prova beneficiará), o juiz que 
permanecesse passivo e não determinasse a produção da prova também 
seria parcial (em favor daquele a quem a prova prejudicaria). Isso mostra o 
equívoco do entendimento oposto (CÂMARA, 2008, p. 32-33)60 

                                                 
59 Constituye un instrumento que le da ley al juez para que pueda, en todos los casos, decidir la 
pretensión, ya que la sentencia debe fallar el fondo de la controversia. Por otro lado, se trata de evitar 
um non liquet. 
60 Também nessa linha, giza Dinamarco: “A experiência mostra que a imparcialidade não resulta 
comprometida quando, com serenidade e consciência da necessidade de instruir-se para melhor 
julgar, o juiz supre com iniciativas próprias as deficiências probatórias das partes. Os males de 
possíveis e excepcionais comportamentos passionais de algum juiz não devem impressionar no 
sentido de fechar a todos os juízes, de modo absoluto, as portas para um sadio ativismo.” 
(DINAMARCO, 2009a, p. 530) 
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Logo, a ampla iniciativa instrutória do juiz em nada afeta a imparcialidade do 

julgador, desde que realizada com observância às garantias constitucionais das 

partes no processo, particularmente o contraditório e o dever de motivação das 

decisões. 

O poder instrutório do juiz, assim, não substitui a iniciativa das partes no 

campo das provas, sendo com ela concorrente e se desenvolvendo na mesma 

direção. A busca da verdade para a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva 

demanda um juiz ativo, agindo em conjunto com as partes com vistas a alcançar a 

solução adequada do conflito.  

Tratar-se-á, então, em seguida, do ativismo judicial e do dever de cooperação 

do juiz com as partes. 
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CAPÍTULO III: ATIVISMO JUDICIAL E COOPERAÇÃO INTERSUBJETIVA 
 

  

3.1 O ativismo judicial 
 
3.1.1 Compreensões da expressão ativismo judicial 

 

 

O termo ativismo foi empregado, pela primeira vez, pela imprensa belga em 

1916. Já a expressão ativismo judicial foi cunhada no início dos anos 70, nos 

Estados Unidos da América, a partir da “postura assumida pela Suprema Corte que 

passou a expedir decisões com efeitos mais abrangentes do que os previstos 

unicamente pela lei” (DELGADO, 2008, p. 320).  

O conceito de ativismo judicial, todavia, não é univalente, tendo sido o 

vocábulo utilizado em diferentes acepções. Em um primeiro viés, fala-se em ativismo 

judicial para caracterizar a postura do juiz no processo, mais participativa, 

distanciando-se da neutralidade que lhe era imposta. De outra banda, vislumbra-se o 

ativismo judicial como a forma expansiva de interpretação da Constituição para a 

efetivação dos direitos fundamentais, ainda que interferindo no espaço de atuação 

dos outros Poderes, Legislativo e Executivo. 

Nesse último sentido, Barroso preleciona: 

 
[...] Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e 
proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 
Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, 
de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, 
impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.  
A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A 
postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas. (BARROSO, 2010a, p. 76) 
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Castro, trabalhando a temática da judicialização das políticas públicas,61 

também ressalta a atitude expansiva do Judiciário: 

 
A judicialização da política corresponde a um fenômeno observado em 
diversas sociedades contemporâneas. Esse fenômeno, segundo a literatura 
que tem se dedicado ao tema, apresenta dois componentes:   
(1) um novo "ativismo judicial", isto é, uma nova disposição de tribunais 
judiciais no sentido de expandir o escopo das questões sobre as quais eles 
devem formar juízos jurisprudenciais (muitas dessas questões até 
recentemente ficavam reservadas ao tratamento dado pelo Legislativo ou 
pelo Executivo); e (2) o interesse de políticos e autoridades administrativas 
em adotar (a) procedimentos semelhantes ao processo judicial e (b) 
parâmetros jurisprudenciais em suas deliberações (muitas vezes, o 
judiciário é politicamente provocado a fornecer esses parâmetros). 
(CASTRO, 1997, p. 154)62  
 

O ativismo judicial, nessa vertente, se presta a preencher as lacunas que 

decorrem da omissão dos demais Poderes, como forma de concretizar os direitos 

fundamentais e prestar uma tutela jurisdicional efetiva.63  

Considera-se ultrapassada a discussão que gira em torno da possibilidade de 

criação do direito através do Poder Judiciário. Cappelletti chega a afirmar que essa 

                                                 
61 Os autores costumam diferenciar a judicialização da política do ativismo judicial. A primeira é 
entendida como “o fenômeno no qual há uma transferência do conflito político de sua arena própria 
(arena política) para uma arena jurídica, sendo típica de Estados com separação de poderes e 
significa expansão do papel do Judiciário no sistema de Poder.” (FAVETTI, 2003, p. 34). Barroso diz 
que “a judicialização constitui um fato inelutável, uma circunstância decorrente do desenho 
institucional vigente, e não uma opção política do Judiciário. Juízes e tribunais, uma vez provocados 
pela via processual adequada, não têm a alternativa de se pronunciarem ou não sobre a questão. 
Todavia, o modo como venham a exercer essa competência é que vai determinar a existência ou não 
de ativismo judicial.” (BARROSO, 2010b, p.9). Pogrebinschi identifica como ativista o magistrado que 
“a) use seu poder de forma a rever e contestar decisões dos demais poderes do estado; b) promova, 
através de suas decisões, políticas públicas; c) não considere os princípios da coerência do direito e 
da segurança jurídica como limites a sua atividade.” (POGREBINSCHI, 2000, p. 122) 
62 Dobrowolski caminha na mesma linha: “A exposição procedida nos tópicos anteriores conduz à 
certeza, de que o Judiciário, nos tempos atuais não pode propor-se a exercer função apenas jurídica, 
técnica, secundária, mas deve exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, com decisões 
de natureza e efeitos marcadamente políticos. Sem pretender um "governo de juízes", observando, 
todavia, as normas legisladas e a separação dos poderes, a Justiça tem de elevar-se à condição de 
autêntico poder, cumprindo essas tarefas ao modo especificado. De outra forma, não conseguirá 
controlar os excessos do Legislativo e do Executivo avantajados no Estado social, nem reprimir os 
abusos dos super-poderes econômicos e sociais da sociedade tecnológica de massas.” 
(DOBROWOLSKI, 1995, p. 97) 
63 Iwasaki não deixa de perceber essa necessidade, aduzindo que “um fenômeno relativamente 
recente tem se tornado tema de inúmeros debates entre magistrados, desembargadores e ministros 
dos tribunais superiores, qual seja, da participação ativa do Judiciário para tomada de decisões 
políticas, promoção de políticas públicas e, não raro, a normatização de questões ainda omitidas ou 
indefinidas pelo Poder Legislativo, seja por meio dos precedentes jurisprudenciais, súmulas 
vinculantes ou de tantos outros institutos que permitiram esse novo tipo de atuação. 
A Constituição Federal da República de 1988, tipicamente classificada como social-democrata, 
contemplou um Judiciário com jurisdição una e capaz de intervir sempre que provocado ante a lesão 
ou a simples ameaça de direito – princípio da indeclinabilidade, previsto no artigo 5°, inciso XXXV.” 
(IWASAKI, 2009, p. 153) 
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afirmação constitui “uma óbvia banalidade, um truísmo privado de significado: é 

natural que toda interpretação seja criativa e toda interpretação judiciária ‘law-

making’” (CAPPELLETTI, 1993, p. 24-25).64 Adverte, porém, que a criatividade 

jurisprudencial não significa “direito livre”, não havendo que se falar em direito 

arbitrariamente criado pelo juiz no caso concreto, desde quando o sistema jurídico 

procurou estabelecer limites processuais e substanciais a essa liberdade 

(CAPPELLETTI, 1993, p. 26). 

Mesmo aqueles que criticam o ativismo judicial não deixam de encará-lo 

como uma realidade. A atuação do Poder Judiciário na esfera de competência 

prioritária dos outros Poderes é percebida não como uma potencialidade, e sim 

como algo já posto em prática, sob a justificativa de omissão desses últimos no 

exercício de suas funções institucionais.65 

Não desmerecendo a importância da discussão do ativismo judicial nos 

moldes acima lançados, voltar-se-á, no presente trabalho, para a compreensão do 

ativismo judicial como a visão participativa do magistrado no processo, localizando, 

aí, sua própria iniciativa probatória. 

Interessante destacar que, a fim de distinguir essa face do ativismo judicial 

das demais é que já se faz menção à expressão ativismo processual. Teixeira 

identifica o ativismo processual justamente nessa postura ativa do juiz na busca pela 

maior eficiência do modelo processual. Como forma de se prestar a tutela 

jurisdicional adequada, justa e útil, o ativismo processual impõe ao magistrado 

                                                 
64 Grau afirma que o intérprete produz a norma, desenvolvendo essa assertiva: “Vale dizer: a norma 
encontra-se (parcialmente) em estado de potência, involucrada no enunciado (texto ou disposição); o 
intérprete a desnuda. Neste sentido – isto é, no sentido de desvencilhamento da norma de seu 
invólucro: no sentido de fazê-la brotar do texto, do enunciado – é que afirmo que o intérprete produz a 
norma. [...] É que a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a partir de elementos que se 
desprendem do texto (mundo do dever-ser), mas também a partir de elementos do caso ao qual será 
aplicada, isto é, a partir de elementos da realidade (mundo do ser). Note-se bem que, ao interpretar 
os textos normativos, o intérprete toma como objeto de compreensão também a realidade em cujo 
contexto dá-se a interpretação, no momento histórico em que ela se dá. Além disso, os fatos, 
elementos do caso, hão de ser também interpretados. Por isso a norma se encontra, em potência, 
apenas parcialmente contida no invólucro do texto.” (GRAU, 2009, p. 86-89) 
65 Reverbel enfatiza essa atuação: “O Estado antes de ser de Direito é de política, de democracia. 
Neste sentido a melhor expressão para designar o Estado de Direito é Estado Democrático de Direito, 
e não Estado de Direito Democrático. É a democracia como fundamento (governo do povo), 
funcionamento (governo pelo povo) e finalidade (e para o povo) que define o direito em nosso sistema 
jurídico. Assim, o juiz fica adstrito ao cumprimento da lei. Não esquecemos os velhos, mas sábios 
conselhos de Montesquieu de que o juiz é a bouche de la loi.  
O ativismo judicial centra-se neste ponto. O juiz transpassa o campo do direito e ingressa na seara da 
política. Assim “resolve” problemas políticos por critérios jurídicos. Isto se dá dentre outras razões, 
pelo desprestígio da lei, ineficiência da política, dificuldade da própria administração, malversação 
dos recursos públicos...” (REVERBEL, 2009)    
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condutas como o saneamento de vícios processuais, a aplicação do princípio da 

fungibilidade, a busca pela verdade real, com o consequente ativismo no campo 

probatório, e a adoção de interpretações abertas e flexíveis (TEIXEIRA, 2009). 

Essa mudança de postura do magistrado, que abandona a neutralidade para 

cair em campo em busca de seu convencimento sobre os fatos controvertidos, 

legitimando, assim, sua decisão, constitui exigência da fase corrente da teoria do 

processo, empenhada que está na prestação da tutela não apenas efetiva, mas, 

sobretudo, justa e adequada. Não se pode negar que a prova guarda, também, a 

finalidade de convencimento da sociedade de que o julgamento foi justo porque 

fundado sobre a sua produção.66 

A doutrina não deixa de perceber essa orientação. Alvim assenta que: 

 
O ativismo judicial, de um lado põe em realce a instrumentalidade do 
processo, possibilitando ao juiz chegar à verdade real em vez de se 
contentar com a verdade apenas formal, e, de outro, exorciza alguns mitos 
processuais como a neutralidade do juiz e o "quod non est in actis non est in 
mundo".  
O ativismo judicial traduz também a posição do juiz no processo, tendente a 
suprir a desigualdade processual das partes, decorrente de omissões 
processuais de seus patronos, com o objetivo de concretizar o princípio da 
igualdade material de armas.   
Fala-se, também, em ativismo judicial enquanto atividade exercida no 
interesse de ambas as partes e da própria Justiça, fazendo do processo 
campo propício da autodinâmica, enquanto força motora do processo por 
parte dos órgãos judiciais, antes do que da heterodinâmica, que é a 
movimentação do processo por ato das próprias partes litigantes. (ALVIM, 
2006, p. 154)67 

                                                 
66 Nesse sentido, Sako (2008, p. 27) e Paula (2003, p. 8-10). 
67 São prolíficos os entendimentos similares sobre essa construção, como se percebe da afirmação 
de Delgado: “A doutrina tem conceituado o ativismo judicial como sendo uma postura a ser adotada 
pelo magistrado que o leve ao reconhecimento da sua atividade como elemento fundamental para o 
eficaz e efetivo exercício da atividade jurisdicional.” (DELGADO, 2008, p. 319). Mendes, na mesma 
esteira, afirma que: ”O que se denomina ativismo judicial diagnostica apenas a plenitude do juiz na 
busca formativa de seu convencimento (poderes instrutórios), o relevo de sua função reitorial do 
processo, bem como a festejada democrática aproximação da autoridade judiciária com as partes, 
seus procuradores, serventuários e agentes colaboradores com a função jurisdicional. Preservado por 
uma conduta ética e técnica, sem temor de contaminação pelos interesses em luta, o magistrado 
pode e deve, auscultando as características de cada pretensão posta em juízo, cogitar, além do 
refúgio natural de sua consciência, uma possível e razoável aproximação de todos os envolvidos no 
drama judiciário, em busca de um epílogo justo e socialmente aceitável.” (MENDES, 2009, p. 23). 
Também Dinamarco, com a lucidez que lhe é peculiar:” Em sua feição moderna, a garantia 
constitucional do contraditório não se resume na franquia de canais de participação aos litigantes. 
Inclui também o dever de participação do juiz, numa postura, que a doutrina vai denominando 
ativismo judicial e que se revela em condutas de vivência do litígio, seja para comandar efetivamente 
o processo em sua regularidade formal, seja tomando iniciativas instrutórias pertinentes, seja 
dialogando com as partes. O diálogo é hoje apontado como elemento integrante do princípio do 
contraditório e a doutrina foi buscá-lo no art. 16 do noveau códe de procédure civile, onde está dito 
que antes de tomar de ofício alguma providência sobre a qual as partes não debateram o juiz deve 
provocar sua manifestação.” (DINAMARCO, 2010, p. 142). Interessante, também, o magistério de 
Mergulhão: A sociedade exige um novo Poder Judiciário, compatível com a nova ordem, e não se 
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Com a compreensão de que o juiz deve assumir uma posição ativa no 

processo no que toca ao campo probatório, não se quer negar a importância e 

necessidade da iniciativa das partes na produção da prova. Ao contrário, os sujeitos 

da relação processual, dentre os quais se inclui o magistrado, devem percorrer 

conjuntamente o mesmo caminho na trilha do convencimento judicial.  

Não se pode fechar os olhos, todavia, para o fato de que a parte, em uma 

visão subjetiva do ônus da prova, ao objetivar apenas sua desoneração do encargo, 

acabe por encerrar a produção probatória quando acreditar que o material já é 

suficiente para atestar suas alegações no processo. Com isso não se pretende 

afirmar que a parte atua de má-fé, ocultando provas que beneficiariam a parte 

adversa, uma vez que, se não instada a tanto pelo magistrado,68 não se obriga a 

realizar prova que não entenda necessária.69  

Nesse entremeio, o ativismo judicial impele o julgador a buscar a prova que 

considera essencial para a formação de seu convencimento, ainda que não trazida 

aos autos pelas partes, evitando, assim, valer-se dos preceitos de distribuição de 

ônus da prova como regra de julgamento. Salamanca distingue essa circuntância: 

 
Não há duvida de que a iniciativa das partes na produção da prova é muito 
importante, mas não pode ser considerada suficiente para assegurar que se 
alcance efetivamente a verdade dos fatos. Não há dúvida, tampouco, de 
que as partes têm um forte interesse em produzir toda a prova que esteja a 
seu alcance (o que, como veremos, faz parte de um direito fundamental), a 
fim de se desonerar do ônus da prova que têm em relação aos fatos 
afirmados no processo e que servem de base a suas pretensões e 
resistências. Mas não se pode esperar que essas partes desempenhem um 
papel cooperativo dirigido à descoberta desinteressada e objetiva da 
verdade. A experiência indica, segundo Taruffo, que as partes praticam um 
jogo de soma zero com o objetivo de ganhar o caso a qualquer custo e, 
claro – se necessário –, ao custo da verdade. 
O juiz deve buscar a verdade e, se autorizado pelo legislador para 
determinar a produção de provas de ofício, necessitado que está de obter o 
convencimento no caso concreto, não atua como um terceiro parcial, mas 

                                                                                                                                                         
conseguirá tal objetivo com um juiz preso às fórmulas intratáveis e embaraçadoras do processo 
tradicional. É certo que o juiz não pode arvorar-se na posição de curador de uma das partes ou 
assumir o comportamento de parte, mas não é menos certo que a lei deve armá-lo, em consonância 
à nova premissa introduzida, de autoridade necessária à busca da justa composição, particularmente, 
no delicado campo do direito probatório, onde os códigos contemporâneos vêm abrindo flanco cada 
vez mais largo à iniciativa judicial. (MERGULHÃO, 2010, p. 94) 
68 Art. 340/CPC. Além dos deveres enumerados no art. 14, compete à parte: 
[...] 
III - praticar o ato que Ihe for determinado. 
69 Art. 14/CPC. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do 
processo:  
[...] 
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do 
direito. 
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cumpre seu papel desenhado institucionalmente [...] (SALAMANCA, 2007, 
p. 194-195, tradução do autor)70  

 

Deste modo, o poder instrutório do juiz, como estudado no capítulo anterior, é 

uma faceta dessa nova postura pró-ativa que lhe é exigida pelo atual estágio da 

teoria do processo, já denominado de neoprocessualismo. O rechaço à neutralidade 

é encarado como forma eficiente de concreção dos direitos fundamentais e garantia 

de uma tutela jurisdicional adequada (MARINONI, 2000, p. 101).  

 

 

3.1.2 Do neoconstitucionalismo ao neoprocessualismo 
 

 

Expressão criada por Susanna Pozzolo (1998, p. 339), o 

neoconstitucionalismo se materializa em “uma perspectiva jusfilosófica que se 

coloca como intermediária entre positivismo jurídico e jusnaturalismo: doutrinas das 

quais presume-se (sic) que o neoconstitucionalismo teria eliminado os defeitos e 

reunido os méritos” (ROSSET, 2009, p. 374). 

Essa fase atual do pensamento jurídico tem como marco histórico o 

constitucionalismo do pós-guerra na Europa continental, que redefiniu a influência do 

direito constitucional sobre as instituições contemporâneas.71  

                                                 
70 No hay duda de que la iniciativa de las partes en la presentación de la prueba es muy importante, 
pero no puede ser considerada suficiente para asegurar que se alcance efectivamente la verdad de 
los hechos. No hay duda tampoco de que las partes tienen um fuerte interés em presentar toda la 
prueba que esté a su alcance (y como veremos forma parte de un derecho fundamental), a los 
efectos de cumplir com la carga de la prueba que tienen em relación con los hechos afirmados en el 
proceso y que sirven de base a sus pretensiones y resistencias. Pero no se puede esperar que esas 
partes jueguen un papel cooperativo dirigido al descubrimiento desinteresado y objetivo de la verdad. 
La experiencia indica, según Taruffo, que las partes practican un juego de sumatoria cero con el 
objeto de ganar su caso a cualquier costo y, desde luego – si es necesario –, al costo de la verdad. 
El juez debe buscar la verdad y si aparece facultado por el legislador para aportar pruebas al proceso, 
necesitado que está de lograr su convicción para el caso concreto, no actúa como un tercero parcial, 
sino que cumple com su papel diseñado institucionalmente [...] 
71 Sarmento, de maneira sintética, localiza historicamente a referida fase: “Para compreender melhor 
o neoconstitucionalismo, vale percorrer, de forma sintética e panorâmica, o processo histórico que 
ensejou o seu advento. Esta trajetória corresponde a fenômenos que ocorreram na Europa Ocidental, 
a partir do segundo pós-guerra, e que se reproduziram mais tarde, com nuances próprias, em países 
do Terceiro Mundo como Colômbia, Argentina, México, África do Sul, Índia e o próprio Brasil. 
Até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia no velho continente uma cultura jurídica essencialmente 
legicêntrica, que tratava a lei editada pelo parlamento como a fonte principal – quase como a fonte 
exclusiva – do Direito, e não atribuía força normativa às constituições. Estas eram vistas basicamente 
como programas políticos que deveriam inspirar a atuação do legislador, mas que não podiam ser 
invocados perante o Judiciário, na defesa de direitos. Os direitos fundamentais valiam apenas na 
medida em que fossem protegidos pelas leis, e não envolviam, em geral, garantias contra o arbítrio 
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O marco filosófico do neoconstitucionalismo, por sua vez, é identificado com o 

pós-positivismo, estágio posterior ao positivismo característico da segunda metade 

do século XIX e primeira metade do século XX. A convergência entre o 

jusnaturalismo e o positivismo é notada por Barroso: 

 
A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo 
abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões 
acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo 
busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; 
procura compreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a 
categorias metafísicas. [...] No conjunto de idéias ricas e heterogêneas que 
procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de 
normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e 
regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a 
formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento 
de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da 
dignidade humana.” (BARROSO, 2009, p. 54) 

 

 No que toca ao marco teórico do neoconstitucionalismo, a doutrina cataloga 

“o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional” (BARROSO, 2009, p. 55).72  

                                                                                                                                                         
ou descaso das maiorias políticas instaladas nos parlamentos. Aliás, durante a maior parte do tempo, 
as maiorias parlamentares nem mesmo representavam todo o povo, já que o sufrágio universal só foi 
conquistado no curso do século XX. 
Depois da Segunda Guerra, na Alemanha e na Itália, e algumas décadas mais tarde, após o fim de 
ditaduras de direita, na Espanha e em Portugal, assistiu-se a uma mudança significativa deste 
quadro. A percepção de que as maiorias políticas podem perpetrar ou acumpliciar-se com a barbárie, 
como ocorrera no nazismo alemão, levou as novas constituições a criarem ou fortalecerem a 
jurisdição constitucional, instituindo mecanismos potentes de proteção dos direitos fundamentais 
mesmo em face do legislador. Sob esta perspectiva, a concepção de Constituição na Europa 
aproximou-se daquela existente nos Estados Unidos, onde, desde os primórdios do 
constitucionalismo, entende-se que a Constituição é autêntica norma jurídica, que limita o exercício 
do Poder Legislativo e pode justificar a invalidação de leis. Só que com uma diferença importante: 
enquanto a Constituição norte-americana é sintética e se limita a definir os traços básicos de 
organização do Estado e prever alguns poucos direitos individuais, as cartas européias foram, em 
geral, muito além disso. 
As constituições européias do 2º pós-guerra não são cartas procedimentais, que quase tudo deixam 
para as decisões das maiorias legislativas, mas sim documentos repletos de normas impregnadas de 
elevado teor axiológico, que contém importantes decisões substantivas e se debruçam sobre uma 
ampla variedade de temas que outrora não eram tratados pelas constituições, como a economia, as 
relações de trabalho e a família. Muitas delas, ao lado dos tradicionais direitos individuais e políticos, 
incluem também direitos sociais de natureza prestacional. Uma interpretação extensiva e abrangente 
das normas constitucionais pelo Poder Judiciário deu origem ao fenômeno de constitucionalização da 
ordem jurídica, que ampliou a influência das constituições sobre todo o ordenamento, levando à 
adoção de novas leituras de normas e institutos nos mais variados ramos do Direito.” (SARMENTO, 
2009, p. 270-272) 
72 Didier Jr. aponta as principais características desse momento: “a) Reconhecimento da força 
normativa da Constituição, que passa a ser encarada como principal veículo normativo do sistema 
jurídico, com eficácia imediata e independente, em muitos casos, de intermediação legislativa. [...]  
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Não apenas os teóricos brasileiros visualizam esse novo paradigma, sendo 

certo que a doutrina estrangeira caminha no mesmo sentido. Sanchís distingue as 

modificações operadas na teoria do direito: 

 
[...] o constitucionalismo está impulsionando uma nova teoria do direito, 
cujas características mais marcantes podem ser resumidas nas seguintes 
cinco epígrafes, expressivas de outras tantas orientações ou linhas de 
evolução: mais princípios do que regras; mais ponderação do que 
subsunção; onipresença da Constituição em todas as áreas jurídicas e em 
todos os conflitos minimamente relevantes, ao invés de espaços livres para 
a opção legislativa ou regulamentadora; onipotência judicial ao invés da 
autonomia do legislador ordinário; e, por último, coexistência de uma 
constelação plural de valores, às vezes tendencialmente contraditórios, ao 
invés da homogeneidade ideológica em torno de um punhado de princípios 
coerentes ente si e em torno, principalmente, das sucessivas opções 
legislativas.” (SANCHÍS, 2003, p. 131-132, tradução do autor)73 

  

Não existe consenso doutrinário acerca da terminologia adotada para essa 

fase do direito constitucional,74 nem tampouco quanto ao significado do termo,75 

sendo certo que as características acima apontadas são tidas por comuns entre as 

                                                                                                                                                         
b) Desenvolvimento da teoria dos princípios, de modo a reconhecer-lhes eficácia normativa: o 
princípio deixa de ser técnica de integração do Direito e passa a ser uma espécie de norma jurídica. 
c) Transformação da hermenêutica jurídica, com o reconhecimento do papel criativo e normativo da 
atividade jurisdicional: a função jurisdicional passa a ser encarada como uma função essencial ao 
desenvolvimento do Direito, seja pela estipulação da norma jurídica do caso concreto, seja pela 
interpretação dos textos normativos, definindo-se a norma geral que deles deve ser extraída e que 
deve ser aplicada a casos semelhantes. Estabelece-se, ainda, a distinção teórica entre texto e norma, 
sendo essa o produto da interpretação daquele. Consagram-se as máximas (postulados, princípios 
ou regras, conforme a teoria que se adote) da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das 
normas. Identifica-se o método de concretização dos textos normativos, que passa a conviver com o 
método da subsunção. Expande-se, ainda, a técnica legislativa das cláusulas gerais, que exigem do 
órgão jurisdicional um papel ainda mais ativo na criação do Direito. 
d) Expansão e consagração dos direitos fundamentais, que impõem ao Direito positivo um conteúdo 
ético mínimo que respeite a dignidade da pessoa humana e cuja teoria jurídica se vem 
desenvolvendo a passos largos.” (DIDIER JR., 2010a, p. 258-259) 
73 [...] el constitucionalismo está impulsando una nueva teoría del Derecho, cuyos rasgos más 
sobresalientes cabría resumir en los siguientes cinco epígrafes, expresivos de otras tantas 
orientaciones o líneas de evolución: más principios que reglas; más ponderación que subsunción; 
ominipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente 
relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción legislativa o regulamentaria; 
omnipotencia judicial en lugar de autonomia del legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una 
constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar da homogeneidade 
ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las 
sucesivas opciones legislativas. 
74 A expressão neoconstitucionalismo tornou-se popular no ambiente jurídico, mas continua sendo 
alvo de críticas. Dimoulis afirma que o termo é “uma designação alternativa da corrente da teoria do 
direito conhecida como moralismo jurídico [...]” (DIMOULIS, 2008, p. 56). Há quem denomine a 
referida fase apenas de pós-positivismo, neopositivismo ou positivismo jurídico reconstruído (CAMBI, 
2009); outros, ainda, identificam-na sob a alcunha de constitucionalismo democrático (DANTAS, 
2008).  
75 Carbonell faz referência a diversos neoconstitucionalismos (CARBONELL, 2003, p. 9), o que 
também é apontado por Pozzolo (1998, p. 340-341). Sarmento aponta as variantes, entrincheiradas 
na discussão da conexão entre o direito e a moral (SARMENTO, 2009, p. 275).   
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diferentes perspectivas teóricas do neoconstitucionalismo. Inúmeras críticas, 

também, foram tecidas a esse modelo, como, dentre outras, a supervalorização dos 

princípios, ignorando o papel das regras; a supervalorização da ponderação, quase 

que desconsiderando a subsunção e a supervalorização do Poder Judiciário, em 

detrimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo, em prejuízo à democracia 

(ÁVILA, 2009, p. 17-19). 

Passa ao largo do objetivo deste trabalho uma análise detalhada de todos os 

aspectos do neoconstitucionalismo. Pretendeu-se, apenas, localizar, histórica e 

filosoficamente, o ativismo judicial, já que, a partir dessas transformações operadas 

no direito constitucional, “a leitura clássica do princípio da separação de poderes, 

que impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras 

visões mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais” 

(SARMENTO, 2009, p. 274).76 

Já se falou neste trabalho acerca da constitucionalização do direito 

processual,77 sendo certo que, a partir desse dado, pode se falar em um 

neoprocessualismo, expressão que, dada a evidente carga polissêmica, remete 

diretamente ao neoconstitucionalismo.  

A doutrina reconhece três fases históricas da evolução do direito processual, 

cada qual identificada pelas alcunhas, praxismo, processualismo e instrumentalismo. 

O neoprocessualismo constituiria, assim, uma quarta fase evolutiva que, guardando 

                                                 
76 Acurado o pensamento de Carbonell nesse particular: “O ativismo judicial não decorre ou surge de 
uma postura acadêmica ou ideológica, mas – penso eu – é parte do modelo mesmo da democracia 
constitucional, tal como é entendido ao menos desde o surgimento do neoconstitucionalismo (o dia 
seguinte do final da Segunda Guerra Mundial). A democracia constitucional deve contar com juízes 
vigilantes, guardiões intransitáveis e intransigentes dos direitos fundamentais; juízes que estejam 
dispostos e bem preparados para levar as normas que prevêem tais direitos às últimas 
consequências, maximizando seu conteúdo normativo. (CARBONELL, 2010, p. 83, tradução do 
autor). (El activismo judicial no deviene o surge de una postura académica o ideológica, sino que – 
me parece – es parte del modelo mismo de la democracia constitucional, tal como es entendido al 
menos desde el surgimiento del neoconstitucionalismo (al día siguiente del final de la Segunda 
Guerra Mundial). la democracia constitucional debe contar con jueces vigilantes, custódios 
intransitables e intransigentes de los derechos fundamentales; jueces que estén dispuestos y bien 
preparados para llevar las normas que prevén tales derechos hasta sus últimas consecuencias, 
maximizando su contenido normativo.)   
77 Cambi atenta que “é importante frisar o fenômeno da constitucionalização dos direitos e garantias 
processuais, porque, além de retirar do Código de Processo a centralidade do ordenamento 
processual (fenômeno da descodificação), ressalta o caráter publicístico do processo. Com efeito, o 
processo distancia-se de uma conotação privatística, deixando de ser um mecanismo de exclusiva 
utilização individual para se tornar um meio à disposição do Estado para a realização da justiça, que 
é um valor eminentemente social. [...]” (CAMBI, 2007, p. 25-26). Bueno, ao se referir à 
constitucionalização do direito processual civil, atenta para a “alteração de pólo metodológico que 
elege, conscientemente, não a lei como referencial normativo basilar e bastante, mas a Constituição e 
toda a dogmática relativa aos direitos fundamentais. (BUENO, 2009, p. 382) 
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as conquistas alcançadas pelo processualismo e instrumentalismo, avançou no 

sentido de concreção de uma tutela jurisdicional efetiva. Didier Jr., trabalhando a 

evolução do direito processual, assentou: 

 
A evolução histórica do direito processual costuma ser dividida em três 
fases: a) praxismo ou sincretismo, em que não havia a distinção entre o 
processo e o direito material: o processo era estudado apenas em seus 
aspectos práticos, sem preocupações científicas; b) processualismo, em 
que se demarcam as fronteiras entre o direito processual e o direito 
material, com o desenvolvimento científico das categorias processuais; c) 
instrumentalismo, em que, não obstante se reconheçam as diferenças 
funcionais entre o direito processual e o direito material, se estabelece entre 
eles uma relação circular de interdependência: o direito processual 
concretiza e efetiva o direito material, que confere ao primeiro o seu sentido 
[...] 
Parece mais adequado, porém, considerar a fase atual como uma quarta 
fase da evolução do direito processual. Não obstante mantidas as 
conquistas do processualismo e do instrumentalismo, a ciência teve de 
avançar, e avançou. 
Fala-se, então, de um Neoprocessualismo: o estudo e a aplicação do Direito 
processual de acordo com esse novo modelo de repertório teórico. [...] 
(DIDIER JR., 2010a, p. 261-262) 

 

A atual fase da teoria geral do processo se centra no direito à ordem jurídica 

justa, partindo do direito fundamental de acesso à justiça, consubstanciado, no 

sistema jurídico pátrio, no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.78 Duarte chega 

a afirmar que não se pode falar em Estado Democrático de Direito sem que seja 

garantido aos cidadãos a possibilidade de socorrer-se aos tribunais para tutelar suas 

posições jurídicas em toda a sua plenitude, uma vez que a concreção desse dever 

estatal faz revelar a nota democrática desse Estado (DUARTE, 2007, p. 88-89). 

Vale frisar que o direito de acesso à justiça não se resume no ingresso em 

juízo, mas traz em seu bojo a dimensão da garantia efetiva da tutela jurisdicional. De 

nada serve assegurar o acesso ao juízo, se não forem conferidos meios ao 

magistrado de efetivar suas decisões.79 Cuidando da locução, acesso à justiça, 

Cambi atesta que: 

                                                 
78 Art. 5º/CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
79 Góes afirma que: “O acesso à justiça não se esgota somente com a propositura da ação no Poder 
Judiciário, porque, se a tutela jurisdicional não tiver meios para assegurar e realizar suas decisões, 
não adiantará o ingresso, tendo em vista a inefetividade do acesso à justiça e, como resultante, ao 
direito, pela ausência de suas consequências.” (GÓES, 2010, p. 301) 
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[...] essa expressão deve ser interpretada extensivamente, compreendendo 
a noção ampla do acesso à ordem jurídica justa, que abrange: i) o ingresso 
em juízo; ii) a observância das garantias compreendidas na cláusula do 
devido processo legal; iii) a participação dialética na formação do 
convencimento do juiz que irá julgar a causa (efetividade do contraditório); 
iv) a adequada e tempestiva análise, pelo juiz, natural e imparcial, das 
questões discutidas no processo (decisão justa e motivada); v) a construção 
de técnicas processuais adequadas à tutela dos direitos materiais 
(instrumentalidade do processo e efetividade dos direitos). (CAMBI, 2007, p. 
25) 

 

Já se fez menção a esse assunto nesta dissertação, no capítulo II, quando se 

ocupou do novo paradigma de jurisdição. É de se dizer, ainda, que o direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, além de refletir sobre a estruturação 

técnica do processo, com a instituição, pelo legislador, de mecanismos que 

garantam a efetivação das tutelas concedidas, incide também sobre a compreensão 

do magistrado, que deve sempre interpretar as normas processuais80 a partir do 

referido direito fundamental, subordinando a compreensão da lei à Constituição 

(MARINONI, 2009, p. 131-132). 

O neoprocessualismo,81 assim, está alicerçado na observância dos direitos 

fundamentais, como forma de se garantir a tutela jurisdicional, com vistas a dar 

                                                 
80 Nesse processo de interpretação, o magistrado deve ter o cuidado de evitar, ou mesmo de 
recompor, aquilo que Dantas chama de hiato constitucional – a dissociação ou desarmonia das 
normas constitucionais às novas realidades sociais, “o divórcio entre a realidade social e a norma 
jurídico-positiva.” (DANTAS, 2008, p. 41-42) 
81 Oliveira, dissertando sobre a superação do período meramente instrumentalista do direito 
processual, dá o nome de formalismo-valorativo a essa nova fase da teoria geral do processo. As 
premissas científicas desse pensamento são as mesmas já expendidas no tocante ao 
neoprocessualismo, como se pode observar do excerto que segue: “Revela-se indubitável o valor 
positivo das idéias defendidas pelo instrumentalismo. Trata-se de movimento de profundo impacto na 
doutrina brasileira. Todavia, o desenvolvimento cultural do processo brasileiro e os influxos recebidos 
de outros campos do Direito permitem algumas ponderações a respeito de determinadas idéias 
assumidas por essa corrente de pensamento. Em primeiro lugar, mostra-se inadequado outorgar 
função puramente declaratória à jurisdição, pois acaba por apoucar o papel do juiz e das partes ao 
longo do processo. Na realidade, a jurisdição, longe de apenas declarar o direito, opera verdadeira 
reconstrução da ordem jurídica mediante o processo, tendo por matéria-prima as afirmações de seus 
participantes da situação litigiosa. 
Em segundo lugar, as relações entre processo e Constituição não se colocam apenas no plano das 
garantias constitucionais do processo. Vão além, devendo ser pensadas a partir da nova teoria das 
normas e dos direitos fundamentais. Vale dizer: o processo civil deve ser pensado a começar da 
metodologia própria do direito constitucional contemporâneo – deve ser pensado na perspectiva dos 
direitos fundamentais. Por fim, colocar a jurisdição como centro da teoria do processo, sobre fundá-lo 
em uma perspectiva um tanto quanto unilateral, ignora a dimensão essencialmente participativa que a 
democracia conquistou no direito contemporâneo. 
Muito mais consentâneo ao nosso ambiente cultural revela-se colocar o processo no centro da teoria 
do processo. Valoriza-se aí, em maior escala, o papel de todos que nele tomam parte, o modelo 
cooperativo de processo civil e o valor participação inerente à nossa democracia constitucional. 
Tudo conflui, pois, à compreensão do processo civil a partir de uma nova fase metodológica – o 
formalismo-valorativo. Além de equacionar de maneira adequada as relações entre direito e 
processo, entre processo e Constituição e colocar o processo no centro da teoria do processo, o 
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concretude ao direito de acesso à ordem jurídica justa. Sampaio Júnior dá realce a 

essa visão do processo a partir de uma ótica constitucional, natural a essa fase, ao 

apontar: 

 
Entendemos, pois, por neoprocessualismo, numa visão inicial, justamente 
essa contaminação dos valores constitucionais em todos os ramos 
processuais, de modo que as garantias constitucionais processuais 
previstas expressamente no bojo da Constituição impõem uma releitura de 
todas as regras e princípios processuais, sendo inadmissível a aplicação de 
quaisquer expressões normativas processuais em desacordo com as 
premissas dispostas em tais garantias, daí o porquê da afirmação de que a 
jurisdição tem que ser vista sempre como tuteladora dos direitos em geral e 
só o processo nessa visão atinge tal objetivo. (SAMPAIO JÚNIOR, 2010, p. 
433)  

 

Como se observa, o neoprocessualismo impõe ao magistrado uma postura 

ativa e cooperativa no processo, a fim de viabilizar a materialização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional, ultrapassando o modelo clássico do juiz inerte e 

alocado em posição acima e equidistante das partes, como se essa fosse a única 

forma de se preservar sua imparcialidade. Sobre o princípio da cooperação, falar-se-

á mais adiante. Por ora, apontar-se-ão, ainda que de forma breve, as críticas mais 

frequentes ao ativismo judicial. 

 

 

3.1.3 Críticas ao ativismo judicial 
 

 

Uma primeira crítica que se faz ao ativismo judicial é que ele, ao subverter a 

teoria clássica da separação dos poderes, coloca em risco a democracia.82 Ocorre 

                                                                                                                                                         
formalismo-valorativo mostra que o formalismo do processo é formado a partir de valores – justiça, 
igualdade, participação, efetividade, segurança –, base axiológica a partir da qual ressaem princípios, 
regras e postulados para sua elaboração dogmática, organização, interpretação e aplicação. 
Nessa perspectiva, o processo é visto, para além da técnica, como fenômeno cultural, produto do 
homem e não da natureza. Nele os valores constitucionais, principalmente o da efetividade e o da 
segurança, dão lugar a direitos fundamentais, com características de normas principais. A técnica 
passa a segundo plano, consistindo em mero meio para atingir o valor. O fim último do processo já 
não é mais apenas a realização do direito material, mas a concretização da justiça material, segundo 
as peculiaridades do caso. A lógica é argumentativa, problemática, da racionalidade prática. [...] 
(OLIVEIRA, 2010, p. 21-23) 
82 Nessa dimensão, Vitovsky assevera: “Positivamente, observa o ativismo como adaptação legal às 
mudanças sociais, envolvendo princípios desenhados do texto constitucional e precedentes, e sendo 
aplicado o núcleo constitucional de valores progressivamente. Contudo, o termo usualmente carrega 
uma conotação pejorativa por ser descrito com os juízes fazendo a lei, uma criatura de intromissão 
judicial que, sob uma visão pejorativa, submete a democracia representativa à uma autocracia 
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que a perfeita compreensão da referida teoria deixa claro que a independência dos 

Poderes não se caracteriza pela exclusividade no exercício das funções que lhe são 

atribuídas, mas pela predominância no seu desempenho (CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 

278).  

Deve se ter em conta, ainda, que se deve conciliar a separação dos poderes 

com outros princípios constitucionais como, dentre outros, a dignidade da pessoa 

humana e a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos 

fundamentais. Propugnando uma revisão da concepção clássica da aludida teoria, 

Cunha Júnior diz: 

 
Enfim, do contexto até então delineado, podemos facilmente apreender que 
tudo conspira para uma inevitável revisão da clássica teoria da separação 
de Poderes, que deve passar a ser compreendida sob novos parâmetros e 
dimensões, onde o Terceiro Poder possa, para se desincumbir de suas 
novas responsabilidade sociais, efetivar diretamente os direitos 
fundamentais sociais e, de resto, todas as normas constitucionais, 
assumindo posição de criatividade e ativismo perante a Constituição, 
extraindo dela, à exaustão, todas as suas potencialidades e suprindo, se 
necessário, eventual omissão do poder público, seja ela de natureza 
legislativa ou administrativa. Este novo papel do judiciário o transforma em 
um poderosíssimo órgão de controle, que necessariamente deve existir no 
Estado contemporâneo [...]” (CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 287-288) 

  

Não se pode olvidar, como já visto acima, que, diante da abertura de grande 

parte das normas constitucionais, o magistrado, como intérprete, participa de seu 

processo de criação, o que não significa pôr em cheque a legitimidade 

democrática.83 Nesse sentido, Sarmento obtempera que, em face da sistemática 

violação de direitos de certos segmentos sociais, do arranjo institucional delineado 

pela Constituição Federal de 1988 e da evidente crise de representatividade do 

Poder Legislativo, o ativismo judicial se justifica, ao menos em certas searas, na 

                                                                                                                                                         
judicial, à república dos juízes, com base na separação dos poderes, com alargamento excessivo da 
latitude da interpretação, e que subverte os precedentes passados e perverte o intento legislativo.” 
(VITOVSKY, 2010, p. 110) 
83 Também sobre os riscos à democracia, Barroso é contundente:” [...] A maior parte dos Estados 
democráticos reserva uma parcela de poder político para ser exercida por agentes públicos que não 
são recrutados pela via eleitoral, e cuja atuação é de natureza predominantemente técnica e 
imparcial. [...] 
Portanto, a jurisdição constitucional bem exercida é antes uma garantia para a democracia do que um 
risco. Impõe-se, todavia, uma observação final. A importância da Constituição – e do judiciário como 
seu intérprete maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o governo da maioria, nem o papel 
do Legislativo. A Constituição não pode ser ubíqua. Observados os valores e fins constitucionais, 
cabe à lei, votada pelo parlamento e sancionada pelo Presidente, fazer as escolhas entre as 
diferentes visões alternativas que caracterizam as sociedades pluralistas. [...]” (BARROSO, 2010, p. 
79-80) 
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tutela de direitos fundamentais, proteção das minorias e garantia do funcionamento 

da própria democracia (SARMENTO, 2009, p. 293). 

Especificamente voltado para o ativismo judicial no campo probatório, o que 

mais importa a este trabalho, as críticas são frequentemente dirigidas à violação do 

princípio dispositivo e à imparcialidade do juiz (ECHANDIA, 2001, p. 219). Sobre 

isso, já se teceram algumas considerações no capítulo II do presente trabalho, ao se 

discorrer sobre a amplitude da iniciativa instrutória do magistrado no processo civil e 

no processo do trabalho. Não é demais voltar, um pouco mais, a atenção sobre o 

assunto. 

Barbosa Moreira chamou de “neoprivatismo” a corrente de pensamento que 

repele a iniciativa probatória do magistrado, enxergando ali uma “exacerbação 

indevida do elemento publicístico do processo e uma intolerável manifestação de 

autoritarismo” (BARBOSA MOREIRA, 2007, p. 88). Diz o autor que: 

 
[...] Para os que assim pensam, as coisas andarão tanto melhor quanto 
mais forem deixadas aos cuidados dos próprios litigantes: nenhum juiz, 
afirma-se, pode saber mais do que os titulares dos interesses em conflito o 
que convém fazer (ou não fazer) para resolvê-lo. (BARBOSA MOREIRA, 
2007, p. 88)   

 

Montero Aroca, representante autorizado do neoprivatismo, não deixa de 

apontar o princípio dispositivo como entrave ao ativismo judicial no campo 

probatório. Afirma ele: 

 
Resulta assim que a Constituição espanhola se assenta em uma concepção 
que reconhece aos particulares a disposição de seus interesses, sua 
autonomia de vontade, sua liberdade para decidir, tanto quais relações 
jurídicas materiais assumem, como a melhor maneira de defender os seus 
direitos subjetivos, derivando, daí, o princípio da oportunidade. Esse 
princípio é determinante em toda a regulação posterior do processo civil, 
ainda que não venha previsto de modo expresso na “Ley de Enjuiciamiento 
Civil”, a qual se refere aos princípios que derivam do mesmo e, 
especialmente, ao princípio dispositivo. 
Tradicionalmente, dentro do princípio dispositivo, têm-se confundido dois 
princípios distintos, ainda que complementares: o princípio dispositivo em 
sentido estrito (o Dispositionsmaxime), isto é, a disponibilidade que as 
partes têm sobre o interesse privado e o interesse ou não de recorrer ao 
órgão judicial pretendendo sua satisfação e, em segundo lugar, o princípio 
da aquisição (o Verhandlungsmaxime), pelo qual as partes têm também o 
monopólio de trazer ao processo os elementos de fato e os meios de prova. 
(MONTERO AROCA, 2001a, p. 217-218, tradução do autor)84 

                                                 
84 Resulta así que la Constitución española se asienta en una concepción que reconoce a los 
particulares la disposición de sus intereses, su autonomia de la voluntad, su libertad para decidir tanto 
que relaciones jurídicas materiales contraen como la mejor manera de defender los derechos 
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Como já se demonstrou no capítulo II desta dissertação, esse pensamento é 

facilmente superado a partir da ideia de que os sistemas processuais não 

apresentam um modelo unicamente dispositivo ou inquisitivo, mas, ao contrário, 

albergam em seu bojo disposições consideradas típicas de cada um dos dois 

modelos.85  

Nesse toar, resta evidente que o princípio dispositivo não serve de escusa 

para a defesa intolerante de uma postura passiva do juiz no desenvolvimento do 

processo (PUOLI, 2002, p. 26). O que alguns veem como “depressão do princípio 

dispositivo e incremento dos poderes do juiz na condução do processo” (FABRÍCIO, 

2003, p. 407), na verdade é apenas uma melhor intelecção do referido standard. 

No que se refere ao desrespeito ao princípio da imparcialidade do juiz em 

função de uma postura ativista, obtempera Montero Aroca: 

 

                                                                                                                                                         
subjetivos que tienen, y de ahí se deriva el principio de oportunidad. Este principio es el determinante 
de toda la regulación posterior del proceso civil, aunque no venga previsto de modo expreso em la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual se refiere a los principios que se derivan del mismo y, 
especialmente, al principio dispositivo. 
Tradicionalmente dentro del principio dispositivo se han venido confundiendo dos principios distintos, 
aunque complementatarios: el principio dispositivo em sentido estricto (o Dispositionsmaxime), esto 
es, la disponibilidad que las partes tienen sobre el interés privado y la conveniencia o no de acudir al 
órgano jurisdiccional pretendiendo su satisfacción y, en segundo lugar, el principio de aportación de 
parte (o Verhandlungsmaxime), por el que las partes tienen también el monopolio de aportar al 
proceso los elementos de hecho y los medios de prueba.   
85 Barbosa Moreira, de há muito, já se manifestava nessa senda: “No que respeita à atividade 
instrutória, leituras exacerbadamente “dispositivísticas” do Código podem reforçar os já numerosos 
fatores que contribuem para conter em níveis modestíssimos, na prática do foro, as iniciativas oficiais. 
Reconheça-se que as indicações literais nem sempre são unívocas, e que se sente falta, aqui e ali, 
de maior explicitude. Mas é necessária boa dose de alheamento ao texto para desprezar uma norma 
como a do art. 130, princípio, e – vale acrescentar – boa dose de prevenção para teimar em reduzir-
lhe o alcance a um resíduo inexpressivo de hipóteses acadêmicas. Que o juiz, na audiência de 
instrução e julgamento, não tem como limitar-se a uma postura de estátua, indica-o com toda a 
clareza uma série de disposições do Código (arts. 446, 451, 413, 416, 344...). Quanto ao mais, são 
igualmente nítidas as regras dos arts. 128, 458, 459 e 460, que balizam em termos categóricos a 
construção formal e substancial da sentença.” (BARBOSA MOREIRA, 1988, p. 386). Em outro escrito, 
continua o doutrinador: “As legislações modernas acentuam o papel preponderante do juiz na direção 
do processo. Continua-lhe em regra vedado, como é da tradição, pôr em movimento, por iniciativa 
sua, a máquina judiciária; mas uma vez instaurado, desenvolve-se o feito, para usar a dicção do art. 
262 do Código brasileiro, “por impulso oficial”. [...] Em matéria de instrução, prevalece igualmente nas 
leis contemporâneas a tendência a confiar papel ativo ao juiz, deferindo-lhe ampla iniciativa na 
verificação dos fatos relevantes para a solução do litígio, tal como submetido a sua cognição, isto é, 
nos limites do pedido e da causa de pedir. Nada mais natural: é intuitivo, em linha de princípio, que 
um bom julgamento descansa na correta aplicação da norma a fatos reconstituídos com a maior 
exatidão possível; e julgar bem é a preocupação que não pode ser estranha ao órgão judicial. Nessa 
perspectiva, ao contrário do que insinuam certas fórmulas tradicionais, recusar-lhe a possibilidade de 
comprovar espontaneamente os fatos parece tão pouco razoável, afinal de contas, quanto negar-lhe 
a de procurar por si mesmo a norma aplicável: o conhecimento daqueles não lhe é menos necessário 
que o desta para cumprir sua função essencial de modo satisfatório. (BARBOSA MOREIRA, 1989, p. 
46-47)  
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A verdadeira imparcialidade, como desinteresse subjetivo, não pode 
simplesmente supor que o titular do poder jurisdicional não pode ser parte 
no processo de que está conhecendo, mas implica, sobretudo, que o juiz 
não serve à finalidade subjetiva de alguma das partes do processo, isto é, 
que seu juízo deve ser determinado apenas pelo correto cumprimento da 
função que lhe é afeta, ou seja, a aplicação do direito objetivo ao caso 
concreto, sem que nenhuma circunstância alheia ao exercício dessa função 
influa na decisão. Advirta-se que, assim como a não consideração de ser 
parte é algo objetivo, a influência ou não no juiz de circunstância alheia ao 
cumprimento da função é algo subjetivo, afeta seu ânimo e, por isso 
mesmo, não seria verificada objetivamente a imparcialidade. (MONTERO 
AROCA, 1999, p. 187-188, tradução do autor)86 

 

Como já dissertado no capítulo II deste trabalho, imparcialidade não é 

expressão sinônima de neutralidade. Para salvaguardar a primeira, exige-se que o 

magistrado não tenha interesse específico no sucesso de alguma das partes no 

litígio, o que não autoriza inferir que, para isso, ao juiz seja vedada qualquer 

iniciativa instrutória.87  

Eloquente a admoestação deTaruffo ao observar a tendência “ativista” que 

permeia as legislações processuais europeias. Diz o autor: 

 
Sobre isso se pode observar principalmente – além da duvidosa 
autenticidade das ingênuas noções psicológicas em que esse argumento se 
assenta – que se isso for válido, deveríamos concluir que todos os 
legisladores processuais europeus – cada um a seu modo – foram atingidos 
por um vento de loucura que os induziu a atribuir ao juiz um papel ativo na 
aquisição das provas, sem se dar conta que, desse modo, estariam pondo 
em risco o valor fundamental da imparcialidade e da independência do juiz. 
Como não há provas concretas dessa loucura coletiva, deveríamos concluir 
que a experiência comparativa atesta a falta de fundamento desse temor 

                                                 
86 La verdadera imparcialidad, en tanto que desinterés subjetivo, no puede simplemente suponer que 
el titular de la potestad jurisdiccional no puede ser parte en el proceso de que está conociendo, sino 
que implica, sobre todo, que el juez no sirve a la finalidad subjetica de alguna de las partes en un 
proceso, esto es, que su juicio há de estar determinado solo por el correcto cumplimiento de la 
función que tiene encomendada, es decir, por la actuación del Derecho objetivo en el caso concreto, 
sin que circunstancia alguna ajena al ejercicio de esa función influya en la decisión. Adviértase que, 
así como la no consideración de parte es algo objetivo, la influencia o no en el juez de circunstancia 
ajena al cumplimiento de la función es algo subjetivo, afecta a su ánimo y, por lo mismo, no cabría 
constatar objetivamente la imparcialidad. 
87 Mais uma vez, Barbosa Moreira deixa claro que “o uso das faculdades instrutórias legais não é 
incompatível com a preservação da imparcialidade do juiz. Tal expressão, bem compreendida, não 
exclui no órgão judicial a vontade de decidir com justiça, e portanto a de dar ganho de causa à parte 
que tenha razão. A realização da prova pode ajudá-lo a descobrir qual delas a tem, e esse não é 
resultado que o direito haja de ver com maus olhos. De mais a mais, no momento em que determina 
uma diligência, não é dado ao juiz adivinhar-lhe o êxito, que tanto poderá sorrir a este litigante como 
àquele. E, se é exato que um dos dois se beneficiará com o esclarecimento do ponto antes obscuro, 
também o é que a subsistência da obscuridade logicamente beneficiaria a outro. Olhadas as coisas 
por semelhante prisma, teria de concluir-se que o juiz não é menos parcial quando deixa de tomá-la 
do que quando toma a iniciativa instrutória, pois, seja qual for a sua opção, acabará por favorecer 
uma das partes. Bem se percebe quão impróprio é um modo de equacionar o problema, que condena 
o órgão judicial, em qualquer caso, a incorrer na pecha de parcialidade... (BARBOSA MOREIRA, 
1989, p. 48) 
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que o juiz, exercendo um papel ativo, torne-se, por essa razão, parcial e 
incapaz de valorar corretamente o material probatório que também foi 
adquirido por sua iniciativa. (TARUFFO, 2006, p. 120-121, tradução do 
autor)88 

 

Afirma-se, ainda, que, uma vez de natureza privada o objeto litigioso, 

competem apenas às partes a produção de provas, inclusive sendo legítimo deixar 

de produzi-las (MONTERO AROCA, 1999, p. 238); alegação que não se sustenta, 

desde quando a natureza publicística do processo torna evidente que o mesmo não 

constitui uma propriedade das partes. Echandia ratifica essa percepção89: 

 
Tais razões são tão débeis que não resistem a uma simples análise. 
Baseiam-se na tese já completamente retificada de que o processo civil é 
um negócio particular e com um fim privado: a defesa dos interesses 
particulares. Há mais de cinquenta anos que a doutrina universal superou 
essa concepção privatista e a substituiu pela publicista, que vê no processo 
civil o exercício da jurisdição estatal, tão importante e de tão profundo 
interesse público como no processo penal, e igualmente lhe assinala uma 
finalidade de interesse público ou geral: a correta aplicação da lei material e 
a administração da justiça para a paz e a tranqüilidade sociais. 
Refutado o velho conceito privatista do processo civil, caem por terra os 
argumentos daqueles que desejam manter o juiz atado perante o debate 
probatório. Porque se há um interesse público para que o resultado do 
processo civil seja justo e legal, o Estado deve dotar o juiz de poderes para 
investigar a verdade dos fatos afirmados pelas partes e ninguém pode 

                                                 
88 Acerca de esto se puede observar ante todo — aparte de la dudosa autenticidad de las ingenuas 
nociones psicológicas sobre las que este argumento se basa — que si ello fuera válido deberíamos 
concluir que todos los legisladores procesales europeos — cada uno a su modo — han sido 
asaltados por un viento de locura que los ha inducido a atribuirle al juez un papel activo en la 
adquisición de las pruebas, sin darse cuenta que en tal modo habrían puesto en riesgo el valor 
fundamental de la imparcialidad y la independencia del juicio del mismo juez. Ya que no hay pruebas 
creíbles de esta locura colectiva, deberíamos concluir que la experiencia comparativa enseña la falta 
de fundamento del temor que el juez, ejerciendo un papel activo, se vuelve, por ello mismo, parcial e 
incapaz de valorar correctamente el material probatorio que ha sido adquirido también al juicio sobre 
la base de su iniciativa. 
89 Chiarloni, também criticando as doutrinas que anteveem na atribuição de poder instrutório ao juiz o 
comprometimento à sua imparcialidade, afirma: “Quanto à primeira objeção, é de se suspeitar que se 
esconde abaixo da antiga concepção do processo como um jogo, onde o juiz não deve interferir. 
Porque  de outra forma acabria por favorecer a vitória de um dos jogadores, coisa escandalosa, como 
seria a interferência do árbitro em uma partida de de futebol. Só que o processo não é mais 
concebido como um jogo, mesmo naqueles ordenamentos que continuam a defender, por qualquer 
ponto de vista, a concepção do processo como processo das partes. Seja como for, isso deve 
direcionar à produção de uma sentença justa, tanto na reconstrução dos fatos,quando na solução da 
matéria de direito. (CHIARLONI, 2009, p. 111-112, tradução do autor). (Quanto alla prima obiezione, 
vi è da sospettare che qui sotto si nasconde l'antica concezione del processo come un gioco, dove il 
giudice non deve interferire. Perché altrimenti finirebbe col favorite la vittoria di una dei giocatori, cosa 
scandalosa, como sarebbe l'interferenza dell'arbitro su una partira di calcio. Sennonché il processo 
non è più concepito alla stregua di un gioco, neppure in quegli ordinamenti che continuano ad avere a 
cuore, per qualche profilo giustamente, la concezione del processo come proceso di parti. Esso deve 
comunque indirizzarsi a produrre una sentenza giusta sia nella ricostruzione dei fatti che nella 
soluzione della questione di diritto.) 
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alegar um direito a ocultar a verdade ou iludir o juiz com provas aparentes 
ou omissões de outras. [...] (ECHANDIA, 2001, p. 220, tradução do autor)90  

 

De mais a mais, há quem veja no ativismo judicial no campo probatório uma 

correlação imediata com um regime estatal autoritário (MONTERO AROCA, 2001b, 

p. 116-124). A experiência, todavia, demonstra o contrário. Barbosa Moreira, mais 

uma vez, anota sobre o particular: 

 
Por outro lado, o incremento dos poderes oficiais na instrução do processo 
está longe de constituir peculiaridade de ordenamentos processuais 
modelados sob diretrizes políticas autoritárias. A história e o direito 
comparado não permitem, na matéria, enunciar regra constante: têm-se 
visto, e vêem-se hoje, as mais diversas combinações. A ampla iniciativa 
judicial pode conviver com o autoritarismo e com o liberalismo político, do 
mesmo modo que com um e outro pode conviver a tendência a restringi-la e 
a nulificá-la. [...] (BARBOSA MOREIRA, 1989, p. 48)91 

 

Damaska aponta a existência de dois modelos de Estado: o Estado reativo, 

ou Estado de laissez faire, e o Estado ativo, ou Estado de bem-estar. Em linhas 

bastante gerais, o primeiro modelo é tido por minimalista, a quem incumbe apenas 

proteger a ordem e oferecer um foro para resolução das querelas que não puderam 

ser resolvidos diretamente pelos cidadãos. O outro modelo, o ativo, apresenta uma 

sociedade estatizada, sendo o Estado o único local da atividade política e o 

                                                 
90 Tales razones son de tan débil contextura, que no resisten el menor análisis. Se basan en la tesis 
ya completamente rectificada de que el proceso civil es un negocio particular y con un fin privado: la 
defensa de los intereses particulares. Pero hace más de cinquenta años que la doctrina universal 
archivó esa concepción privatista y la sustituyó por la publicista, que ve en el proceso civil el ejercicio 
de la jurisdicción del Estado, tan importante y de tan profundo interés público como en el proceso 
penal, e igualmente le señala un fin de interés público o general: la recta aplicación de la ley material 
y la administración de justicia para la paz y la tranquilidad sociales. 
Refutado el viejo concepto privatista del proceso civil, caen por su base los argumentos de quienes 
desean mantener maniatado el juez ante el debate probatorio. Porque si hay un interés público en 
que el resultado del proceso civil sea justo y legal, el Estado debe dotar al juez de poderes para 
investigar la verdad de los hechos que las partes afirman em oposición, y nadie puede alegar un 
derecho a ocultar la verdad o a engañar al juez com pruebas aparentes u omisiones de otras [...] 
91 No mesmo sentido, Picó i Junoy assevera: “A atribuição de certa iniciativa probatória ao juiz 
tampouco o converte em um juiz autoritário ou fascista pois, como analisei em outros trabalhos, bem 
delimitada referida iniciativa se evita essa objeção. Assim, entendo que se pode atribuir ao juiz 
iniciativa probatória sempre que se limite aos fatos discutidos no processo, preservando o princípio 
dispositivo, às fontes probatórias que já constem na causa – impedindo assim uma atuação 
inquisitória, suscetível de vulnerar a devida imparcialidade judicial – e, se permita exercer o direito de 
defesa dos litigantes.” (PICÓ I JUNOY, 2004, p. 261-262, tradução do autor). (La atribución de cierta 
iniciativa probatoria al juez tampoco lo convierte em um juez autoritario o fascista pues, como analicé 
en otros trabajos, bien delimitada dicha iniciativa se evita esta objeción. Así, entiendo que al juez se le 
puede atribuir iniciativa probatoria siempre que se limite a los hechos discutidos en el proceso por lo 
que se protege el principio dispositivo, a las fuentes probatorias que ya consten em la causa – 
impidiendo así uma actuación inquisitoria, susceptible de vulnerar la debida imparcialidad judicial –, y 
se permita ejercer el derecho de defensa a los litigantes.) 
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destinatário exclusivo da fidelidade, no qual as pessoas buscam interesses comuns, 

subordinados àquele interesse superior do Estado (DAMASKA, 2000). 

Afirma o autor, após uma análise de procedimentos judiciais do common law 

e do civil law, que há uma “oscilação dos Estados atuais entre impulsos oficiais ou 

distanciados o que, então, sugere a possibilidade de fazer combinações ou fusões 

de regras processuais adequadas a cada uma das tendências opostas de Estado.” 

(DAMASKA, 2000, p. 160, tradução do autor),92 o que acaba por comprovar a tese 

de que não há uma correlação direta entre ampliação de poderes instrutórios oficiais 

e a nota democrática ou autoritária do Estado.93 

Conforme enuncia Fabrício, a atribuição de poderes mais amplos ao juiz não 

constitui “uma simples preferência teórica ou um modismo intelectual. Ela responde 

a uma efetiva necessidade decorrente da transformação que o Direito experimentou 

como um todo nas últimas décadas” (FABRÍCIO, 2003, p. 408). 

As críticas ao ativismo judicial, sobretudo no que toca aos poderes instrutórios 

do juiz, são, assim, facilmente superadas ao se levar em conta a nota essencial da 

hodierna teoria do processo: a garantia do direito de acesso à ordem jurídica justa 

(WATANABE, 1988, p. 135), com a prestação da tutela jurisdicional adequada e 

efetiva. 

 
 
3.2 Cooperação intersubjetiva 
 
3.2.1 Conceito e abrangência da cooperação intersubjetiva 

 

 

Diz-se que, no estágio atual da teoria do processo, o juiz, mais do que ativo, 

deve ser cooperante. Esse pensamento não é permeado por uma carga de 

                                                 
92 La oscilación de los Estados actuales entre los impulsos administrativos o distanciados y por lo 
tanto sugiere la posibilidad de hacer combinaciones o mezclas de arreglos procesales adecuadas a 
las dos tendencias opuestas de Estado. 
93 Taruffo chega à mesma conclusão. Analisando o sistema probatório de alguns países, o autor 
aponta que, na Suíça e na Alemanha, o juiz sempre foi dotado de amplos poderes instrutórios, não 
tendo havido qualquer ampliação dos mesmos na Alemanha, à época do nazismo, e tampouco na 
Itália, quando impregnada pela ideologia fascista. (TARUFFO, 2006, p.104-107).  Câmara, por sua 
vez, aponta que, no modelo processual norte-americano, o juiz não tem poder de iniciativa probatória 
(CÂMARA, 2008, p. 33). 
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ineditismo na doutrina processual. Grasso, já em 1966, se reportava à construção de 

um modelo processual colaborativo. Diz o autor: 

 
Neste quadro, que tem apenas um valor indicativo, é possível capturar a 
nota fundamental de um sistema de cooperação processual. O juiz, no 
desenvolvimento do diálogo, transporta-se ao nível das partes: a tradicional 
construção triangular é substituída por uma perspectiva de posições 
paralelas. A atividade dos três sujeitos, em seu âmago, tende a se 
identificar, dissolvendo-se em uma única força ativa (unus actus) que entra 
em campo em busca da verdade. (GRASSO, 1966, p. 609, tradução do 
autor)94 

 

Gouvea, indicando a origem do princípio da cooperação, enuncia: 

 
De origem alemã, o princípio da cooperação corresponde ao direito de 
perguntar do juiz (Fragerecht), que corresponde a um dever de perguntar e 
esclarecer (Frege und Aufklärungspflicht). Admite, inclusive, o direito 
alemão, recurso quando não tenha sido exercido, devendo tê-lo sido, isto é, 
nos casos em que fosse aconselhável o esclarecimento das posições, de 
fato e de direito, das partes e a introdução de eventuais perspectivas 
judiciais dela divergentes. (GOUVEA, 2006, p. 200) 

 

Insta observar que a cooperação judicial não impõe apenas uma ampliação 

dos poderes instrutórios do juiz, mas sujeita o mesmo à abertura do diálogo com as 

partes em toda a condução do processo. Nesse contexto, o magistrado ocupa uma 

dupla posição no processo: paritária no diálogo e assimétrica na decisão.95 O juiz, 

assim, no desenvolvimento do processo, ao invés de assentar-se acima das partes, 

coloca-se ao lado das mesmas, como forma de implementar o diálogo e legitimar o 

                                                 
94 In questo quadro, che ha soltanto un valore indicativo, è possibile cogliere le note fondamentali di 
un regime di collaborazione processuale. Il giudice, nello sviluppo del dialogo, si porta al livello delle 
parti: alla tradizionale construzione triangolare si sostituisce una prospettiva di posizioni parallele. Le 
attività dei tre soggetti, nell'intima sostanza, tendono ad identificarsi, risolvendosi in unica forza 
operosa che penetra nella materia alla ricerca della verità. 
95 “O processo cooperativo parte da idéia de que o Estado tem como dever primordial propiciar 
condições para a organização de uma sociedade livre, justa e solidária, fundado que está na 
dignidade da pessoa humana. Indivíduo, sociedade civil e Estado acabam por ocupar, assim, 
posições coordenadas. O direito a ser concretizado é um direito que conta com a juris prudentia, nada 
obstante concebido, abstratamente, como scientia juris. Por essa vereda, o contraditório acaba 
assumindo novamente um local de destaque na construção do formalismo processual, sendo 
instrumento para a viabilização do diálogo e da cooperação no processo, que implica, de seu turno, 
necessariamente, a previsão de deveres de conduta tanto para as partes como para o órgão 
jurisdicional (deveres de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio). O juiz tem o seu papel 
redimensionado, assumindo uma dupla posição: mostra-se paritário na condução do processo, no 
diálogo processual, sendo, contudo, assimétrico quando da decisão da causa. [...] Essa dupla posição 
do juiz (paritária no diálogo, assimétrica na decisão) e o reforço das posições jurídicas das partes 
conferem marca ao processo civil cooperativo, manifestando-se ao longo de todo o formalismo 
processual. (MITIDIERO, 2009, p. 102) 
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ato decisório.96 No momento da decisão, todavia, volta a ocupar o vértice superior do 

triângulo que esquematiza a relação processual, sendo solitário no ato de decidir. 

Didier Jr. explica a referida assimetria:  
 

Assimetria, aqui, não significa que o órgão jurisdicional está em uma 
posição processual composta apenas por poderes processuais, distinta da 
posição processual das partes, recheadas de ônus e deveres. Os princípios 
do devido processo legal e do Estado de Direito imputam ao juiz uma série 
de deveres (ou deveres-poderes, como se queira), que o fazem também 
sujeito do contraditório, como já se disse. O exercício da função jurisdicional 
deve obedecer aos limites do devido processo. Assimetria significa apenas 
que o órgão jurisdicional tem uma função que lhe é exclusiva: a função de 
decidir, conteúdo do poder jurisdicional. (DIDIER JR., 2010b, p. 49) 

 

Dessa interação dialética entre os sujeitos processuais, ressalta-se a 

importância da efetivação plena do contraditório.97 O contraditório, no modelo de 

cooperação judicial, é elastecido a pronto de ser compreendido como um poder 

conferido às partes de influenciar no convencimento judicial (OLIVEIRA, 2003). Silva 

Neto aponta que “a estrutura cooperatória do processo atribui às partes a garantia 

de plena oitiva, mesmo nas hipóteses em que, por falha, não se manifestaram sobre 

pontos relevantes” (SILVA NETO, 2010, p. 30).  

É válido dizer que a cooperação intersubjetiva pressupõe um ativismo do 

magistrado, mas não apenas dele. As partes do processo também devem atuar 

ativamente, ao lado do juiz, para o convencimento do mesmo acerca do objeto 

controvertido. Neves afirma que “sendo o processo um diálogo, e não um monólogo, 

imperiosa a participação das partes para inclusive ajudar o juiz a descobrir a norma 

jurídica aplicável ao caso concreto” (NEVES, 2008, p. 97). 
                                                 
96 Gouvea afirma que “não basta que o órgão judicante esteja convencido da exatidão da solução, se 
tal solução não é obtida de maneira correta e verificável. E a sentença não deve ser aceita somente 
pela sua natureza de ato imperativo, mas pela sua força intrínseca de persuasão obtida através da 
colaboração dos protagonistas do processo.” (GOUVEA, 2006, p. 207) 
97 Picardi, de maneira contundente, aponta: [...] Neste quadro, o contraditório não constitui tanto um 
instrumento de luta entre as partes quanto, mais do que tudo, um instrumento de operação do juiz e, 
assim, um momento fundamental do juízo. Enquanto alguns procedimentos são expressões de uma 
razão calculante, como tais ainda formalizáveis (pense-se em algumas técnicas de automação 
aplicadas à Administração Pública), o processo (quanto menos no seu momento fundamental: o juízo) 
obedece a uma lógica diversa, a técnicas argumentativas e justificativas. Uma vez deslocado o 
ângulo visual em direção ao juiz, o contraditório torna-se o ponto principal da investigação dialética, 
conduzida com a colaboração das partes. [...] Nesta direção, o contraditório vem, de novo, deslocado 
das margens ao centro do fenômeno processual: não é mais uma prova de força, mas se torna um 
instrumento de investigação da verdade provável. Podemos falar, de novo, de um princípio do 
contraditório, mas com a expressão “princípio” aqui não entendemos mais os axiomas lógicos da 
tradição iluminista, nem os princípios gerais dos ordenamentos positivos. O princípio do contraditório 
representa, acima de tudo, uma daquelas regulae iuris recolhidas no último livro do Digesto, qual seja 
um daqueles princípios de uma lógica do senso comum, destinados a interpretatio baseada sobre a 
equidade. Estamos, com toda probabilidade, nas matrizes da noção de “justo processo”. Aqui, 
contudo, começa um outro discurso. (PICARDI, 2008, p. 142-143) 
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Mitidiero, na mesma linha, defende que: 

 
Dentro do processo civil contemporâneo, informado pelo formalismo-
valorativo, o ativismo judicial aparece como algo irreversível, sendo essa 
posição mais diretiva e engajada do estado-juiz um componente essencial 
do modelo cooperativo de processo. Ao adjudicar-se iniciativa oficial ao 
magistrado no terreno probatório, além de superar-se uma visão 
individualista francesa do século XIX, prestigia-se ao máximo a igualdade 
efetiva das partes. A comunhão de trabalho resta evidenciada com a 
iniciativa oficial em tema de prova na medida em que o seu resultado deve 
ser, necessariamente, submetido ao crivo das partes, possibilitando-lhes 
influir sobre o valor probante a ser outorgado pelo magistrado. [...] 
(MITIDIERO, 2009, p. 99) 

 

O direito processual contemporâneo, assim, não prescinde da cooperação 

judicial,98 que, através do colóquio que necessariamente se instala, acaba por 

democratizá-lo.99 O envolvimento de todos os sujeitos processuais na convergência 

para o mesmo facho humaniza a figura do juiz, encorajando as partes a dialogarem 

de forma aberta e destemida, fato que, indubitavelmente, dá lugar a uma instrução 

processual mais profícua. 

A legislação processual alemã é considerada a precursora na previsão 

expressa do princípio da cooperação (DIDIER JR., 2010b, p. 50). O § 139 do Código 

de Processo Civil alemão (Zivilprozessordnung), na tradução de Carlos Alberto 

Alvaro de Oliveira, estatui: 

                                                 
98 Morello preleciona que, “acerca do princípio da cooperação no processo importa destacar que ele é 
hoje considerado pela doutrina como um “componente” real, crucial e importante inspirador da 
disciplina processual moderna e sobre o qual muito pode ser dito. O direito processual 
necessariamente deve navegar nessas águas de uma cooperação continuada e efetiva dos sujeitos 
processuais, na medida em que sua ausência ou um modo deformado de auxiliar conspira contra os 
fins públicos da jurisdição. (MORELLO, 1998, p. 1.335, tradução do autor)98 (Acerca del principio de 
colaboración en el proceso importa señalar muy destacadamente que él es hoy considerado por la 
doctrina como un verdadero “componente”, de juego decisivo e importante inspirador de la moderna 
disciplina procesal y sobre el cual es mucho lo que puede razonarse. El derecho procesal necesario 
debe navegar en esas aguas de una colaboración constante y efectiva de los sujetos procesales, 
como quiera que su ausencia o un modo retaceado de prestársela conspira contra los fines públicos 
de la jurisdicción). 
99 Nunes, nesse particular, sustenta: “Percebe-se, ainda, que, na busca de uma efetiva 
democratização jurídica no processo jurisdicional, faz-se mister uma articulação conjunta das 
conquistas técnicas dos processos liberal e social, que somente poderá ser alcançada sobre o fio 
condutor do policentrismo processual e da comparticipação, capazes de implementar uma 
responsabilidade compartilhada por todos os sujeitos processuais segundo uma perspectiva paritária 
de acesso e participação técnica na formação dos provimentos. 
Deve-se vislumbrar que o processo estruturado em perspectiva comparticipativa e policêntrica, não 
mais embasado no protagonismo de qualquer sujeito processual (juiz, partes advogados), mas, na 
sua atuação responsável, competente (Handlungskompetenz) e interdependente, ancorado nos 
princípios processuais constitucionais, impõe um espaço público no qual se apresentam as condições 
comunicativas para que todos os envolvidos, assumindo seu respectivo papel, participem na 
formação de provimentos legítimos que permitirá a clarificação discursiva das questões fáticas e 
jurídicas.” (NUNES, 2008, p. 27) 
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(1) O órgão judicial deve discutir com as partes, na medida do necessário, 
os fatos relevantes e as questões em litígio, tanto do ponto de vista jurídico 
quanto fático, formulando indagações, com a finalidade de que as partes 
esclareçam de modo completo e em tempo suas posições concernentes ao 
material fático, especialmente para suplementar referências insuficientes 
sobre fatos relevantes, indicar meios de prova, e formular pedidos baseados 
nos fatos afirmados. 
(2) O órgão judicial só poderá apoiar sua decisão numa visão fática ou 
jurídica que não tenha a parte, aparentemente, se dado conta ou 
considerado irrelevantes e tiver chamado a sua atenção para o ponto e lhe 
dado oportunidade de discuti-lo, salvo se se tratar de questão secundária. O 
mesmo vale para o entendimento do órgão judicial sobre uma questão de 
fato ou de direito, que divirja da compreensão de ambas as partes. 
(3) O órgão judicial deve chamar a atenção sobre as dúvidas que existam a 
respeito das questões a serem consideradas de ofício. 
(4) As indicações conforme essas prescrições devem ser comunicadas e 
registradas nos autos tão logo seja possível. Só é admitida contra o 
conteúdo dos autos prova de falsidade. 
(5) Se não for possível a uma das partes responder prontamente a uma 
determinação judicial de esclarecimento, o órgão judicial poderá conceder 
um prazo para posterior esclarecimento por escrito. (OLIVEIRA apud 
MITIDIERO, 2009, p. 74-75)100 

 

A legislação processual portuguesa também identificou expressamente o 

princípio da cooperação, no artigo 266 do seu Código de Processo Civil, verbis: 

 
ARTIGO 266.º (Princípio da cooperação) 
1. Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os 
mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo 
para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio. 
2. O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, seus 
representantes ou mandatários judiciais, convidando-os a fornecer os 
esclarecimentos sobre a matéria de facto ou de direito que se afigurem 
pertinentes e dando-se conhecimento à outra parte dos resultados da 
diligência. 

                                                 
100 (1) Das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach der 
tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen. Es hat dahin zu wirken, dass 
die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere 
ungenügende Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, die Beweismittel bezeichnen 
und die sachdienlichen Anträge stellen. 
(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, 
darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, 
wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Dasselbe gilt für 
einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide Parteien. 
(3) Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen zu 
berücksichtigenden Punkte bestehen. 
(4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen. 
Ihre Erteilung kann nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden. Gegen den Inhalt der Akten ist 
nur der Nachweis der Fälschung zulässig. 
(5) Ist einer Partei eine sofortige Erklärung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht möglich, so soll auf 
ihren Antrag das Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die Erklärung in einem Schriftsatz 
nachbringen kann. 
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3. As pessoas referidas no número anterior são obrigadas a comparecer 
sempre que para isso forem notificadas e a prestar os esclarecimentos que 
lhes forem pedidos, sem prejuízo do disposto no n° 3 do artigo 519.º. 
4. Sempre que alguma das partes alegue justificadamente dificuldade séria 
em obter documento ou informação que condicione o eficaz exercício de 
faculdade ou o cumprimento de ónus ou dever processual, deve o juiz, 
sempre que possível, providenciar pela remoção do obstáculo. 

 

No Brasil, atualmente, não há previsão legal do princípio da cooperação 

processual, não obstante poder-se indentificá-lo, de forma bastante incipiente, no 

artigo 339 do Código de Processo Civil.101 Silva Neto (2010, p. 29) atesta que o 

standard é trabalhado atualmente pela doutrina no bojo das garantias constitucionais 

do processo. É de se notar que o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 

redigido pela Comissão de Juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado 

Federal nº 379, positiva o princípio em seu artigo 5º, que estatui: “As partes têm 

direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz e 

fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou 

determine a prática de medidas de urgência” (Grifou-se). 

Teixeira de Sousa aponta que o Código de Processo Civil português 

estabeleceu um dever de cooperação das partes com o tribunal e desse órgão com 

aquelas, desdobrando-se o dever funcional do órgão judicial em quatro vertentes 

essenciais, quais sejam, o dever de esclarecimento, o dever de prevenção, o dever 

de consulta e o dever de auxílio (TEIXEIRA DE SOUSA, 1997, p. 65). Marinoni e 

Mitidiero, analisando o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro, 

antevêem no documento, como desdobramento da cooperação intersubjetiva, a 

previsão do dever de esclarecimento, do dever de diálogo, do dever de prevenção e 

do dever de auxílio (MARINONI; MITIDIERO, 2010, p. 73). 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
101 Art. 339/CPC. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o 
descobrimento da verdade. 
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3.2.2 Desdobramentos da cooperação intersubjetiva 
 
3.2.2.1 O dever de esclarecimento 

  

 

O dever de esclarecimento é aquele que compele o órgão jurisdicional a se 

informar junto às partes, com o fito de elucidar qualquer imprecisão que recaia sobre 

os arrazoados das partes no processo. Tentam-se evitar, assim, as decisões 

lastreadas apenas na distribuição das regras do ônus da prova, sem o efetivo 

convencimento. 

No direito processual português, onde o modelo cooperatório é positivado, 

Teixeira de Sousa apregoa que o poder-dever de esclarecimento consiste no “dever 

de o tribunal se esclarecer junto das partes quanto às dúvidas que tenha sobre suas 

alegações, pedidos ou posições em juízos (cfr. artº 266º, nº 2), de molde a evitar que 

a sua decisão tenha por base a falta de informação e não a verdade apurada” 

(TEIXEIRA DE SOUSA, 1997, p. 65). 

Didier Jr. aponta uma terceira dimensão do dever de esclarecimento, 

consistente no dever de o órgão judicial esclarecer os seus pronunciamentos para 

as partes. Afirma o autor: 

 
É certo que esse dever decorre da regra que exige a motivação das 
decisões, que é uma das garantias processuais já consolidadas ao longo da 
história. O dever de motivar contém, obviamente, o dever de deixar claras 
as razões da decisão. Não há necessidade, portanto, de buscar o 
fundamento do dever de esclarecer as decisões no princípio da cooperação, 
visto que ele já está muito bem delimitado no dever de motivar, situação 
jurídica processual já bastante conhecida e desenvolvida pela dogmática 
jurídica. Essa circunstância não impede, porém, que se veja aqui também 
uma concretização já positivada do princípio da cooperação. (DIDIER JR., 
2010b, p. 16) 

  

No direito processual civil alemão, percebe-se a consagração do dever de 

esclarecimento no § 139, n. 1, da ZPO, que prevê o diálogo do órgão judicial com as 

partes para aclaração de suas posições relativas ao material fático. 

Gouvea, visualizando a previsão de dever de esclarecimento no Código de 

Processo Civil brasileiro, estatui: 

 
O poder-dever de esclarecimento consiste naquele referente à oitiva das 
partes pelo juiz, para que forneçam esclarecimentos sobre matéria de fato 
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ou de direito, segundo o disposto nos arts. 340, inc. I, e 342 do CPC 
brasileiro. O primeiro dispositivo legal prescreve o dever da parte de 
comparecer em juízo, respondendo ao juiz o que lhe for interrogado e o 
segundo permite que o juiz, de ofício, em qualquer estado do processo, 
determine o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las 
sobre os fatos da causa. Não pode ter outro desiderato tais dispositivos a 
não ser o de propiciar ao juiz a obtenção de esclarecimentos junto às partes 
para julgar adequadamente o processo, até porque o juiz não pode recusar-
se a esclarecer e decidir, propositalmente, com base na dúvida e incerteza. 
Além destes dispositivos legais e outros presentes no nosso Código de 
Processo Civil, regem tal atividade os dispositivos dos arts. 130, 131 e 339: 
o primeiro, já mencionado, referente à possibilidade de determinação de 
produção de provas pelo juiz; o segundo, propiciando que o julgamento seja 
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado; e o último, 
determinando que todos têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário 
para a descoberta da verdade. (GOUVEA, 2006, p. 212) 

 

No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro, Marinoni e 

Mitidiero (2010, p. 48) identifica-o em seu artigo 8º, que prescreve: “As partes têm o 

dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz para a 

identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes 

desnecessários e procrastinatórios.” 

Essa decomposição da cooperação processual, assim, em muito contribui 

para o convencimento do magistrado, ao tempo em que incita o juiz a reclamar das 

partes a clarificação de algum fato controvertido quando da instrução processual, as 

quais têm também o dever de fazê-lo. 

 

 

3.2.2.2 O dever de prevenção 
  

 

O dever de prevenção força o juiz a admoestar as partes a espancar qualquer 

vício processual que coloque em risco a apreciação do mérito discutido na causa. O 

magistrado deve preveni-las sobre as situações em que o êxito da ação a favor de 

qualquer das partes possa ser frustrado pelo uso inadequado do processo 

(TEIXEIRA DE SOUSA, 1997, p. 66).  

Teixeira de Sousa observa que, no Código de Processo Civil português, está 

consagrado: 

 
no convite ao aperfeiçoamento pelas partes dos seus articulados (artºs 
508º, nº1, al. b), e 508º-A, nº 1, al. c)) ou das conclusões das suas 
alegações de recurso (artºs 690º, nº 4, e 701º, nº 1). Aquele primeiro convite 
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deve ser promovido pelo tribunal sempre que o articulado enferme de 
irregularidades (artº 508º, nº 2) ou mostre insuficiências ou imprecisões na 
matéria de facto alegada (artº 508º, nº 3).102 (TEIXEIRA DE SOUSA, 1997, 
p. 66) 

 

Na legislação processual civil alemã, o dever de prevenção está previsto 

também no § 139, n. 1, da ZPO, que estatui a possibilidade de, após alertada pelo 

órgão judicial, a parte complementar referências insuficientes sobre fatos, indicar 

meios de provas e formular pedidos baseados nos fatos articulados. 

Didier Jr. reconhece a materialização do dever de prevenção no Código de 

Processo Civil brasileiro, aduzindo: 

 
No Direito brasileiro, esse dever de prevenção está consagrado no art. 284 
do CPC, que garante ao demandante o direito de emendar a petição inicial, 
se o órgão jurisdicional considerar que lhe falta algum requisito, inclusive 
nos casos de inépcia (obscuridade do pedido, falta de pedido, obscuridade 
da causa de pedir etc.); não é permitido o indeferimento da petição inicial 
sem que se dê a oportunidade de correção do defeito. Não cumprindo o 
autor a diligência que lhe fora ordenada, a petição inicial será indeferida (art. 
295, VI, CPC brasileiro). Permite-se, contudo, uma nova determinação de 
emenda, se a primeira correção não foi satisfatória. Mesmo que efetuada a 
emenda após o prazo concedido, ainda assim não se justifica o 

                                                 
102 ARTIGO 508.º (Suprimento de excepções dilatórias e convite ao aperfeiçoamento dos articulados) 
1. Findos os articulados, o juiz profere, sendo caso disso, despacho destinado a: 
[...] 
b) Convidar as partes ao aperfeiçoamento dos articulados, nos termos dos números seguintes. 
[...] 
2. O juiz convidará as partes a suprir as irregularidades dos articulados, fixando prazo para o 
suprimento ou correcção do vício, designadamente quando careçam de requisitos legais ou a parte 
não haja apresentado documento essencial ou de que a lei faça depender o prosseguimento da 
causa. 
3. Pode ainda o juiz convidar qualquer das partes a suprir as insuficiências ou imprecisões na 
exposição ou concretização da matéria de facto alegada, fixando prazo para a apresentação de 
articulado em que se complete ou corrija o inicialmente produzido. 
ARTIGO 508.º-A (Audiência preliminar) 
1. Concluídas as diligências resultantes do preceituado no nº 1 do artigo anterior, se a elas houver 
lugar, é convocada audiência preliminar, a realizar num dos trinta dias subsequentes, destinada a 
algum ou alguns dos fins seguintes: 
[...] 
c) Discutir as posições das partes, com vista à delimitação dos termos do litígio, e suprir as 
insuficiências ou imprecisões na exposição da matéria de facto que ainda subsistam ou se tornem 
patentes na sequência do debate; 
ARTIGO 690.º (Ónus de alegar e formular conclusões) 
[...] 
4. Quando as conclusões faltem, sejam deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não tenha 
procedido às especificações a que alude o nº 2, o relator deve convidar o recorrente a apresentá-las, 
completá-las, esclarecê-las ou sintetizá-las, sob pena de não se conhecer do recurso, na parte 
afectada; os juízes-adjuntos podem sugerir esta diligência, submetendo-se a proposta a decisão da 
conferência. 
ARTIGO 701.º (Exame preliminar do relator) 
1. Distribuído o processo, o relator aprecia se o recurso é o próprio, se deve manter-se o efeito que 
lhe foi atribuído, se alguma circunstância obsta ao conhecimento do seu objecto, ou se as partes 
devem ser convidadas a aperfeiçoar as conclusões das alegações apresentadas. 
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indeferimento. Outro exemplo é o inciso V do art. 295 do CPC, que autoriza 
o indeferimento da petição inicial por escolha equivocada do procedimento, 
se não puder adaptar-se ao modelo legal. Nesses casos, deve sempre o 
magistrado intimar o demandante e indicar qual o procedimento aplicável, 
dando-lhe prazo para que tome as providências que reputar necessárias.” 
(DIDIER JR., 2010b, p. 20) 

 

Marinoni e Mitidiero (2010, p. 48) apontam que o Anteprojeto do Novo Código 

de Processo Civil brasileiro abarca o dever de prevenção nos artigos 301 e 858, § 

1º, verbis: 

 
Art. 301. Antes de proferir sentença sem resolução de mérito, o juiz deverá 
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. 

Art. 858. As questões preliminares suscitadas no julgamento serão 
solucionadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível 
com a decisão. 
§ 1º Verificada a ocorrência de nulidade sanável, o relator deverá 
determinar a realização ou a renovação do ato processual, no próprio 
tribunal ou em primeiro grau, intimadas as partes; cumprida a diligência, 
sempre que possível, prosseguirá o julgamento do recurso. 

 

Para ilustrar a premência do dever de prevenção, vale observar a crítica 

formulada por Calamandrei à neutralidade do juiz. Aponta o autor: 

 
Se o juiz se dá conta de que uma das partes, ou por haver se esquecido de 
juntar um documento ou por haver descuidado de um prazo, está a ponto de 
cair em uma armadilha, não move um dedo para avisá-la, quando ainda 
haveria tempo para tanto: vê que alguém está para cair no fosso e, ao invés 
de agarrá-lo por um braço, deixa-o cair e depois prolata uma sentença muito 
solene para declarar que ele caiu... (CALAMANDREI, 1943, p. 59, tradução 
do autor)103 

 

É certo que o dever de prevenção não viola a imparcialidade do magistrado. 

Ao contrário, como uma das faces do dever de cooperação processual, esse dever 

reflete a fase atual da teoria geral do processo, estreitando a atividade judicial com a 

efetividade da decisão. 

 

 

 

 
                                                 
103 Si el juez se da cuenta de que una de las partes, o por haber olvidado registrar un documento o 
por haber descuidado um término, está a punto de caer en um lazo, no mueve un dedo para ponerla 
sobre aviso cuando todavía sería tiempo de ello: ve que uno está para caer al foso, y, en vez de 
agarrarlo por un brazo, lo deja caer y después hace una sentencia muy solemne para declarar que se 
há caído... 
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3.2.2.3 O dever de consulta 
  

 

O dever de consulta, também nomeado por dever de diálogo (MARINONI; 

MITIDIERO, 2010, p. 14), é aquele que submete o juiz ao contraditório efetivo com 

as partes, que devem ser instadas a se manifestar sobre matéria de conhecimento 

judicial ex officio, ou mesmo sobre fundamentos que podem embasar a decisão, 

mas que não foram percebidos pelas partes ao longo da cognição. 

Essa vertente da cooperação judicial também se presta para evitar o que a 

doutrina conhece por “decisões-surpresa”.104 Teixeira de Sousa, analisando o direito 

processual português, assenta que “o escopo deste preceito é evitar as chamadas 

“decisões surpresa”, isto é, as decisões proferidas sobre a matéria de conhecimento 

oficioso sem a sua prévia discussão pelas partes” (TEIXEIRA DE SOUSA, 1997, p. 

66-67). 

O referido autor reconhece o poder-dever de consulta no artigo 3º, n. 3, do 

Código de Processo Civil português, que prescreve:  

 
ARTIGO 3.º (Necessidade do pedido e da contradição) 
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. 

 

O § 139 da ZPO alemão, nos números 2 e 3, também consagra o dever de 

consulta do órgão judicial, sempre possibilitando a discussão a respeito de matéria a 

ser conhecida de ofício ou “apoiar sua decisão numa visão fática ou jurídica que não 

tenha  a parte se dado conta ou considerado irrelevante.” 

O Código de Processo Civil brasileiro em vigor não proíbe as “decisões-

surpresa”, quando se trata de decisão que envolva matéria possível de 

conhecimento ex officio pelo juiz. O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 

em outro giro, consagra o dever de diálogo, nos moldes português e alemão, 

desautorizando as decisões calcadas em fundamentos sobre os quais as partes não 

                                                 
104 Gouvea deixa claro que o fundamento do princípio “é simplesmente aquele de assegurar de 
maneira adequada a exigência de efetividade a garantia de ação e de defesa, precavendo-se as 
partes do perigo das decisões-surpresa.” (GOUVEA, 2006, p. 206).  
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puderam se manifestar. Veja-se o conteúdo dos artigos 10, 110, parágrafo único e 

469, parágrafo único, verbis: 

 
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir 
de ofício. 

Art. 110. O juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe 
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a 
iniciativa da parte.  
Parágrafo único. As partes deverão ser previamente ouvidas a respeito das 
matérias de que deve o juiz conhecer de ofício. 

Art. 469. Haverá resolução de mérito quando:  
[...] 
Parágrafo único. A prescrição e a decadência não serão decretadas sem 
que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. 

   

 

Didier Jr., com razão, relaciona diretamente o dever de consulta ao princípio 

do contraditório. Sustenta que “a concretização do princípio da cooperação é, no 

caso, também uma concretização do princípio do contraditório, que assegura aos 

litigantes o poder de influenciar a solução da controvérsia” (DIDIER JR., 2010b, p. 

18). 

Advoga-se, então, uma revisão dos clássicos aforismos, iura novit curia e da 

mihi factum, dabo tibi ius, a partir dos quais se estrutura a dinâmica processual 

através da qual os fatos são aduzidos pelas partes e o magistrado, por conhecer o 

direito, valora-os juridicamente. A partir do momento em que o modelo cooperatório 

exalta as partes a influenciar o juiz na formação de seu convencimento, a valoração 

jurídica dos fatos deixa de ser tarefa exclusiva do órgão judicial.105  

                                                 
105 Mitidiero, sobre o assunto, enuncia: “a uma, a rigorosa aplicação de ambos os aforismos 
pressupõe uma impraticável – consoante já demonstrou a doutrina – dicotomia entre questão de fato/ 
questão de direito, a demarcar precisamente o que pertence a uma e à outra esfera, empresa fadada 
a desembarcar irremediavelmente em um indisfarçável artificialismo. A duas, a doutrina tem admitido 
a investigação oficial de fatos instrumentais não alegados em juízo pelas partes, o que denota 
evidente relativização da primeira parte do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, pelo qual apenas às 
partes caberia a tarefa de levar as alegações fáticas para o processo. O desiderato dessa permissão 
é de índole probatória, servindo para melhor composição do quadro da prova das alegações no 
processo. A três, pressupondo o direito ao contraditório como direito a participar do processo, a influir 
positivamente sobre o convencimento judicial, tem-se entendido que as partes têm o direito de se 
pronunciar também sobre a valoração jurídica da causa, tendo o juiz o dever de submeter ao diálogo 
a sua visão jurídica das questões postas em juízo, mesmo sobre aquelas questões que deve 
conhecer de ofício. Objetiva-se, assim, evitar decisões que apanhem de surpresa as partes, havendo 
aí evidente concretização da cooperação no processo pela mão do dever de consulta às partes que 
toca ao órgão jurisdicional, inerente à construção de um processo civil pautado pela colaboração.” 
(MITIDIERO, 2009, p. 93-94) 
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O princípio do contraditório, então, passa a se corporificar, não apenas no 

debate das questões entre as partes, mas no “concreto exercício do direito de 

defesa para fins de formação do convencimento do juiz, atuando, assim, como 

anteparo à lacunosidade ou insuficiência da sua cognição.” (OLIVEIRA, 2003). Fala-

se, então em um contraditório em sentido forte (NUNES, 2008, p. 26). Nunes torna 

evidente a reinterpretação do alcance do contraditório na cooperação judicial: 

 
[...] o processo que durante o liberalismo privilegiava o papel das partes e 
que após os grandes movimentos reformistas pela oralidade e pela 
instauração do princípio autoritário implementou um ativismo judicial que 
privilegiava a figura do juiz, passa em um estado democrático, com a 
releitura do contraditório, a permitir uma melhora da relação juiz-litigantes 
de modo a garantir um efetivo diálogo e comunidade de trabalho 
(arbeitsgemeinschaft) entre os sujeitos processuais na fase preparatória do 
procedimento (audiência preliminar para fixação dos pontos controvertidos), 
e na fase de problematização (audiência de instrução e julgamento) 
permitindo a comparticipação na estrutura procedimental. (NUNES, 2007, p. 
145-146) 

 

O modelo cooperatório, destarte, não prescinde do dever de consulta ou 

diálogo, garantindo uma participação mais ativa das partes, capaz de influenciar no 

convencimento do juiz, que também assume postura pró-ativa, denotando uma nova 

configuração da divisão do trabalho dos sujeitos processuais, reflexo de uma visão 

contemporânea da teoria do processo. 

 

 

3.2.2.4 O dever de auxílio 
  

 

O dever de auxílio é aquele que recai sobre o órgão judicial para subsidiar as 

partes no desenvolver do processo, evitando que o seu direito soçobre em razão de 

alguma impossibilidade material capaz de superação por decisão judicial.  Teixeira 

de Souza (1997, p. 67) antevê a consagração desse dever no Código de Ritos 

português no artigo 266, n. 4. 

Gouvea vislumbra a materialização desse dever no atual Código de Processo 

Civil brasileiro: 
 
O dever de auxílio consiste, no processo civil brasileiro, na atitude de o juiz 
ordenar a exibição de documento ou coisa em poder da parte ou de terceiro 
(arts. 355 e 360), inspecionar pessoas ou coisas para esclarecer fato que 
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interesse à decisão da causa (art. 440), dentre outros poderes-deveres. 
Deve assim impedir que a parte venha a ter contra si uma decisão 
desfavorável, por não ter conseguido obter documento ou informação 
imprescindíveis ao julgamento do processo. Tal dever deve compatibilizar-
se com o princípio da efetividade processual. (GOUVEA, 2006, p. 213) 

 

No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro consagra o dever 

de auxílio nos artigos 5º, 698, III, 699, 700, V, 947 e 948 (MARINONI; MITIDIERO, 

2010, p. 73).106 Acolhe-se, ainda, o citado dever no artigo 262, que dispõe: 

“considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, 

o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de 

modo diverso o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver em melhores 

condições de produzi-la.” 

Essa face do princípio da cooperação resguarda a paridade de armas, 

impondo ao juiz auxiliar aquela parte que esteja diante de uma dificuldade 

processual a superá-la, possibilitando, com isso, avizinhar-se de um firme 

convencimento para a decisão. 

 

 

3.2.3 Os modelos de juiz de François Ost 
  

 

Valendo-se de uma bem construída alegoria, Ost (1993, p. 169-194) 

apresenta três modelos de juiz – o Juiz-Júpiter, o Juiz-Hércules e o Juiz-Hermes –, 
                                                 
106 Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz 
e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática 
de medidas de urgência. 
Art. 698. O juiz pode, em qualquer momento do processo: 
[...] 
III – determinar que pessoas naturais ou jurídicas indicadas pelo credor forneçam informações em 
geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, 
assinando-lhes prazo razoável. 
Art. 699. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao 
cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. 
Art. 700. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do 
executado que: 
[...] 
V – intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 
valores, não exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 
Art. 947. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa questão 
constitucional, deverá remeter o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que procederá à sua 
admissibilidade ou o devolverá ao Superior Tribunal de Justiça, por decisão irrecorrível. 
Art. 948. Se o relator, no Supremo Tribunal Federal, entender que o recurso extraordinário versa 
sobre questão legal, sendo indireta a ofensa à Constituição da República, os autos serão remetidos 
ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento, por decisão irrecorrível. 
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identificando cada qual com as necessidades de cada uma das fases evolutivas do 

Estado.  

O Juiz-Júpiter de Ost é aquele calcado no modelo jurídico clássico (OST, 

1993, p. 172), distanciado dos jurisdicionados e submetido à suficiência do direito 

positivado. Afirma o autor: 

 
Tomemos o modelo piramidal ou codificado. Chamar-lhe-emos de Direito 
jupiteriano. Sempre proferido de cima, de algum Sinai, esse Direito adota a 
forma de lei. Expressa-se no imperativo e dá preferência à natureza do 
proibido. Intenta talhar-se em um depósito sagrado, tábuas da lei ou códigos 
e constituições modernas. Desse foco supremo de juridicidade emana o 
resto do Direito em forma de decisões individuais. Desenha-se em uma 
pirâmide, monumento impressionante que atrai irresistivelmente o olhar 
para cima, para esse ponto focal de onde irradia toda a justiça. 
Evidentemente esse Direito jupiteriano está marcado pelo sagrado e pela 
transcendência. (OST, 1993, p. 170, tradução do autor)107 

 

Ost (1993, p. 175) sustenta que a codificação torna tudo simples e claro, mas 

não se pode deixar de observar que se entrou na era da complexidade, pelo que se 

pode suspeitar que o paradigma da pirâmide e da codificação entrou em profunda 

crise. 

Apresenta, então, o autor, o Juiz-Hércules, aquele que carrega o mundo em 

seus braços estendidos, reproduzindo a imagem de um funil, ou pirâmide invertida 

(OST, 1993, p. 170). A autoridade do direito se desprende da lei e se realoca na 

decisão: 

 
A partir daqui não há outro Direito que o jurisprudencial; é a decisão e não a 
lei que gera autoridade. O código é substituído pelos autos; a singularidade 
e o caso concreto se sobrepõem à generalidade e à abstração da lei. Essa 
mudança de perspectiva nos leva desde os topos da transcendência da lei 
até a imanência de nossos interesses em conflito. A pirâmide evocava o 
sagrado e o ideal; o funil evoca a matéria, o profano, até mesmo o alimento. 
O predomínio de uma justiça inspirada no mandato jupiteriano é substituído 
pela balança de nossos cálculos e compensações cotidianas. (OST, 1993, 
p. 170, tradução do autor)108 

                                                 
107 Tomemos el modelo de la pirámide o del código. Lo llamaremos el Derecho jupiterino. Siempre 
proferido desde arriba, de algún Sinaí, este Derecho adopta la forma de ley. Se expresa en el 
imperativo y da preferencia a la naturaleza de lo prohibido. Intenta inscribirse en um depósito 
sagrado, tablas de la ley o códigos y constituciones modernas. De ese foco supremo de juridicidad 
emana el resto del Derecho en forma de decisiones particulares. Se dibuja una pirámide, 
impresionante monumento que atrae irresistiblemente la mirada hacia arriba, hacia ese punto focal de 
donde irradia toda justicia. Evidentemente ese Derecho jupiterino está marcado por lo sagrado y la 
trascendencia. 
108 A partir de aquí no hay más Derecho que el jurisprudencial; es la decisión y no la ley la que crea 
autoridad. Al código lo sustituye el dossier; la singularidad y lo concreto del caso se superponen a la 
generalidad y abstracción de la ley. Este cambio de perspectiva nos lleva desde las cimas de la 
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Ost (1993, p. 170-171; 188-181) critica a hipertrofia do Juiz-Hércules, valendo 

frisar que, em seu modelo sugerido, Hércules não está sujeito ao direito positivado, 

guardando uma potencialidade criadora a partir de cada necessidade individual. 

Identifica o modelo jupiteriano com “as exigências do Estado Liberal ou Estado de 

Direito do século XIX e o modelo do funil, às atividades do Estado social ou 

assistencial do século XX” (OST, 1993, p. 170, tradução do autor).109 

Mister destacar que o modelo de Juiz-Hércules já foi sugerido por Ronald 

Dworkin (2003; 2010), com matizes diferentes daquele proposto por Ost. O Hércules 

de Dworkin, de forma sobremaneira reducionista, se sujeita às leis e aos 

precedentes jurisprudenciais, quando esses mantêm a coerência de princípios da 

comunidade em que está inserido. Sua decisão é extraída de uma interpretação que 

se adapta aos fatos anteriores e os justificam (DWORKIN, 2003, p. 286-287). Para 

Dworkin: 

 
Podemos, portanto, examinar de que modo um juiz filósofo poderia 
desenvolver, nos casos apropriados, teorias sobre aquilo que a intenção 
legislativa e os princípios jurídicos requerem. Descobriremos que ele 
formula essas teorias da mesma maneira que um árbitro filosófico 
construiria as características de um jogo. Para esse fim, eu inventei um 
jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, a 
quem chamarei de Hércules. (DWORKIN, 2010, p. 165) 

  

O Juiz-Hércules de Ost se distancia do modelo de Dworkin pela total ausência 

de sujeição à lei. A crítica de Ost ao Hércules de Dworkin é por entendê-lo bastante 

próximo ao seu modelo de Juiz-Júpiter. Afirma o pensador: 

 
Há um desapego, portanto, dos modelos clássicos? Pode-se duvidar. Não 
se aponta sempre à reconstrução da unidade ideal do Direito em um foco 
único e supremo, garantidor de toda a racionalidade? O juiz jupiteriano 
argumentaria pretendendo a racionalidade do legislador; o Hércules de 
Dworkin pretende a unidade do Direito, da qual se faz paladino. Isso é 
realmente uma diferença? (OST, 1993, p. 180-181, tradução do autor)110  

 
                                                                                                                                                         
trascendencia de la ley hacia la inmanencia de nuestros intereses en conflicto. La pirámide sugeria lo 
sagrado y lo ideal; el embudo evoca la materia, lo profano, incluso lo alimenticio. Al predominio de 
uma justicia inspirada por el mandato jupiterino, le sustituye la balanza de nuestros cálculos y 
compensaciones cotidianas. 
109 [...] las exigencias del Estado liberal o Estado de Derecho del siglo XIX y el modelo del embudo, 
las actividades del Estado social o asistencial del siglo XX.  
110 ¿Hay un desprendimiento por lo tanto de los modelos clásicos? Puede dudarse.  ¿No se apunta 
siempre a reconstruir la unidad ideal del Derecho en un foco único y supremo, garante de toda 
racionalidad? El juez jupiterino razonaría postulando la racionalidad del legislador; el Hércules de 
Dworkin postula la unidad del Derecho, de la cual se hace a sí mismo paladín.  ¿Es ésta realmente 
una diferencia? 
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Ost (1993, p. 171) reconhece que o Estado pós-moderno, em virtude da 

complexidade das relações sociais, não soluciona os conflitos através dos modelos 

do Juiz-Júpiter e do Juiz-Hércules. Apresenta, então, o Juiz-Hermes: 

 
Se a montanha ou a pirâmide condiziam com a majestade de Júpiter, e o 
funil ao pragmatismo de Hércules, ao invés disso, a trajetória que delineia 
Hermes adota a forma de uma rede. Não tanto um pólo ou dois, ou até 
mesmo a superposição dos dois, mas uma multiplicidade de pontos de inter-
relações. Um campo jurídico que se analisa como uma combinação de 
poderes, tanto separados como mesclados, muitas vezes intercambiáveis; 
uma multiplicação dos atores, uma diversificação dos papéis, uma inversão 
das contestações. (OST, 1993, p. 172, tradução do autor)111   

 

O Juiz-Hermes é o juiz do diálogo, da cooperação. Vem superar a postura da 

absoluta neutralidade do Juiz-Júpiter e o protagonismo exacerbado do Juiz-

Hércules. É exatamente nesse viés que a cooperação intersubjetiva supera as 

críticas formuladas em face do ativismo judicial, sobretudo aquelas dirigidas a um 

possível autoritarismo do julgador que fatalmente desaguaria na insegurança 

jurídica. 

No modelo cooperatório, adotam posturas ativas tanto o juiz, quanto as 

partes. Aquele dialoga com essas, busca esclarecimentos, auxilia-as e previne-as, 

sem desvestir-se, contudo, da imparcialidade que deve ser ínsita a todo julgador. 

Se a iniciativa probatória do magistrado é prevista pela legislação pátria, 

coerente que está com o atual modelo propugnado pela teoria geral do processo, 

resta definir se ela se reveste em um poder – e nesse conceito se insere a ideia de 

faculdade – ou em um poder-dever, perquirindo-se as implicações processuais da 

delimitação dessa sua natureza jurídica. É do que se ocupará o capítulo que segue.     

 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Si la montaña o la pirámide convenían a la majestad de Júpiter, y el embudo al pragmatismo de 
Hércules, en cambio, la trayectoria que dibuja Hermes adopta la forma de una red. No tanto un pólo ni 
dos, ni incluso la superposición de los dos, sino una multitud de puntos en interrelación. Un campo 
jurídico que se analiza como una combinación infinita de poderes, tan pronto separados como 
confundidos, a menudo intercambiables; una multiplicación de los actores, una diversificación de los 
roles, una inversión de las réplicas. 
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CAPÍTULO IV: NATUREZA JURÍDICA DO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ 
 
 
4.1 A relação jurídica e as posições jurídicas fundamentais 

 

 

Para se falar em uma relação jurídica processual, há de se tecer alguns 

comentários sobre a relação jurídica de direito privado, ramo no qual o conceito se 

consolidou, sobretudo a partir dos estudos dos pandectistas alemães,112 em especial 

aqueles produzidos por Savigny (FERRAZ JR., 2008, p. 135). Amaral reconhece a 

relevância do conceito e pontua que a relação jurídica “é uma das mais importantes 

categorias da técnica jurídica do direito privado e um dos mais importantes critérios 

de orientação da teoria geral do direito” (AMARAL, 2008, p. 197-198). 

É um caminho tortuoso conceituar a relação jurídica. A tarefa se torna ainda 

mais complexa quando se trabalha o conceito de situação jurídica. Percebe-se 

claramente que as definições de relação jurídica e situação jurídica variam a 

depender das preferências ideológicas e bases filosóficas perfilhadas. 

Wald diz que “a relação jurídica é [...] o vínculo existente entre pessoas, em 

virtude de uma norma legal ou contratual que cria deveres e direitos” (WALD, 2010, 

p. 140). Amaral, a seu turno, conceitua a relação jurídica como “o vínculo que o 

direito reconhece entre pessoas ou grupos, atribuindo-lhes poderes e deveres. 

Representa uma situação em que duas ou mais pessoas se encontram, a respeito 

de bens ou interesses jurídicos” (AMARAL, 2008, p. 196). 

Gomes identifica dois aspectos no conceito de relação jurídica, quais sejam: 

 
No primeiro, é o vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito que obriga um 
deles, ou os dois, a ter certo comportamento. É, também, o poder direto de 
uma pessoa sobre determinada coisa. 
No segundo, é o quadro no qual se reúnem todos os efeitos atribuídos por 
lei a esse vínculo, ou a esse poder. Em outras palavras, é o conjunto dos 
efeitos jurídicos que nascem de sua constituição, consistentes em direitos e 
deveres – com estes, entretanto, não se confundindo. (GOMES, 2010, p. 
73-74) 

 
                                                 
112 A Escola Pandectista surgiu na Alemanha do século XIX e retira seu nome do Pandectas, 
conhecido igualmente por Digesto, compilação de fragmentos de jurisconsultos da época romana 
clássica. Estudava o “‘Direito comum alemão de origem romana’, ou seja, o Direito Romano integrado 
na comunidade germânica por via de usos e costumes e modificado pelo Direito Canônico, por leis 
imperiais alemãs e pelo Direito consuetudinário local.” (REALE, 1999, p. 418) 
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Como se observa, a relação jurídica é uma relação social, constituída na 

interação entre sujeitos. O ponto que alicerça o conceito é, então, o interesse que 

ela desperta sobre o direito (SIQUEIRA JR. 2009, p. 162); a correspondência do 

vínculo intersubjetivo “a uma hipótese normativa, de tal maneira que derivem 

conseqüências obrigatórias no plano da experiência” (REALE, 2009, p. 216).  

Nesse sentido, Pontes de Miranda torna expresso: “a relação jurídica é entre 

pessoas, isto é, entre entidades capazes de ter direitos, deveres, pretensões, 

obrigações, ações e exceções” (PONTES DE MIRANDA, 1999, p. 55). E continua: 

“relação jurídica é a relação inter-humana, a que a regra jurídica, incidindo sobre os 

fatos, torna jurídica” (PONTES DE MIRANDA, 1999, p. 55). 

Posicionamento fundamental sobre o assunto é o de Vilanova (2000). 

Partindo do conceito geral de relação – relações “são estruturas formais, compondo-

se de um termo antecedente (ou termo referente) e de outro termo consequente (ou 

termo relato) e, ainda, de uma espécie de operador: o operador relacionante” 

(VILANOVA, 2000, p. 116-117) –, o autor alcança os conceitos de relação jurídica 

em sentido amplo e relação jurídica em sentido estrito.  

Para ele, as relações sociais são subdivididas em relações de fato113 e 

relações jurídicas. Essas relações sociais – de fato ou jurídica – são normadas.114 

Distingue-se a relação social jurídica daquela de fato na medida em que apenas a 

primeira detém a possibilidade de gerar uma consequência jurídica. Diz o autor: 

 
Relativamente ao sistema de normas jurídicas, as relações sociais que 
compõem o universo social subdividem-se em relação de fato e relações 
jurídicas. As de fato são normativas, sem necessariamente serem jurídicas. 
Assim, remeter um telegrama de felicitações implica uma relação social, 
guiada pela regra social de cortesia, ou de outra regra social. Relativamente 
ao direito, é uma relação de fato. É relação jurídica a que se dá entre o 
remetente e a empresa postal-telegráfica (a taxa é a contraprestação de 
uma relação jurídica de serviço público), ou entre a empresa e o 
destinatário. [...] (VILANOVA, 2000, p. 113)  

 

Ainda de acordo com Vilanova, a distinção entre a relação jurídica em sentido 

amplo e a relação jurídica em sentido estrito está na reciprocidade de posições 

assumidas pelos sujeitos, ativo e passivo, presente nessa última. Veja-se: 
                                                 
113 Vilanova afirma que relações de fato em sua forma pura, ou seja, relações de fato que não sejam 
espécie de uma relação social, existem apenas entre os fatos naturais (físicos, biológicos). 
(VILANOVA, 2000, p. 112) 
114 “Sempre há norma, ou do uso e costume, ou moral, ou religiosa, ou econômica, ou de cortesia, de 
urbanidade, ou regra de linguagem, de comunicação, do vestir, do trabalho e do lazer.” (VILANOVA, 
2000, p. 112). 
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Assim, as relações jurídicas são relações. Um termo necessário de uma 
relação jurídica é o sujeito-de-direito. Uma coisa física não pode ser 
portadora de direitos, de pretensões, de ações, pois, no final, tais 
qualificações somente podem incidir sobre condutas (ações/omissões), que 
procedem do homem. E do homem não como ser biopsíquico, mas como 
suporte factual (biopsíquico), sobre o qual incidiu norma positiva que o 
elevou ao nível do fato jurídico básico, que é o ser sujeito-de-direito. [...] o 
outro termo da relação é também pessoal: é outro sujeito-de-dieito. A 
relação jurídica, em sentido estrito, é interpessoal. Direitos, faculdades, 
autorizações, poderes, pretensões, que se conferem a um sujeito-de-direito 
estão em relação necessária com condutas de outros sujeitos-de-direito, 
portadores de posições que se colocam reciprocamente às posições do 
primeiro sujeito-de-direito, condutas qualificadas como deveres jurídicos em 
sentido amplo. Para se marcar tais posições, reciprocamente 
contrapostas, denominam-se sujeito-de-direito ativo e sujeito-de-
direito passivo. (VILANOVA, 2000, p. 121, grifou-se) 

 

Mello, por seu turno, compreende a relação jurídica como uma espécie do 

gênero situação jurídica. Aponta duas acepções para a expressão situação jurídica, 

quais sejam: 

 
(a) Em sentido lato, designa toda e qualquer consequência que se produz 
no mundo jurídico em decorrência de fato jurídico, englobando todas as 
categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa das 
relações jurídicas; define, portanto, qualquer posição em que se encontre o 
sujeito de direito no mundo jurídico; 
(b) em sentido estrito, nomeia, exclusivamente, os casos de eficácia jurídica 
em que não se concretiza uma relação jurídica e, mesmo quando esta 
exista, os direitos subjetivos que dela emanam não implicam ônus e 
sujeição na posição passiva, porque seus efeitos se limitam a uma só esfera 
jurídica. (MELLO, 2010, p. 92)115 

 

Valendo-se da acepção em sentido estrito, Mello classifica a situação jurídica 

em situação jurídica básica, revelada pela “simples entrada do fato jurídico no 

mundo jurídico” (MELLO, 2010, p. 97), capaz de gerar um mínimo de eficácia. A 

situação jurídica básica se subdivide em situação jurídica simples ou unissubjetiva – 
                                                 
115 Encontram-se, na doutrina, diversas compreensões sobre o conceito de situação jurídica. Além 
daqueles referidos por Mello, Castro apresenta entendimento particular da situação jurídica como 
decorrência do fato jurídico – o fato situado (CASTRO, 1985, p. 23) –, traduzindo-se “na disposição 
normativa de sujeitos concretos posicionados perante certo objeto; isto é, posicionados em certa 
medida de participação de uma res, que se define como seu objeto.” (CASTRO, 1985, p. 50). A 
relação jurídica, ou relação intersubjetiva, é espécie de situação jurídica, surgida a partir da posição 
deferida pela norma ao sujeito (vínculo normativo central) em relação ao sujeito. (CASTRO, 1985, p. 
67-69). Menezes Cordeiro diz que “a situação jurídica é o produto de uma decisão apropriada, 
correspondendo ao acto e ao efeito de realizar o Direito.”, “[...] surge assim como o culminar de todo o 
processo de realização do direito.” (MENEZES CORDEIRO, 2007, p 303). Perlingieri fala em situação 
subjetiva. Diz que “a eficácia do fato com referência a um centro de interesses, que encontra a sua 
imputação em um sujeito destinatário, traduz-se em situações subjetivas juridicamente relevantes.” 
(PERLINGIERI, 2008, p. 668), enxergando a relação jurídica como “ligação entre situações 
subjetivas.” (PERLINGIERI, 2008, p. 734). Para Vilanova, situação jurídica é efeito do ato jurídico; 
apenas quando se pratica o ato previsto no suporte fático incindível é que se disparam os efeitos 
previstos pela causalidade normativa. (VILANOVA, 2000, p. 148-149) 



102 
 

aquela dotada de referibilidade, direta e imediata, a uma única esfera jurídica116 – e 

situação jurídica complexa ou intersubjetiva, que se subdivide, por sua vez, em 

unilateral e multilateral. 

A situação jurídica complexa unilateral pressupõe um relacionamento entre 

sujeitos, mas seus efeitos se referem a uma única esfera jurídica. Afirma Mello: 

 
Há, porém, situações jurídicas em que, embora tenham na 
intersubjetividade pressuposto necessário de existência, sua eficácia se 
limita, exclusivamente, a uma esfera jurídica, donde não poder, por esse 
motivo, materializar ainda uma relação jurídica. É o que ocorre em certos 
negócios jurídicos unilaterais, como a oferta, inclusive ao público, cuja 
eficácia jurídica se limita à esfera jurídica daquele que exteriorizou a 
vontade negocial, formulando a oferta. Essas espécies, por suas 
características essenciais (intersubjetividade necessária e eficácia limitada a 
uma só esfera jurídica), são aqui denominadas situações jurídicas 
complexas unilaterais ou intersubjetivas unilaterais. (MELLO, 2010, p. 178) 

 

Relação jurídica, ou situação jurídica complexa multilateral, só se 

consubstancia, segundo Mello, quando a intersubjetividade enreda uma 

correspectividade de direitos e deveres entre os sujeitos. Estabelece o autor: 

 
Quando no mundo do direito há posição jurídica em que a eficácia jurídica 
diz respeito apenas a um sujeito de direito, sem que a ele esteja vinculado 
outro sujeito de direito na condição passiva de sujeição ou correlação, 
mesmo que seja sujeito passivo total, não existe ainda, em rigor, relação 
jurídica, mas tão só, uma situação jurídica, conforme anotado antes. 
(MELLO, 2010, p. 187) 

 

E prossegue: 

 
No entanto, havendo relação jurídica, há, no mínimo, direito e dever 
correlatos, uma vez que ninguém pode ser credor (sentido de sujeito ativo) 
sem que haja um devedor (sentido de sujeito passivo), como é inadmissível 
alguém ser devedor de ninguém. [...] 
Esse princípio é específico de relação jurídica, de modo que não se aplica 
enquanto não se tenha concretizado. Nas situações jurídicas intersubjetivas 
unilaterais, como a vinculabilidade e a vinculação, não existe relação 
jurídica, precisamente por não haver, ainda, correlação de direito e dever 
[...]117 (MELLO, 2010, p. 195) 

                                                 
116 Mello aponta que “se a situação jurídica consiste em, apenas, atribuir a alguém qualidade 
individual ou em lhe conferir qualificação individual, que sirva de suporte fático de normas jurídicas, 
tem-se que é simples, ou unissubjetiva, mesmo que haja direito subjetivo à sua imposição, em face 
de sua oponibilidade a terceiros.” (MELLO, 2010, p. 102). Menciona como exemplos as qualificações 
jurídicas – “ser capaz ou incapaz de agir, ser capaz de ser parte, ser solteiro, ser casado, ser viúvo, e 
ter legitimação hereditária.” (MELLO, 2010, p. 103) 
117 Nessas situações jurídicas complexas unilaterais, Mello se vale da idéia de direito formativo 
gerador para explicar a posição do sujeito passivo. Afirma que “a posição jurídica daquele que faz a 
oferta consiste tão somente em estar vinculado (vinculação) ou exposto a vincular-se (vinculabilidade) 
se houver aceitação por parte daquele a quem se dirigiu a proposta (destinatário). Não constitui, em 
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Observa-se, assim, que a situação jurídica complexa unilateral apontada por 

Mello é compreendida por Vilanova como sendo relação jurídica em sentido 

amplo.118 A relação jurídica em sentido estrito mencionada por Vilanova é o que 

Mello conhece unicamente como relação jurídica – situação jurídica complexa 

multilateral. 

E as ambiguidades conceituais não param por aí. Menezes Cordeiro toma por 

relação jurídica aquilo que chama de situação jurídica relativa, verbis: 

 
A situação absoluta existe por sim, sem dependência de uma outra 
situação, de sinal contrário; a situação relativa, por seu turno, 
consubstancia-se na medida em que, frente a ela, se equacione uma outra, 
de teor inverso. [...] 
A situação relativa “relaciona” duas pessoas: ela dá lugar a uma relação 
jurídica; pelo contrário, a situação absoluta não postula qualquer relação 
jurídica, o que conduziria mesmo, caso admitida, a uma contradição 
terminológica. (MENEZES CORDEIRO, 2007, p. 306) 

 

Valer-se-á, neste trabalho, em razão da logicidade e abrangência do conceito, 

do sentido de relação jurídica dado por Vilanova (2000). Não obstante, independente 

da terminologia que se adote, o que tem relevo para esta pesquisa é a identificação 

das diferentes categorias eficaciais (MELLO, 2010, p. 185) ou posições (VILANOVA, 

2000, p. 121) assumidas pelos sujeitos da relação jurídica. 

Antes de se discorrer sobre as posições jurídicas, cabe ressaltar que, via de 

regra, identificam-se como elementos da relação jurídica os sujeitos, o objeto e o 

vínculo de atributividade (NADER, 2008, p. 300; REALE, 2009, p. 217-218).119 

Amaral analisa a estrutura da relação jurídica, aduzindo: 

                                                                                                                                                         
rigor, um dever a que corresponda um direito, porque a manifestação unilateral de vontade do 
ofertante (negócio jurídico unilateral da oferta) não põe por si o destinatário em uma situação jurídica 
qualquer. O destinatário não tem vinculação alguma à oferta; embora se torne titular de direito 
formativo gerador que, se exercido, obrigará o ofertante. Tal direito, no entanto, é autônomo, uma vez 
que não constitui conteúdo de relação jurídica. Portanto, enquanto não houver a aceitação, existe 
apenas a situação jurídica unilateral do policitante, cujo conteúdo se resume a estar sujeito a vincular-
se (vinculabilidade) ou já vinculado, mas tão somente se ocorrer a aceitação. Trata-se, assim, de 
situação jurídica que tanto pode extinguir-se sem qualquer eficácia em relação a outras esferas 
jurídicas (dos destinatários), como bilateralizar-se (gerar relação jurídica) se o destinatário da oferta 
exercer o direito formativo gerador da aceitação que, em si, apenas é conteúdo de outra situação 
jurídica unilateral. (MELLO, 2010, p. 195-196)   
118 Tomando-se a locução “relação jurídica” em sentido amplo (compreensiva de relações em sentido 
estrito, de qualificações de coisas ou pessoas, de posições jurídicas, de situações jurídicas, status) 
em toda relação jurídica está um termo-sujeito em face de outro termo-sujeito. É a expressão lógica 
da alteridade, da intersubjetividade, do estar ante outros, ligado pela normatividade jurídica. 
(VILANOVA, 2000, p. 166) 
119 O conteúdo da estrutura da relação jurídica pode variar entre os autores. Siqueira Jr., além dos 
mencionados no texto, identifica, ainda, como elementos da relação jurídica o fato propulsor – fato 
jurídico que cria a relação – e a proteção jurídica – forma de o sujeito ativo fazer cumprir as 
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Os sujeitos são pessoas titulares de poderes e deveres, por exemplo, 
credor e devedor, comprador e vendedor, locador e locatário, marido e 
mulher, em uma atribuição bilateral (donde a bilateralidade característica da 
norma jurídica). O elemento objetivo são os bens, aquilo sobre o que 
incidem os poderes contidos na relação, e que consistem em valores 
materiais (coisas) ou imateriais (ações). O vínculo expressa uma posição de 
poder (sujeito ativo) e uma posição de dever (sujeito passivo), com 
referência ao terceiro elemento. (AMARAL, 2008, p. 207) 

 

Na relação jurídica, os sujeitos podem assumir posições específicas, sendo 

determinante para a dissertação a análise do poder, da faculdade, do dever, da 

sujeição e do ônus. Amaral considera essas posições como a própria essência da 

situação jurídica. Afirma o autor: 

 
As situações jurídicas são, assim, conjunto de direitos ou de deveres que se 
atribuem a determinados sujeitos, em virtude das circunstâncias em que 
eles se encontram ou das atividades que eles desenvolvem. Surgem como 
efeito de fatos ou atos jurídicos, e realizam-se como possibilidade de ser, 
pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites atributivos das 
regras de direito. Constituem uma categoria geral abrangente, que 
compreende as diversas manifestações de poder e de dever contidas na 
relação jurídica, como o direito subjetivo e o dever jurídico, e figuras afins 
abaixo descritas. O conceito de situação jurídica é, por isso, inseparável do 
de relação jurídica, que se pode também definir como a síntese de 
situações jurídicas correlatas. (AMARAL, 2008, p. 222) 

 

No mesmo sentido, Roubier: 

 
A situação jurídica se nos apresenta como constituindo um complexo de 
direitos e de deveres; essa é uma situação infinitamente mais frequente 
que aquela de direitos existentes em estado de prerrogativas livres ou de 
deveres aos quais não corresponde nenhum benefício. (ROUBIER, 1963, p. 
52, grifou-se, tradução do autor)120 

 

Malgrado a polivalência de expressões – categoria eficacial (MELLO, 2010), 

situação subjetiva (PERLINGIERI, 2008), categoria de uma situação subjetiva 

(REALE, 2009), situação jurídica em si (ROUBIER, 1963; AMARAL, 2008) –, utilizar-

se-á, neste trabalho, da expressão posição jurídica (VILANOVA, 2000; PONTES DE 

                                                                                                                                                         
obrigações que recaem sobre o sujeito passivo. (SIQUEIRA JR., 2009, p. 163-168). Gomes não 
aponta expressamente o vínculo de atributividade como elemento da relação jurídica, distinguindo-a 
apenas pelo sujeito, objeto e fato propulsor. (GOMES, 2010, p. 78). Mello apresenta esquema gráfico 
da estrutura da relação jurídica, na qual se reconhecem os sujeitos, ativo e passivo, o objeto, o 
vínculo (correspectividade entre direito e dever, pretensão e obrigação, ação e situação de acionado 
e exceção e situação de excetuado). (MELLO, 2010, p. 185-186)  
120 La situation juridique se présente à nous comme constituant un complexe de droits et de devoirs; 
c´est là une position infiniment plus fréquente que celle de droits existant à l´état de prérogatives 
franches, ou de devoirs auxquels ne correspondrait aucun avantage.  
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MIRANDA, 2000) para caracterizar esse plexo de direitos e deveres121 afetos aos 

sujeitos da relação jurídica. 

Nesse toar, é sabido que o poder e a faculdade, assim como o direito 

subjetivo, são vistos como posições que podem ser assumidas pelo sujeito ativo da 

relação jurídica.122  

Quando se fala em direito subjetivo, os doutrinadores, quase sempre, o 

contrapõe ao direito objetivo, sendo essa uma das grandes dicotomias do direito 

(FERRAZ JR., 2008, p. 116). García Máynez, ao discorrer sobre as principais 

acepções da palavra direito, expressa: 

 
O direito, em seu sentido objetivo, é um conjunto de normas. Trata-se de 
preceitos imperativo-atributivos, quer dizer, de regras que, além de impor 
deveres, concedem faculdades. [...] Frente ao obrigado por uma norma 
jurídica observamos sempre uma outra pessoa facultada a exigir o 
cumprimento daquilo prescrito. A autorização concedida pelo preceito 
àquele que detém a pretensão é o direito em sentido subjetivo. (GARCÍA 
MÁYNEZ, 2008, p. 36, tradução do autor)123 124 

 

Dabin, em obra indispensável sobre o tema, entende que “o direito subjetivo é 

essencialmente uma pertinência-domínio, sendo que a pertinência é causa e 

determina o domínio” (DABIN, 1955, p. 100, tradução do autor).125 Descosturando o 

conceito, sustenta que:  

 
Todo direito subjetivo supõe um bem ou valor ligado ao sujeito-pessoa por 
um laço de pertinência. [...] por um lado, a idéia de direito só nasce com 

                                                 
121 Perlingieri alerta que “dever é [...] o nome geral de todas as situações passivas (do mesmo modo, 
poder é o nome de todas aquelas ativas).” (PERLINGIERI, 2008, p. 695). No mesmo sentido, 
Carnelutti (2006, p. 283), aoduzir que “O poder e o dever constituem cada um de per si uma situação, 
sem necessidade de figurarem juntos. Efetivamente, o poder implica o dever e o dever o poder.” 
122  A doutrina nem sempre faz essa distinção da posição jurídica ativa em categorias, reduzindo o 
estudo quase sempre ao direito subjetivo. (AFTALIÓN; GARCÍA OLANO; VILANOVA, 1983; 
RECASÉNS SICHES, 2009; GARCÍA MÁYNEZ, 2008) 
123 El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. Trátase de preceptos imperativo-
atributivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes, conceden facultades. [...] Frente al 
obligado por una norma jurídica descubrimos siempre a outra persona facultada para exigirle el 
cumplimiento de lo prescrito. La autorización concedida al pretensor por el precepto es el derecho en 
sentido subjetivo. 
124 Também Pontes de Miranda assevera que “direito objetivo é a regra jurídica, antes, pois, de todo 
direito subjetivo e não-subjetivado. Só após a incidência de regra jurídica é que os suportes fáticos 
entram no mundo jurídico, tornando-se fatos jurídicos. Os direitos subjetivos e todos os demais 
efeitos são eficácia do fato jurídico; portanto, posterius. O direito objetivo não é logicamente anterior 
ao direito subjetivo; é outra coisa: direito, na expressão “direito objetivo’, e direito, na expressão 
“direito subjetivo”, são duas acepções do vocábulo “direito”, dois fatos diferentes.” (PONTES DE 
MIRANDA, 1999, p. 9-10) 
125 El derecho subjetivo es esencialmente uma pertenencia-dominio, en la que la pertenencia es 
causa y determina el dominio. 
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essa pertinência; por outro, essa pertinência está no princípio de tudo o que 
constitui e caracteriza o direito. Pertinência, e não simplesmente 
adequação, a qual carece da identificação da coisa em relação ao sujeito; 
pertinência que faz da coisa, uma propriedade do sujeito, criando assim o 
direito, o direito do sujeito sobre a coisa. (DABIN, 1955, p. 100-101, 
tradução do autor)126  

 

Alia o conceito de pertinência ao de domínio: 

 
Desde quando a coisa pertence ao sujeito, esse tem poder sobre ela, é seu 
dono. O aspecto subjetivo sucede o aspecto objetivo. A pertinência era 
atributo da coisa, ligada ao sujeito pelo laço dessa pertinência; o domínio é 
atributo do sujeito em relação à coisa “pertencida” e, por tal razão, 
submetida. O direito subjetivo, que se inicia com a pertinência, termina no 
domínio, inseparável, quanto ao mais, da pertinência: assim é ao menos em 
ordem lógica, porque cronologicamente o domínio é contemporâneo da 
pertinência. (DABIN, 1955, p. 109, tradução do autor)127 

 

O autor atenta que a caracterização da pertinência e do domínio, não 

obstante essencial, não basta para a caracterização do direito subjetivo, visto que é 

imprescindível para a apreensão de seu significado observá-lo do ponto de vista 

externo, ou seja, frente a outros sujeitos, a partir de onde se revela a condição de 

alteridade, com as noções de inviolabilidade e exigibilidade (DABIN, 1955, p. 116). 

Explica que: 

 
No primeiro caso, a inviolabilidade: não há direito subjetivo sem a obrigação 
correspondente de respeito a esse mesmo direito. Ius et obligatio sunt 
correlata. [...] De sua parte, o titular do direito sempre tem a faculdade, que 
usará ou não em virtude de seu próprio direito de disposição, de exigir o 
respeito, a não violação de seu direito: esse é o conceito de exigibilidade. 
Por hipótese, a coisa é sua; direta ou indiretamente, ele é seu dono; deve 
ter o direito de reivindicar ou de defender aquilo que lhe pertence ou que lhe 
corresponde. (DABIN, 1955, p. 118-119, tradução do autor)128 

                                                 
126 Todo derecho subjetivo supone un bien o valor ligado al sujeto-persona por un lazo de 
pertenencia. [...] de una parte, la idea de derecho solo nace com esa pertenencia; de otra parte, esa 
pertenencia está en el principio de todo lo que constituye y caracteriza el derecho. Pertenencia, y no 
simple adecuación, que carece de la identificación de la cosa en relación con el sujeto; pertenencia 
que hace de la cosa una propiedad del sujeto, creando así el derecho, el derecho del sujeto sobre la 
cosa. 
127 Puesto que la cosa pertenece al sujeto, este tiene poder sobre ella, es su dueño. El aspecto 
subjetivo sucede al aspecto objetivo. La pertenencia era atributo de la cosa, ligada al sujeto por el 
lazo de esa pertenencia; el dominio es el atributo del sujeto respecto a la cosa “perteneciente” y, por 
tal razón, sometida. El derecho subjetivo, que se inicia con la pertenencia, se termina en el dominio, 
inseparable, por lo demás, de la pertenencia: así es al menos en el orden lógico, porque 
cronológicamente el dominio es contemporáneo de la pertenencia. 
128 En primer término, la inviolabilidad: no hay derecho subjetivo sin la obligación correspondiente del 
respeto a ese mismo derecho. Ius et obligatio sunt correlata. [...] Por su parte, el titular del derecho 
siempre tiene la facultad, que usará o no en virtud de su mismo derecho de disposición, de exigir el 
respeto, la no violación de su derecho: éste es el concepto de exigibilidad. Por hipótesis, la cosa es 
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 Independente da teoria que se adote para explicar o direito subjetivo,129 a 

compreensão do mesmo se manifesta em um poder de agir e de exigir do sujeito 

passivo da relação jurídica determinado comportamento (AMARAL, 2008, p. 231). 

Como diz Reale: 

 
Direito subjetivo, no sentido específico e próprio deste termo, só existe 
quando a situação subjetiva implica a possibilidade de uma pretensão, 
unida à exigibilidade de uma prestação ou de um ato de outrem. O núcleo 
do conceito de direito subjetivo é a pretensão (Anspruch), a qual pressupõe 
que sejam correspectivos aquilo que é pretendido por um sujeito e aquilo 
que é devido pelo outro (tal como se dá nos contratos) ou pelo menos entre 
a pretensão do titular do direito subjetivo e o comportamento exigido de 
outrem haja certa proporcionalidade compatível com a regra de direito 
aplicável à espécie. 
[...] 
Daí podermos dizer, numa noção destinada a reunir os elementos 
essenciais do problema, que direito subjetivo é a possibilidade de exigir-se, 
de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém 
como próprio. (REALE, 2009, p. 259-260)130 

  

O direito subjetivo, assim, está umbilicalmente ligado a um dever jurídico. O 

dever jurídico é a referência correlativa do direito subjetivo. Recaséns Siches diz que 

“a situação ou a conduta do titular do direito subjetivo constitui, segundo a norma, o 

suposto determinante de um dever efetivo de outro ou outros sujeitos” (RECASÉNS 

SICHES, 2009, p. 145, tradução do autor).131  

Se ao direito subjetivo corresponde um dever jurídico, resta claro que, uma 

vez violado, o titular do direito subjetivo detém o poder de “exigir uma ação ou uma 

omissão de quem deve praticá-la ou de quem deve abster-se” (GOMES, 2010, p. 

84). É o que se chama de pretensão. 

                                                                                                                                                         
suya; directa o indirectamente, él es su dueño; debe tener el derecho de reivindicar o de defender 
aquello que le pertenece o que le corresponde. 
129 Não comporta este trabalho a dissertação sobre todas as teorias explicativas do direito subjetivo – 
teoria da vontade, de Windscheid; teoria do interesse, de Ihering; teoria eclética, de Jellinek, 
consideradas clássicas; e as teorias modernas, sendo as principais as teses de Kelsen e a teoria 
egológica de Cossio. (AFTALIÓN; GARCÍA OLANO; VILANOVA, 1983, p. 222-233; GARCÍA 
MÁYNEZ, 2008, p. 187-197) 
130 Na mesma esteira, Ráo vislumbra o direito subjetivo como um poder de agir: “Direito subjetivo é o 
poder de ação determinado pela vontade que, manifestando-se através das relações entre as 
pessoas, recai sobre atos ou bens materiais e imateriais e é disciplinado e protegido pela ordem 
jurídica, a fim de assegurar a todos e a cada qual o livre exercício de suas aptidões naturais, em 
benefício próprio, ou de outrem, ou da comunhão social.” (RÁO, 2004, p. 617) 
131 La situación o la conducta del titular del derecho subjetivo constituye, según la norma, el supuesto 
determinante de un deber actual en otro u otros sujetos. 
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A faculdade jurídica não se confunde com o direito subjetivo.132 Na verdade, 

aquela está topograficamente localizada nesse último. O direito subjetivo é 

composto por um conjunto de faculdades jurídicas (GOMES, 2010, p. 92). Afirma 

Amaral que “faculdades jurídicas são os poderes de agir, contidas no direito 

subjetivo. Consistem em possibilidade de atuação jurídica que o direito reconhece 

na pessoa que se encontra em determinada situação” (AMARAL, 2008, p. 238). 

Gomes apresenta três características da faculdade, quais sejam, “a) a 

faculdade não tem vida própria; b) a faculdade sucede logicamente ao direito; c) a 

faculdade pode deixar de ser exercida sem afetar a existência do direito” (GOMES, 

2010, p. 92).133  

A faculdade é, assim, “um conjunto de poderes” (MENEZES CORDEIRO, 

2007, p. 345). Poderes de agir, como já dito. Irretocável a observação de Gomes, no 

sentido de que “são as faculdades que dinamizam os direitos. Um direito cujo titular 

não usa as faculdades correspondentes conserva-se estático” (GOMES, 2010, p. 

93). 

Uma outra posição jurídica ativa é o poder.134 Pontes de Miranda entende que 

o poder jurídico é efeito do fato jurídico. Sustenta que “os poderes jurídicos enchem 

os direitos subjetivos; [...] o ordenamento jurídico deu ao homem o praticar ou não 

praticar o ato, como poder jurídico” (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 143). 

Enquanto a faculdade é meio fático para a satisfação dos interesses do sujeito, o 

direito subjetivo, por conta do poder jurídico do sujeito, é meio jurídico.  

                                                 
132 Pontes de Miranda diferencia as referidas posições jurídicas: “O direito subjetivo não é a 
faculdade, ainda que seja ela uma só; o direito subjetivo é que contém a faculdade. Porque o direito 
subjetivo é o poder jurídico de ter a faculdade. A faculdade é fática, é meio fático para a satisfação de 
interesses humanos; o direito subjetivo é jurídico, é meio jurídico para a satisfação desses 
interesses.” (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 314) 
133 Quanto a essa última característica, Amaral ressalva que a falta de exercício das faculdades 
jurídicas pode prejudicar, em caráter de excepcionalidade, a existência do respectivo direito, quando 
assim esteja prevista a hipótese em lei. Exemplifica através da usucapião, “em que o proprietário 
perde a propriedade de uma coisa em favor de outro sujeito que dela tem posse mansa e pacífica no 
prazo que a lei estabelece (CC, art. 1.238).” (AMARAL, 2008, p. 238) 
134 Menezes Cordeiro tem uma compreensão particular sobre essa posição jurídica. Diz ele que 
“poder é a disponibilidade de meios para a obtenção de um fim. [...] é uma situação analítica; obtém-
se por via lógica e surge como factor componente elementar das realidades jurídicas. Além disso, ele 
configura-se como uma situação simples: nada mais pode, dele, retirar.” (MENEZES CORDEIRO, 
2007, p. 344). Para ele, a faculdade jurídica difere do poder justamente em razão da realidade 
analítica desse. Exemplifica a distinção para se fazer compreender: “Por exemplo: - o titular de um 
direito sobre uma coisa poderá ter a faculdade de construir; ela implica múltiplos poderes e outras 
realidades diversas, a ponderar caso a caso, através da análise da situação considerada; - esse 
mesmo titular terá o poder de alienar a construção; tem uma disponibilidade de meios para prosseguir 
esse fim. (MENEZES CORDEIRO, 2007, p. 345) 
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Fala-se, ainda, em poder funcional ou direito-dever, cujo titular não detém 

faculdade para o seu não exercício.135 Reale percebe-o como: 

 
Um poder de fazer algo, como expressão de uma competência ou atribuição 
conferidas a uma pessoa, pública ou privada, sem que exista propriamente 
uma pretensão e obrigação correlatas, nem o exercício de uma faculdade, 
no sentido estrito que acabamos de dar a esta palavra. (REALE, 2009, p. 
261) 

 

Perlingieri refere-se a ele como potestà. Diz o autor: 

 
Esta constitui um verdadeiro ofício, uma situação de direito-dever: como 
fundamento da atribuição dos poderes existe o dever de exercê-los. O 
exercício da potestà não é livre, arbitrário, mas necessário no interesse de 
outrem ou, mais especificamente, no interesse de um terceiro ou da 
coletividade. [...] A potestà é, portanto, uma situação complexa, que atribui 
não simplesmente poderes, mas deveres que não devem ser exercidos no 
interesse do titular da potestà [...] (PERLINGIERI, 2008, p. 699-700) 

 

O poder funcional, nessa quadra, compele o seu titular a exercê-lo, já que, ao 

contrário do direito subjetivo, não há disponibilidade em sua gênese. São exemplos 

do direito-dever o pátrio poder, a tutela e a curatela, sendo certo que essa posição 

jurídica alcançou relevo nos limites do direito público (MENEZES CORDEIRO, 2007, 

p. 350).  

Volta-se, agora, para a consideração sobre o dever jurídico, a sujeição e o 

ônus, posições tipicamente passivas que são assumidas pelo sujeito da relação 

jurídica. 

O dever jurídico, na relação jurídica de direito privado, é o contraponto do 

direito subjetivo. É o que Pontes de Miranda (2000, p. 551) chama de princípio 

metajurídico da correlatividade.136 “[...] É a necessidade de se observar certo 

comportamento, positivo ou negativo, a que tem direito o titular do direito subjetivo” 

(AMARAL, 2008, p. 235). 

Perlingieri diferencia o dever da obrigação e do dever específico, a que 

chama obbligo. Para ele, obrigação é posição jurídica passiva específica de uma 

relação obrigacional, correspondente ao direito de crédito; “é caracterizada pelo 

                                                 
135 Gomes alerta que “não se confundem os direitos subjetivos com os direitos-deveres, denominados 
potesta pelos italianos, isto, é, poderes atribuídos a um sujeito para a satisfação de interesses alheios 
que devem ser exercidos obrigatoriamente. Trata-se de um munus.” (GOMES, 2010, p. 85) 
136 Mello (2010, p. 195) o denomina princípio da correspectividade de direitos e deveres. 
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dever de executar uma determinada prestação patrimonial para a satisfação de um 

interesse mesmo não patrimonial do credor” (PERLINGIERI, 2008, p. 695). 

O obbligo, ou dever específico, seria caracterizado pela não patrimonialidade 

da prestação (PERLINGIERI, 2008, p. 695), a exemplo do dever de fidelidade 

conjugal. O dever, em seu sentido amplo, é aquele encontrado entre os princípios 

fundamentais do ordenamento, a exemplo do neminem laedere, o dever geral de 

não violar o direito do outro (PERLINGIERI, 2008, p. 695-696). Esses deveres 

jurídicos de conteúdo genérico podem se especificar em dada relação jurídica, a 

partir da violação do dever geral, fazendo nascer, assim, o dever específico 

(PERLINGIERI, 2008, p. 696). 

Prefere-se manter a distinção apenas entre obrigação e dever jurídico, aquela 

como espécie desse último. Enquanto a obrigação é designação específica do dever 

oponível ao direito de crédito, marcado pela patrimonialidade, o dever jurídico tem 

acepção mais genérica, como aquele correlato ao direito subjetivo.  

Pontes de Miranda (2000, p. 562) chama a atenção para a impropriedade de 

entender-se que, na seara dos direitos absolutos,137 a violação dos mesmos faz 

nascer um dever específico – aquele de reparar. A relação jurídica, nesse caso, tem 

como sujeito passivo as pessoas em geral – o alter – cuja posição por ele assumida 

se categoriza em um dever. A reparação de um direito absoluto é consequência da 

violação do direito mesmo, da não observância do dever de abstenção. A 

determinação do sujeito a partir da referida violação, não faz, como crê Perlingieri 

(2008, p. 696), nascer uma nova relação jurídica e, portanto, um novo dever.138  

Já a sujeição é a posição jurídica assumida por aquele que suporta os efeitos 

do exercício do direito potestativo. Esse “atribui ao seu titular o poder de provocar 

                                                 
137 Amaral ensina que, nos direitos absolutos, o dever é geral, ou seja, todas as pessoas devem 
observá-lo; já nos direitos relativos, o dever é especial, ou seja, identifica-se com especificidade 
aquele que está vinculado pela relação jurídica. (AMARAL, 2008, p. 235) 
138 Tem-se descurado o estudo dos deveres das pessoas em geral. Falando-se de reparação do 
dano, por exemplo, e de outras espécies de responsabilidade, toma-se o suporte fático e a regra 
jurídica, para se apontar o fato ilícito, sem se remontar ao passado. Essa atitude, só no presente, 
cinde a realidade, e corta, temporalmente, o mundo jurídico, impedindo a visão do que estava antes 
do que se reputou suporte fático. E é dela que deriva o não se haver explorado o campo dos direitos 
a sujeitos passivos totais (e.g., direitos de personalidade e direito de propriedade). Quem lesa a 
propriedade de outrem, infringe dever ligado àquela posição de sujeito passivo que hão de ter todas 
as pessoas diante do direito de A à casa ou outro bem de A. Se, em vez disso, B lesa a propriedade 
de A, infringe o dever decorrente da sua posição de sujeito passivo, inserto no sujeito passivo total (= 
“todas as outras pessoas”), e responde pelo dano. O suporte fático contém essa infração de dever 
mais os outros elementos fáticos [...] (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 562) 
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unilateralmente uma vicissitude jurídica desfavorável para o outro sujeito” 

(PERLINGIERI, 2008, p. 685).139  

Perlingieri (2008, p. 685) anota que o fato de o titular do direito potestativo 

poder, unilateralmente, constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica,140 faz 

com que aquele seja também conhecido por poder formativo. Isso já foi percebido 

por Pontes de Miranda (2000, p. 326), que utiliza, porém, a terminologia, direito 

formativo. 

Vilanova (2000, p. 231) anota que a sujeição é justamente uma das 

diferenças entre o direito potestativo e o subjetivo, já que a esse se contrapõe o 

dever jurídico. Note-se que o sujeito passivo da relação jurídica não viola o direito 

potestativo, já que está submetido ao exercício do mesmo.141 Pode acontecer, 

todavia, de, após exercido o direito potestativo, o sujeito passivo expressar alguma 

reação e violar um outro direito, agora subjetivo. 

Por fim, uma outra posição tida pelo direito privado como passiva é o ônus, 

que pode ser definido como “necessidade que o agente tem de comportar-se de 

determinado modo para realizar interesse próprio” (AMARAL, 2008, p. 236). 

Perlingieri esclarece melhor: 

 
O ônus é a situação passiva na qual o titular deve comportar-se não no 
interesse de outrem, mas sim, próprio. O ônus é definido – com expressão 
de conveniência – como obbligo potestativo, no sentido de que o seu titular 
pode realizá-lo ou não. Poder-se-ia, justamente, objetar que não é possível 
falar de obbligo ou de dever deixado à discricionariedade do sujeito 
obrigado, de maneira a faltar em um outro sujeito o direito de exigir o 
cumprimento. Isso, não obstante a definição utilizada, ajuda a compreender 
que existem situações passivas que não vinculam o sujeito titular, o qual, 
com base em uma própria avaliação discricionária, poderá exercê-las, ou 
não. (PERLINGIERI, 2008, p. 698) 

  

 A diferença entre o ônus e o dever jurídico consiste em que, aquele que tem 

um dever jurídico não tem a opção de exercer ou não o mesmo, sob pena de ser 

compelido a recompor o direito subjetivo violado; já o titular do ônus não está 

                                                 
139 Como diz Amaral, “o direito potestativo é o poder que a pessoa tem de influir na esfera jurídica de 
outrem, sem que este possa fazer algo que não se sujeitar.” (AMARAL, 2008, p. 236) 
140 Na verdade, o autor utiliza a expressão situação jurídica, no lugar de relação jurídica. Como já 
explicado neste trabalho, está-se utilizando a terminologia adotada por Vilanova (2000), para quem o 
termo relação jurídica abarca aquele utilizado por Perlingieri (2008) na afirmação destacada.  
141 Menezes Cordeiro atesta que aquela pessoa que se encontra numa posição de sujeição, “nada 
pode, sequer, fazer e logo nada deve fazer; apenas lhe cabe, passivamente, aguardar que o titular do 
direito potestativo actue, ou não, essa posição.” (MENEZES CORDEIRO, 2007, p. 358) 
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vinculado ao interesse de ninguém senão ao seu próprio. Por essa razão, Menezes 

Cordeiro (2007, p. 359) afirma que o ônus se assenta em uma permissão.142 

 Não obstante tratar-se de tema ligado à teoria geral do direito, foi nos 

domínios do direito processual que ele se desenvolveu. Carnelutti foi responsável 

por estabelecer a diferença entre o obbligo (dever jurídico)143 e o ônus, apontando 

que, se a violação do preceito puder ser definida como ato ilícito, estar-se-ia diante 

de um dever, e não de um ônus (CARNELUTTI, 2006, p. 222). 

Goldschmidt desenvolve o assunto, definindo ônus por: 

 
 [...] situações de necessidade de realizar determinado ato para evitar que 
sobrevenha um prejuízo processual. Em outras palavras, trata-se de 
“imperativos do próprio interesse.” Os ônus processuais encontram-se numa 
estreita relação com as “possibilidades” processuais, posto que toda 
“possibilidade” impõe às partes o ônus de ser diligente para evitar sua 
perda. O que pode, deve; a ocasião obriga (ou seja, agrava), e a mais grave 
perante a si mesma, é a de ter perdido a ocasião. (GOLDSCHMIDT, 2003, 
p. 174) 

 

Observa-se, na doutrina, certa resistência em caracterizar o ônus como 

posição jurídica passiva.144 Cambi localiza-o como espécie de posição ativa, ao 

sustentar que o ônus: 

 
 [...] está no mesmo grupo dos poderes e das faculdades, porque o sujeito 
tem liberdade para a realização do ato, que reverte em seu próprio benefício 
e cuja não realização pode acarretar-lhe, apenas, consequências 
desfavoráveis. Nem o juiz nem a parte contrária ou qualquer outro sujeito 
processual podem exigir o seu cumprimento, já que a sua inobservância é 
perfeitamente lícita. (CAMBI, 2006, p. 315) 

  

Acredita-se que essa ambiguidade decorre da observação da relação jurídica 

apenas em sua dimensão estática. Nesse ângulo de visão, percebe-se que algumas 

posições – direito subjetivo, direito potestativo – só podem ser assumidas pelo 

sujeito ativo, enquanto outras – dever jurídico, obrigação –, apenas pelo sujeito 
                                                 
142 “[...] permissão essa que, a não ser actuada num certo sentido, conduz a conseqüências 
desagradáveis para o destinatário da mesma, ainda que não assimiláveis a sanções.” (MENEZES 
CORDEIRO, 2007, p. 359). 
143 É comum nas traduções das obras de Carnelutti encontrar-se a referência a obrigação ao invés de 
dever, por não se fazer a distinção entre obbligazione e obbligo, presentes no idioma italiano. Tal fato 
foi apontado em nota de tradução de Santiago Sentis Melendo à quinta edição do volume I das 
Instituições de Processo Civil de Carnelutti, apesar de o tradutor ter optado por utilizar a expressão 
obrigação (obligación) para se referir tanto a obbligo quanto a obbligazione. (CARNELUTTI, 1973, p. 
298). Como já se viu em Perlingieri (2008), o termo obbligo é melhor traduzido por dever do que por 
obrigação, considerando os sentidos técnicos das expressões. 
144 Goldschimdt (2003, p. 167) refere-se à liberação de um ônus processual como um direito 
processual – posição ativa, portanto.  
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passivo. No mesmo vetor, não se concebe o ônus como posição jurídica ativa, pois, 

ainda na realidade estática, ao sujeito ativo só recorrem direitos em sentido lato, 

aproximando-se o ônus dos deveres, também em sentido lato,145 em razão do 

prejuízo que decorre, ou pode decorrer, em caso de o seu titular não praticar o ato. 

Nesse toar, releva-se a noção de que, em uma dada relação jurídica, o 

mesmo sujeito pode assumir posições ativas e passivas, fato difícil de perceber 

quando se analisa sua estrutura em uma realidade estática. Perlingieri percebe isso 

e, valendo-se de terminologia própria, sustenta que “é preferível, portanto, a doutrina 

que define a relação jurídica como ligação entre situações subjetivas” 

(PERLINGIERI, 2008, p. 734).146  

Essa complexidade da relação jurídica foi também observada por Vilanova 

(2000, p.177-187), que se refere à existência de relações entre relações jurídicas e 

mesmo de múltiplas relações num só ato jurídico. Isso se torna evidente na relação 

processual, como se divisará a seguir, motivo que faz alguns perceberem o ônus 

como posição jurídica ativa. 

 

 

4.2 A relação jurídica processual e as posições jurídicas assumidas pelo juiz 
 
4.2.1 A relação jurídica processual 

 

 

A concepção do processo como uma relação jurídica é tributada à Bülow, a 

partir da obra, “A teoria das exceções processuais e os pressupostos processuais” 

(Die Lehre von den Processinreden und die Processvoraussetzung).147 

                                                 
145 Ver nota de rodapé número 121. 
146 Anota Perlingieri que “as situações subjetivas não se podem distinguir – a não ser em termos 
quantitativos – em ativas e passivas, já que as chamadas situações ativas compreendem também 
deveres gerais e específicos (obblighi) e as chamadas situações passivas contêm frequentemente 
alguns direitos e poderes (PERLINGIERI, 2008, p. 735). Por essa razão, o referido autor assevera 
que o que é essencial para apreender-se o núcleo da relação jurídica não é a posição assumida pelo 
sujeito, mas “a ligação entre um interesse e um outro, entre uma situação, determinada ou 
determinável, e uma outra” (PERLINGIERI, 2008, p. 734). 
147 Apesar de se encontrar, na doutrina, apontamentos a antecedentes remotos da visão do processo 
como relação jurídica em Bulgaro, jurista do século XII, bem assim em Hegel e em Bethmann-Hollweg 
(MOURA ROCHA, 1988, p. 40; ALSINA, 1952, p. 3), há consenso em que a teoria da relação jurídica 
processual foi desenvolvida por Bülow.  
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Para se chegar ao pensamento de Bülow, é de se ter em conta que, uma 

década antes do lançamento de sua teoria, a conhecida polêmica travada entre 

Bernard Windscheid e Theodor Muther,148 acerca da independência entre a ação e o 

direito material, abriu os horizontes para se visualizar o processo como algo distinto 

da relação jurídica material. 

Couture argumenta: 

 
Para a ciência do processo, a separação do direito e da ação constituiu um 
fenômeno análogo ao que representou para a física a divisão do átomo. 
Mais que um novo conceito jurídico, constituiu a autonomia de todo esse 
ramo do direito. Foi a partir desse momento que o direito processual 
adquiriu personalidade e se desprendeu do velho tronco do direito civil. 
(COUTURE, 2005, p. 52, tradução do autor)149 

 

Bülow, na frase que abre sua obra, já apresenta ao leitor o processo como um 

uma relação jurídica: 

 
Nunca se duvidou que o direito processual civil determina as faculdades e 
os deveres que põem em mútua vinculação as partes e o tribunal. Mas, 
dessa maneira, se há afirmado, também, que o processo é uma relação de 
direitos e obrigações recíprocos, quer dizer, uma relação jurídica. (BÜLOW, 
1964, p.1, tradução do autor)150 

 

Logo em seguida, o aludido autor defende a independência da relação jurídica 

processual daquela de direito material: 

 
Essa simples, mas, para o direito científico, importantíssima realidade, sob 
todos os pontos de vista, não tem sido, até agora, devidamente apreciada e 
nem sequer claramente compreendida. Acostuma-se a falar, tão somente, 
de relações de direito privado. A essas, no entanto, não pode ser atribuído o 
processo. Desde quando os direitos e as obrigações processuais se dão 
entre os funcionários do Estado e os cidadãos, desde quando se cuida, no 
processo, da função dos funcionários públicos e desde quando, também, 
com relação às partes se toma em conta unicamente o aspecto de sua 
vinculação e cooperação com a atividade judicial, essa relação pertence, 

                                                 
148 “Pensava-se tradicionalmente que a ação fosse o próprio direito subjetivo que, quando violado, 
assumia forças para a defesa em juízo. Windscheid causou estranheza quando disse que a ação do 
direito moderno não se confundia com a actio romana, já insinuando claramente sua autonomia 
conceitual.” (DINAMARCO, 2009b, p. 202) 
149 Para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno 
análogo a lo que representó para la física la división del átomo. Más que un nuevo concepto jurídico, 
constituyó la autonomia de toda esta rama del derecho. Fue a partir de este momento que el derecho 
procesal adquirió personalidad y se desprendió del viejo tronco del derecho civil. 
150 Nunca se ha dudado que el derecho procesal civil determina las facultades y los deberes que 
ponem en mutua vinculación a las partes y al tribunal. Pero, de esa manera, se ha afirmado, también, 
que el proceso es una relación de derechos y obligaciones recíprocos, es decir, una relación jurídica. 
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com toda evidência, ao direito público e o processo resulta, portanto, em 
uma relação jurídica pública. (BÜLOW, 1964, p. 1-2, tradução do autor)151  

  

Bülow parte do exame das exceções dilatórias para demonstrar que, em seu 

bojo, algumas “se referem à pretensão mesma reclamada judicialmente (a merita 

causae)” (BÜLOW, 1964, p. 11, tradução do autor)152, enquanto as demais 

“concernem à forma de seu exercício (ao modus procedendi)” (BÜLOW, 1964, p. 11-

12, tradução do autor).153 Para ele, apenas as primeiras são exceções de natureza 

material, ao passo que as últimas seriam exceções processuais (BÜLOW, 1964, p. 

12). 

Ao narrar o apontamento, pelo réu, de vícios relativos ao processo através 

das exceções dilatórias, o referido autor antevê na relação processual uma realidade 

distinta daquela substancial, desde quando o reconhecimento do vício nessa relação 

manteria inalterada a relação material. 

Nesse contexto, Bülow investiga o processo civil romano, sobretudo a sua 

divisão em duas fases, a primeira considerada um trâmite preparatório (in jure), 

destinada exclusivamente à determinação da relação processual por meio da 

verificação dos pressupostos de sua constituição; e a segunda reservada para a 

investigação da relação material, o trâmite de fundo (in judicio) (BÜLOW, 1964, p. 7). 

Cunha, então, o autor a expressão pressupostos processuais para designar os 

“elementos constitutivos da relação jurídica processual” (BÜLOW, 1964, p. 5).154  

Com isso, o citado doutrinador revela a autonomia do direito processual frente 

ao direito material. Se não são poucas as críticas formuladas à sua teoria, esse 

mérito de divisar o direito processual do direito material é por todos atribuído a 

Bülow, sendo suas idéias reputadas “o assento de nascimento do processo civil 

como ciência” (DINAMARCO, 2009b, p. 202). 

Sobre a teoria em comento, Alcalá-Zamora y Castillo asseverou: 

 
                                                 
151 Esta simple, pero, para el derecho científico, realidad importantísima, desde todo punto de vista, 
no ha sido hasta ahora debidamente apreciada ni siquiera claramente entendida. Se acostumbra a 
hablar, tan solo, de relaciones de derecho privado. A éstas, sin embargo, no puede ser referido el 
proceso. Desde que los derechos y las obligaciones procesales se dan entre los funcionarios del 
Estado y los ciudadanos, desde que se trata en el proceso de la función de los oficiales públicos y 
desde que, también, a las partes se las toma em cuenta únicamente en el aspecto de su vinculación y 
cooperación con la actividad judicial, esa relación pertenece, com toda evidencia, al derecho público y 
el proceso resulta, por lo tanto, una relación jurídica pública. 
152 Se refiere a la pretensión misma reclamada judicialmente (la merita causae). 
153 Conciernen a la forma de su ejercicio (al modus procedendi). 
154 Los elementos constitutivos de la relación jurídica procesal. 



116 
 

Essa teoria [...] se firma na lei como fonte das obrigações e entende que o 
conjunto de direitos e deveres que compõem o processo integra uma 
relação jurídica, estabelecida entre os três sujeitos que (concreta ou 
potencialmente) exprimem a noção de juízo. Os distintos atos processuais 
desses se encontram ligados pela unidade do fim perseguido, ou seja, a 
obtenção de uma sentença com autoridade de coisa julgada sobre o objeto 
litigioso e, eventualmente, sua execução, quando o citado pronunciamento o 
exija. Por sua natureza, implica uma relação jurídica autônoma (porque é 
independente da relação jurídica material), complexa (porque abarca uma 
série de direitos e obrigações que se estendem ao longo das diversas 
etapas do procedimento, todas elas ligadas entre si sob o ponto de vista 
teleológico) e pertencente ao direito público, porque o processo supõe o 
exercício da atividade jurisdicional do Estado. (ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, 2000, p. 125-126, tradução do autor)155 

 

Os sujeitos da relação jurídica processual são, assim, o juiz e as partes 

(BÜLOW, 1964, p. 3),156 enquanto o seu objeto “não é o próprio bem da vida em 

torno do qual as partes litigam mas a pretensão à tutela jurisdicional que o autor 

postula para si e à qual terá direito ou não, conforme na sentença se dirá” 

(DINAMARCO, 2009b, 202). O terceiro elemento da relação jurídica, qual seja, o 

vínculo de atributividade, se revela nas posições jurídicas ativas e passivas 

assumidas pelos sujeitos da relação processual, o que se investigará mais adiante. 

Para se estabelecer as ligações entre os três sujeitos da relação processual, 

a doutrina se dividiu em basicamente três orientações: a concepção linear de Josef 

Kohler, para quem a relação processual só se estabelece entre as partes, sendo o 

juiz mero colaborador (GONÇALVES, 2002, p. 140); a concepção angular de Konrad 

Hellwig, que define que as relações se estabelecem entre o juiz e as partes, não 

existindo “ligação ou nexo das partes entre si; elas estão unidas apenas através do 

magistrado” (COUTURE, 2005, p. 109, tradução do autor);157 e a concepção 

triangular de Adolf Wach, através da qual “existe uma interligação do juiz e das 

                                                 
155 Esta teoria [...] se fija en la ley como fuente de las obligaciones y entiende que el conjunto de 
derechos e deberes que componen el proceso integra una relación jurídica, establecida entre los tres 
sujetos que (en presencia o en potencia) reclama la noción del juicio. Los distinctos actos procesales 
de este se hallan ligados por la unidad del fin perseguido, o sea la obtención de una sentencia con 
autoridad de cosa juzgada sobre el objeto litigioso y, eventualmente su ejecución, cuando el 
pronunciamiento recaído lo requiera. Por su naturaleza, implica una relación jurídica autónoma 
(porque es independiente de la relación jurídica material), compleja (porque abarca una serie de 
derechos y obligaciones que se extienden a lo largo de las diversas etapas del procedimiento, todas 
ellas ligadas entre sí desde el punto de vista teleológico) y perteneciente al derecho público, porque el 
proceso supone el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado. 
156 Dinamarco atenta para a existência de sujeitos principais – o juiz e as partes – e sujeitos 
secundários – os auxiliares da Justiça e o advogado exercendo esses últimos “funções 
complementares e estão subordinados ao juiz.” (DINAMARCO, 2009b, p. 204) 
157 Ligamen ni nexo de las partes entre sí; ellas están unidas solo a través del magistrado. 
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partes no desenvolvimento e desenrolar do processo” (GONÇALVES, 2002, p. 142), 

estabelecendo-se ligações entre o juiz e as partes e entre as partes em si.   

A teoria triangular é, atualmente, a que recebe melhor acolhida pela doutrina. 

Couture afirma: 

 
Em nosso conceito é essa a proposição correta. A idéia de uma relação 
angular é insuficiente, já que exclui nexos e ligações processuais como a 
que surge entre as partes por motivo de responsabilidade processual. Por 
exemplo, a partir da condenação em custas, surgem direitos de restituição, 
especificamente processuais, das partes entre si. (COUTURE, 2005, p. 110, 
tradução do autor)158 

 

A mais famosa teoria que se contrapõe à natureza jurídica do processo como 

relação jurídica é aquela que o concebe como uma situação jurídica.159 Goldschmidt 

assim a sintetiza: 

 
Pode conceber-se o direito como um conjunto de imperativos que devem 
ser seguidos pelos submetidos às regras jurídicas, porém também como 
uma série de normas que devem ser aplicadas pelo juiz. Esta última 
concepção é a adequada para o Direito justiçário, e, por conseguinte, para o 
Direito Processual Civil. Desde este ponto de vista, as normas jurídicas 
constituem, para os submetidos a ela, as cominações de que o juiz 
observará determinada conduta, e, em última análise, de que ditará uma 
sentença judicial de determinado alcance. Os vínculos jurídicos que nascem 
daqui entre as partes não são propriamente “relações jurídicas” 
(consideração “estática” do direito), isto é, não são faculdades, nem deveres 
no sentido de poderes sobre imperativos ou mandatos, senão “situações 
jurídicas” (consideração dinâmica do direito), ou seja, situações de 
expectativa, esperanças da conduta judicial que há de produzir-se e, em 
última análise, da decisão judicial futura; numa palavra: expectativas, 
possibilidades e ônus. Somente aquelas são direitos em sentido processual 
– o mesmo direito à tutela jurídica (ação processual) não é, desde este 
ponto de vista, mais que uma expectativa juridicamente fundada –, os 
últimos – os ônus –, “imperativos do próprio interesse”, ocupam no processo 
o lugar das obrigações. A situação jurídica diferencia-se da relação jurídica 
não somente pelo seu conteúdo, senão também porque depende, não da 
“existência”, senão da “evidência”, e muito especialmente da prova de seus 
pressupostos. O conceito da “situação jurídica” deve-se a Kohler, o qual vê 
nela uma relação jurídica imperfeita. Porém em todo caso, é um conceito 
especificamente de direito processual, e até talvez seu conceito 
fundamental. (GOLDSCHMIDT, 2003, p. 17) 

 
                                                 
158 Em nuestro concepto es ésta la proposición correcta. La idea de uma relación angular es 
insuficiente, ya que excluye nexos y ligámenes procesales como el que surge entre las partes con 
motivo de la responsabilidad procesal. Por ejemplo, luego de la condena en costas surgen derechos 
de restitución, específicamente procesales, de las partes entre sí. 
159 Outras teorias foram desenvolvidas para apreender a natureza jurídica do processo, como a teoria 
do processo como contrato, a teoria do processo como quase-contrato, a teoria do processo como 
entidade jurídica complexa, a teoria do processo como instituição (COUTURE, 2005, p. 101-118), a 
teoria do processo como procedimento em contraditório (GONÇALVES, 1992, p. 109-120), dentre 
outras.  
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Para Goldschmidt, deve-se considerar os aspectos estático e dinâmico do 

direito.160 Quando a parte não consegue fazer valer o seu direito subjetivo, sob o 

aspecto estático, pode fazer atuá-lo através do processo, numa perspectiva 

dinâmica. A partir da atuação processual, aquilo que, no aspecto estático, era direito 

subjetivo do sujeito, passa a ser uma expectativa de uma vantagem processual 

(GOLDSCHIMDT, 1961, p. 59-60). 

Para o aludido autor, como já relatado, quando se pensa em uma relação 

jurídica, está-se vislumbrando o aspecto estático do direito, razão pela qual percebe 

os vínculos jurídicos estabelecidos entre as partes como situações jurídicas – 

aspecto dinâmico do direito –, desveladas em expectativas, possibilidades e ônus 

(GOLDSCHIMDT, 2003, p. 17). 

A incerteza que permeia a teoria de Goldschmidt pode ser bem percebida no 

excerto que segue: 

 
O modo de ver ou considerar o direito, que converte todas as relações 
jurídicas em expectativas ou perspectivas de uma decisão judicial de 
conteúdo determinado, pode ser denominada de uma consideração 
dinâmica do direito, em contraste com a consideração corrente, que é 
estática, porque enfoca todas as relações jurídicas como consequências 
juridicamente necessárias de fatos pressupostos como realizados. Oswald 
Spengler disse em seu livro, A decadência do Ocidente: “Os romanos 
criaram uma estática jurídica, nossa missão consiste em criar uma dinâmica 
jurídica.” Permita-me, para ilustrar a diferença de enfoque, apresentar um 
exemplo de política. Durante a paz, a relação de um Estado com seus 
territórios e súditos é estática, constitui um império intangível. Quando a 
guerra eclode, tudo se encontra na ponta da espada; os direitos mais 
intangíveis se convertem em expectativas, possibilidades e ônus, e todo 
direito pode aniquilar-se como consequência de não haver aproveitado uma 
ocasião ou descuidado de um ônus; como, ao contrário, a guerra pode 
proporcionar ao vencedor o desfrute de um direito que, em realidade, não 
lhe corresponde. Tudo isso pode afirmar-se correlativamente a respeito do 
direito material das partes e da situação em que as mesmas se encontram 
em relação a ele, quando iniciada a disputa sobre o mesmo. 
(GOLDSCHMIDT, 1961, p. 64-65, tradução do autor)161 

                                                 
160 Diz o autor: “As normas jurídicas têm uma dupla natureza. Por um lado, representam imperativos 
aos cidadãos, por outro, são medidas para a decisão do juiz. A primeira qualidade pertence à função 
extrajudicial. Por isso, chega a ser a base da consideração estática ou material do direito. Da 
segunda há de partir a consideração dinâmica ou processual, sendo necessário estabelecer as 
categorias adequadas para compreender os nexos processuais.” (GOLDSCHMIDT, 1961, p. 49, 
tradução do autor). (Las normas jurídicas tienen una doble naturaleza. Por un lado representan 
imperativos a los ciudadanos, por otro son medidas para el juicio del juez. La primera cualidad 
conviene a función extrajudicial. Por eso llega a ser la base de la consideración estática o material del 
derecho. De la segunda ha de partir la consideración dinámica o procesal siendo necesario 
establecer las categorias adecuadas para comprender los nexos procesales.) 
161 El modo de ver o considerar el derecho, que convierte todas las relaciones jurídicas en 
expectativas o perspectivas de un fallo judicial de contenido determinado, puede llamarse una 
consideración dinámica del derecho en contraste con la consideración corriente, que es estática, 
porque enfoca todas las relaciones jurídicas como consecuencias jurídicamente necesarias de 
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É curioso Goldschmidt fazer uma alegoria do processo a partir da guerra, uma 

vez que sua teoria foi desenvolvida justamente no período entre-guerras, tendo 

publicado a obra, “O processo como situação jurídca” (Der Prozess als Rechtslage), 

no ano de 1925. Não causa estranheza, portanto, toda a carga de incerteza atribuída 

ao direito – expectativas, possibilidades e ônus, “situações que poderiam ser 

denominadas pela palavra francesa: chances” (GOLDSCHMIDT, 1961, p. 59, 

tradução do autor).162 

A teoria de Goldschmidt não supera aquela que antevê no processo uma 

relação jurídica,163 uma vez que aquilo que chama de situação jurídica está contido 

no bojo da própria relação processual. Seriam, na terminologia de Vilanova (2000), 

as posições jurídicas ocupadas pelos sujeitos da relação jurídica. 

Alsina, em texto de fôlego, questiona: 

 
Se substituímos as expressões “direitos e obrigações” por “faculdades e 
deveres” em sentido jurídico, como propusemos, e damos ao conceito de 
sanção a amplitude compreensiva de “conseqüências desfavoráveis”, seria 
vão um intento de conciliação entre ambas as doutrinas? (ALSINA, 1952, p. 
10-11, tradução do autor)164 

 

E arremata: 

 
A teoria da situação jurídica não se opõe, ao contrário, integra o conceito de 
relação jurídica processual. Poderia se dizer que o conceito de relação 
jurídica considera o processo em seu aspecto estático, como o conjunto de 
faculdades e deveres que vinculam as partes com o propósito comum de 
obter uma sentença que decida o litígio; o de situação jurídica considera o 
processo em seu aspecto dinâmico, referindo-se às diferentes posições 

                                                                                                                                                         
hechos presupuestos como realizados. Oswald Spengler ha dicho em su libro La decadencia de 
Occidente: “Los romanos crearon una estática jurídica, nuestra misión consiste en crear una dinámica 
jurídica.” Permítaseme, para ilustrar la diferencia del enfoque, aducir un ejemplo de política. Durante 
la paz, la relación de un Estado com sus territorios y súbditos es estátia, constituye un imperio 
intagible. En cuanto la guerra estalla, todo se encuentra en la punta de la espada; los derechos más 
intangibles se convierten en expectativas, possibilidades y cargas, y todo derecho puede aniquilarse 
como consecuencia de haber desaprovechado una ocasión o descuidado una carga; como al 
contrario, la guerra puede proporcionar al vencedor el disfrute de un derecho que en realidad no le 
corresponde. Todo esto puede afirmarse correlativamente respecto del derecho material de las partes 
y de la situación en que las mismas se encuentran con respecto a él, en cuanto se há entablado pleito 
sobre el mismo. 
162 Situaciones que podrían denominarse con la palabra francesa: chances. 
163 Marques é enfático ao afirmar que “se a doutrina da situação jurídica não diz o que seja o 
processo, mas tão-só se cinge a descrever a situação das partes no que tange ao seu direito 
material, é evidente que tal teoria não pode merecer aceitação, pois deixa em aberto o problema, que 
tanto tem preocupado os juristas, da estruturação do fenômeno processual. (MARQUES, 2000, p. 82) 
164 Si sustituimos las expresiones “derechos y obligaciones” por “facultades y deberes” en sentido 
jurídico, como hemos propuesto, y damos al concepto de “sanción” la amplitud comprensiva de 
“consecuencias desfavorables”, ¿sería vano un intento de conciliación entre ambas doctrinas? 
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que, como consequência de sua conduta, as partes ocupam reciprocamente 
na relação processual e que melhoram ou pioram na esperança de uma 
sentença favorável, conforme cumpram ou deixem de cumprir com as 
cargas processuais que constituem alternativamente seus deveres e 
faculdades. (ALSINA, 1952, p. 12, tradução do autor)165 

 

Não se pode considerar, como quer Goldschmidt, que se conceber o 

processo como relação jurídica é uma consideração estática do direito. O processo é 

dinâmico por sua essência. Etimologicamente, o vocábulo processo exprime 

movimento, uma marcha adiante.166 167  

Ao cuidar da situação jurídica, Goldschmidt não logrou êxito em excluir a 

relação jurídica como determinante da natureza jurídica do processo. Divisou ele o 

processo em ângulo diverso daquele mirado por Bülow, já que se concentrou nas 

posições jurídicas assumidas pelos sujeitos da relação processual. Alsina já 

declarou que “não se pode falar de situações jurídicas se não se pressupõe uma 

relação jurídica: para que haja um credor, diz Kelsen, deve haver um devedor; não 

há pai se não há um filho” (ALSINA, 1952, p. 1, tradução do autor).168 

Quando se tratou, neste trabalho, da relação jurídica de direito privado, já se 

expôs que parte da doutrina a define como uma ligação entre situações jurídicas 

(PERLINGIERI, 2008, p. 734). Na relação jurídica processual o sentido é o mesmo. 

Adaptando-se para a terminologia utilizada na presente dissertação (VILANOVA, 

2000), a situação jurídica de Goldschmidt se mostra nas posições jurídicas 

ocupadas pelos sujeitos de uma relação processual. 

Ganha contorno, todavia, a diferença entre a relação jurídica de direito 

privado e a relação jurídica processual, na medida em que essa última é 

                                                 
165 La teoria de la situación jurídica no se opone, antes bien, integra el concepto de relación jurídica 
procesal. Podría decirse que el concepto de relación jurídica considera el proceso en su aspecto 
estático, como el conjunto de facultades y deberes que vinculan a las partes con el propósito común 
de obtener uma sentencia que decida la litis; el de situación jurídica, considera el proceso en su 
aspecto dinámico, referido a las distintas posiciones que, como consecuencia de su conducta, las 
partes ocupan recíprocamente em la relación procesal e que mejoran o empeoran en la esperanza de 
una sentencia favorable, según que cumplan o dejen de cumplir com las cargas procesales que 
constituyen alternativamente sus deberes y facultades. 
166 “ [...] a ordem ou a sequência das coisas, para que cada uma delas venha a seu devido tempo, 
dirigindo, assim, a evolução a ser seguida no procedimento, até que se cumpra sua finalidade.” 
(SILVA, De Plácido, 2009, p. 1.096, grifou-se) 
167 Alcalá-Zamora y Castillo lembra que “a relação jurídica processual é uma relação em movimento: 
atravessa distintas etapas procedimentais, sem que essa diversidade destrua a unidade processual 
de todas elas” (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, 2000, p. 126, tradução do autor). (La relación 
jurídica procesal es una relación en movimiento: atraviesa distintas etapas procedimientales, sin que 
esa diversidad destruya la unidad procesal de todas ellas) 
168 No puede hablarse de situaciones jurídicas se no se presupone una relación jurídica: para que 
haya un acreedor, dice Kelsen, debe haber un deudor; no hay padre si no hay un hijo. 
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invariavelmente complexa; desvela-se em relações entre relações jurídicas 

(VILANOVA, 2000, p. 179). Vilanova alerta que “no conjunto, o processo é uma série 

ordenada de relações” (VILANOVA, 2000, p. 189).169  

Vale frisar que, não obstante a relação jurídica de direito material ser 

independente da processual, essa última não é totalmente alheia àquela. Processo é 

instrumento para realização do direito material; não constitui um fim em si mesmo. 

As interseções entre as relações são, assim, constantes. Chiovenda já atentou para 

esse fato: 

 
O próprio processo, do mesmo passo que tem por objeto a relação jurídica 
entre as partes deduzida em juízo pelo autor (relação jurídica substancial), 
constitui por sua vez, como veremos, uma relação jurídica de direito público 
entre as partes e o órgão jurisdicional (relação jurídica processual): as duas 
relações apresentam no processo contínuas interferências e contraposição. 
(CHIOVENDA, 1998, p. 21) 

 

Por fim, nota-se que todas as críticas que ainda são formuladas em face da 

teoria da relação jurídica processual não são capazes de torná-la totalmente sem 

valor, ao menos em sua esquematização lógica. Marinoni aventa a crise do conceito 

de relação jurídica processual, por entender que o seu caráter geral e abstrato 

“neutraliza a substância da própria relação em vida” (MARINONI, 2006, p. 12). 

Aponta que o conceito, por primar pela abstração, não admite a pergunta a respeito 

da legitimidade do procedimento ou da decisão, restando esvaziada a discussão 

acerca da observância do processo aos valores constitucionais (MARINONI, 2006, 

p. 13-14). 

A censura de Marinoni dirige-se, na verdade, ao total alheamento da teoria à 

realidade social. Diz o autor: 

 
A crítica à teoria da relação jurídica processual, portanto, volta-se à sua 
assimilação neutra e descompromissada com a realidade da vida do 
homem, isto é, da parte, e à sua transparência em relação à legitimidade do 
poder, do procedimento e da própria decisão. (MARINONI, 2006, p. 14) 

 

                                                 
169 Chiovenda diz que a relação processual é “complexa já que não compreende apenas um direito ou 
obrigação.” (CHIOVENDA, 1922, p. 110, tradução do autor). (compleja en cuanto no comprende un 
sólo derecho u obligación). Couture também assenta que “a relação jurídica processual se compõe de 
relações menores.” (COUTURE, 2005, p. 110, tradução do autor). (la relación jurídica procesal se 
compone de relaciones menores.) 
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O que se observa é que, malgrado as críticas, a teoria da relação jurídica 

processual parece ser a que melhor aporta o processo em uma estrutura lógica; a 

que explana a sua natureza jurídica de forma mais satisfatória. Impregná-la com 

uma carga valorativa para aproximá-la da realidade social e realçar situações não 

presentes na época de sua elaboração é algo possível de ser operado sem, 

necessariamente, afastar a sua esquematização formal. 

 
 
4.2.2 As posições jurídicas do magistrado 

 

4.2.2.1 Terminologias adotadas pelo direito processual 
   

 

Há uma dificuldade natural em se transportar as posições subjetivas clássicas 

da relação jurídica propugnadas pela teoria geral do direito para a relação jurídica 

processual. A visualização da correlação, direito subjetivo-dever jurídico e direito 

potestivo-sujeição, bem assim a identificação da faculdade, do poder, da obrigação e 

do ônus, tão bem delineadas em uma relação jurídica de direito privado, não 

transparecem tão nítido na relação processual. 

A dificuldade se torna evidente em razão da própria trilateralidade da relação 

processual, tendo sido alocado em um de seus polos o magistrado. Esse se 

encontra em uma posição sui generis na relação jurídica e essa peculiaridade 

exsurge ao se comparar a relação processual com aquela de direito privado. O juiz, 

como elemento integrante da relação processoal, ali se encontra no exclusivo 

exercício de uma função estatal – a função jurisdicional. Não atua, portanto, em seu 

próprio interesse, mas sempre na busca da composição do litígio e prestação da 

tutela jurisdicional. 

Nas sendas do direito privado, a posição jurídica que mais se aproxima 

daquela ocupada pelo magistrado na relação processual é a do sujeito que detém 

um poder funcional. Como já visto neste trabalho, o poder funcional na relação de 

direito privado determina a atuação do sujeito para a satisfação de um interesse de 

um terceiro, não havendo que se falar em dever jurídico correlato ou mesmo do 

exercício de uma faculdade. Na relação processual, o juiz não se conduz no 
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interesse exclusivo de nenhuma das partes, senão das duas, sob pena de malograr 

a imparcialidade que lhe é exigida. 

Por conta dessas diferenças, as terminologias cunhadas pela teoria geral do 

direito, facilmente empregadas pelo direito privado quando define sua relação 

jurídica, tiveram de ser adaptadas ao serem empregadas na delimitação da relação 

processual. As relações entre o indivíduo e o Estado fizeram esboçar e estabelecer 

um conceito de direito subjetivo público, esse tributado a Georg Jellinek.170 

A origem do conceito de direito subjetivo público “é contemporânea ao 

nascimento e desenvolvimento do Estado constitucional burguês e liberal, 

exprimindo, no campo jurídico, os princípios da Declaração dos Direitos de 1789” 

(AMARAL, 2008, p. 232). 

No Estado liberal, a exigibilidade individual de direitos civis e políticos 

pressupõe o reconhecimento das liberdades individuais. As lutas pela limitação do 

poder absolutista, que resultaram na concepção do Estado liberal, possibilitaram o 

reconhecimento ao indíviduo do direito de conter os abusos estatais na defesa de 

sua esfera de liberdade individual.  

Passou a se compreender que a relação jurídica travada entre o Estado e 

seus membros confere a esses o direito de controlar a atuação estatal, de exigir 

daquele um não fazer para proteger sua liberdade individual. Como sustenta Fontes, 

“o mero reconhecimento de algumas liberdades não é suficiente para ter alguma 

significação se não é acompanhado por uma série de garantias destinadas a 

estabelecer os limites da atuação do Estado” (FONTES, 2004, p. 14). 

Nesse contexto de não-ingerência do Estado, os direitos subjetivos públicos 

são considerados direitos de liberdade.171 Reale afirma: 

 
A teoria do direito público subjetivo é, pois, uma teoria fundamental, 
porquanto implica a afirmação de que o indivíduo possui uma esfera de 
ação inviolável, em cujo âmbito o Poder público não pode penetrar. Não foi, 
pois, por mera coincidência que, no processo liberal do século XVIII e no 
individualismo que prevaleceu na Revolução francesa, essas idéias tenham 

                                                 
170 Estima-se que o conceito foi definido na obra, Sistema dos direitos subjetivos públicos (System der 
subjectiven öfentlichen Rechts), de 1892 (FONTES, 2004, p. 14). 
171 “Em matéria de direitos subjetivos públicos, Jellinek distingue, como dissemos antes, três classes 
de faculdades: 1. Direitos de liberdade; 2. Direitos que se traduzem na faculdade de pedir a 
intervenção do Estado em proveito de interesses individuais; 3. Direitos políticos. (GARCÍA MÁYNEZ, 
2008, p. 201, tradução do autor). (En materia de derechos subjectivos públicos, Jellinek distingue, 
según dijimos antes, tres clases de facultades: 1. Derechos de libertad; 2. Derechos que se traducen 
en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales; 3. Derechos 
políticos) 
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começado a adquirir contornos mais nítidos. É que, no fundo, todos os 
direitos públicos subjetivos pressupõem o direito fundamental de liberdade, 
entendida em sua dupla valência, como poder autônomo de ser e agir na 
esfera privada (liberdade civil) e na esfera pública (liberdade política). 
(REALE, 2009. p. 268) 

 

Com o declínio do Estado liberal e surgimento do Estado social, a 

reinterpretação do papel estatal possibilitou ao indivíduo exigir dele uma atuação 

positiva, um dar ou um fazer, para a garantia dos direitos sociais mínimos garantidos 

a todos os seus membros. 

A partir dessa fase, com o reconhecimento da existência de direitos sociais, 

vários doutrinadores entendem que restou esvaziado o conceito de direito subjetivo 

público, ou por não perceber mais qualquer distinção entre a pretensão reconhecida 

ao indivíduo em face do Estado e aquela oposta a outro indivíduo,172 ou por 

entender que o conceito não atende à exigência de publicização dos novos direitos 

sociais.173  

Isso constitui apenas um exemplo da dificuldade de se identificar, na relação 

processual, as mesmas posições subjetivas detalhadas na relação jurídica de direito 

privado. No processo, fala-se menos em direitos e mais em poderes. Os direitos 

subjetivos, bem assim as obrigações, estão presentes na relação de direito material. 

Na relação processual, eles se travestem em poderes processuais. Dinamarco é 

conclusivo: 

 
Daí ser impróprio falar em direitos e obrigações no processo, porque os 
deveres impostos aos seus sujeitos têm por objeto imediato a criação de 
situações processuais e não a obtenção de um bem da vida. [...] 

                                                 
172 “Com a crescente intervenção do Estado nas relações sociais, até então domínio privado e 
exclusivo do indivíduo, no sistema garantido pelo Estado Liberal, o conceito de direito subjetivo 
público entra em declínio e a sua distinção do direito subjetivo privado é contestada. Qualquer que 
fosse a concepção sobre seu fundamento, a vontade ou o interesse, o que existe, a rigor, é uma 
situação subjetiva própria da teoria geral do direito, imutável na sua estrutura e na sua natureza, 
sendo improdutiva e injustificável tal divisão. 
Atualmente, com o social predominando sobre o particular, não mais se justifica a distinção jurídica, 
considerando-se o direito subjetivo do ponto de vista técnico, como prerrogativa individual contida nas 
relações jurídicas dos particulares entre si ou com o Estado, todos subordinados à ordem jurídica, 
sob o império da constitucionalidade e da legalidade. (AMARAL, 2008, p. 233) 
173 “[...] há um nó incapaz de ser desfeito nesta concepção de direito subjetivo público e este nó é 
justamente sua incapacidade de superar o interesse egoístico na esfera dos interesses públicos. [...] 
mesmo o status positivus socialis que, sem dúvida, coaduna-se com a natureza prestacional dos 
direitos sociais, é insuficiente paraa compreensão e aplicação dos direitos sociais porque, de tal 
sorte, tais direitos subjetivos públicos pouco têm de público e muito têm de subjetivo, pois sobrepõem 
o interesse individual ao social. [...] 
Afinal, o conceito de direito subjetivo público regula a situação do indivíduo isoladamente considerado 
em relação ao Estado, mas desconsidera os laços de solidariedade (que se estendem no plano 
jurídico) que vinculam os cidadãos entre si, face ao Estado.” (LINS, 2007, p. 129-131) 
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Só por costume ou comodidade tolera-se o emprego do vocábulo direito, no 
processo. Fala-se em direito à prova, direito à sentença de mérito etc., 
como modos simplificados e mais práticos de aludir ao poder de exigir a 
produção de prova, ou de exigir a sentença etc. O “direito” de ação não é 
um autêntico direito subjetivo, mas o poder de criar condições para que o 
Estado possa decidir e, se for o caso, conceder a tutela jurisdicional ao 
autor. (DINAMARCO, 2009b, p. 216) 

 

Dinamarco defende que a faculdade e o poder são posições jurídicas ativas 

dos sujeitos processuais e ônus e dever são posições jurídicas passivas 

(DINAMARCO, 2009b, p. 206). A seu lado, situa-se o poder-dever, posição jurídica 

tipicamente assumida pelo juiz. 

Conceituando as posições jurídicas, Dinamarco sustenta que as faculdades 

processuais revelam sempre uma opção, sendo consideradas puras quando de seu 

exercício não se oberva o acréscimo “de vantagens ao sujeito que a exerce ou 

deveres para o Poder Judiciário ou desvantagens para a parte adversa, ainda que 

indiretas” (DINAMARCO, 2009b, p. 208). Não sendo puras, junto às faculdades 

existem ônus ou poderes. 

Wambier, Wambier e Medina afirmam que “a faculdade existe quando a parte 

pode optar, e o sistema jurídico é indiferente à sua opção” (WAMBIER; WAMBIER; 

MEDINA, 2007, p. 67). É o mesmo que Dinamarco chama de faculdade processual 

pura. Sendo de existência rara no processo, os mesmos autores sustentam que “a 

expressão “faculdade”, portanto, no mais das vezes, é imprópria para qualificar 

juridicamente a atividade do juiz e das partes” (WAMBIER; WAMBIER; MEDINA, 

2007, p. 67). 

Para Dinamarco, os poderes processuais das partes, por sua vez, revelam-se 

na “capacidade de produzir efeitos sobre a esfera jurídica alheia” (DINAMARCO, 

2009b, p. 211), ou seja, o seu exercício gera deveres para o juiz ou agrava a 

situação da parte ex-adversa. Dentro de seu conceito de poder, como se observa, 

encontra-se a faculdade – a opção de seu exercício – tida, pelo autor em comento, 

como não pura. 

Já o poder-dever, posição jurídica natural do magistrado, desmembra-se, ao 

mesmo tempo, em uma posição ativa e passiva. O juiz pode, mas só assim porque 

também deve. O magistrado tem poder processual, condicionado esse poder ao 

dever de exercê-lo. Dinamarco observa: 

 



126 
 

Os poderes do juiz não se confundem com os das partes. Os destas têm 
por fundamento as garantias constitucionais inerentes à participação e à 
defesa, enquanto aqueles constituem desdobramentos técnicos do próprio 
poder estatal. Para poder decidir imperativamente e depois impor suas 
decisões aos litigantes segundo as regras do direito material e mediante um 
processo bem estruturado, o juiz precisa impor sua autoridade sobre eles. 
Daí os grandes poderes que o juiz tem no processo, cada um dos quais se 
resolve na capacidade de produzir efeitos sobre a esfera jurídica das partes. 
(DINAMARCO, 2009b, p. 212) 

 

O conceito de ônus, para Dinamarco, é o mesmo já trabalhado nesta 

dissertação quando se debruçou sobre a relação jurídica de direito privado.174 Diz o 

autor que, “em razão da natureza duelística do processo” (DINAMARCO, 2009b, p. 

214), as partes têm, na maior parte das vezes, ônus no processo, opinião 

compartilhada por Wambier, Wambier e Medina.175  

Já os deveres das partes, de menor observância na relação processual do 

que os ônus, “constituem projeção e consequência de sua sujeição ao Estado-juiz e 

correlativa autoridade exercida por este no processo” (DINAMARCO, 2009b, p. 215). 

Dinamarco, que aponta como o mais amplo e expressivo dever das partes o de 

lealdade, sustenta que aquele que os descumpre incorre em ilícito (DINAMARCO, 

2009b, p. 215). Wambier, Wambier e Medina assim localizam os deveres: 

 
O dever é permanente e não se esgota com o seu “cumprimento” (= com a 
realização da atividade que lhe diz respeito). Diferentemente da obrigação, 
que também libera a adimplente, o dever se liga a uma conduta, e não a um 
ato isolado. (WAMBIER; WAMBIER; MEDINA, 2007, p. 67) 

 

Dessas posições jurídicas mencionadas, entende-se que o magistrado só 

pode assumir duas: o poder-dever e o dever.176  

Os princípios da indeclinabilidade (ou inafastabilidade) e da inevitabilidade da 

jurisdição bem demonstram que os poderes conferidos ao magistrado estão 

diretamente correlacionados ao seu dever de exercer a função estatal na qual foi 

investido. Se ao juiz é conferido o poder de impor sua autoridade às partes 

(inevitabilidade), também não pode ele se furtar ao dever de desempenhar as 

atividades inerentes à sua função (indeclinabilidade). Nessa ótica, sustenta-se que o 

magistrado não detém poder processual desconectado de seu dever funcional. 

                                                 
174 Ver seção 4.1. 
175 “As partes têm, predominantemente, no processo, ônus.” (WAMBIER; WAMBIER; MEDINA, 2007, 
p. 67)  
176 Nessa linha, Dinamarco sustenta que “a ordem jurídico-processual não outorga faculdades nem 
ônus ao juiz.” (DINAMARCO, 2009b, p. 213) 
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O magistrado, também, tem deveres apenas, como nos casos em que a lei 

lhe exige sua abstenção (v.g. as situações de impedimento e suspeição). Não se 

pode qualificar essa posição jurídica como poder-dever, uma vez que o poder 

pressupõe uma atitude positiva, uma ação, e, nesse caso, o juiz deve pôr-se em 

uma postura negativa, um não fazer.  

Mas o magistrado não pode optar por praticar ou deixar de praticar um ato. 

Não tem ele faculdade pura e nem mesmo poder processual dissociado de seu 

dever funcional. Em outras palavras, valendo-se da expressão de Dinamarco 

(2009b), o juiz não detém a capacidade de produzir efeitos sobre a esfera jurídica 

alheia se o exercício dessa capacidade não lhe é imposto pelo dever de exercer a 

atividade jurisdicional.  

Nessa ótica, o chamado poder instrutório do juiz é, na verdade, um poder-

dever.177 Não tem o magistrado livre escolha para determinar a produção de uma 

prova, quando essa se revela necessária para o seu convencimento. E nesse 

processo para se aferir a necessidade da prova, a atividade do juiz não é 

discricionária.  

Faz-se interessante neste momento voltar os olhos, ainda que rapidamente, 

sobre a chamada discricionariedade judicial. 

 

 

4.2.2.2 A discricionariedade judicial 
   

 

De pronto, deve se registrar que, quando se alude à discricionariedade na 

avaliação judicial sobre a necessidade da prova, não se está a sugerir que ao 

magistrado é conferida opção para se valer do poder-dever instrutório. Conforme já 

se repisou, sendo a prova necessária para a formação do convencimento judicial, o 

juiz deve determinar sua realização, não existindo para ele faculdade na prática do 

ato. A natureza jurídica da iniciativa instrutória oficial é um poder-dever. 

Ocorre que a ideia de discricionariedade, muito trabalhada pelo direito 

administrativo, não está jungida apenas à prática ou não do ato, mas também a um 

juízo subjetivo na escolha da forma de atuação, buscando a finalidade prevista na 

                                                 
177 “Portanto, o juiz não está vinculado à relação jurídica processual por direitos subjetivos 
processuais, mas por poderes-deveres” (CAMBI, 2006, p. 20). 



128 
 

norma. Nesse sentido, Mello propõe seu conceito de discricionariedade 

administrativa: 

 
Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 
um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso 
concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 
satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões 
da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente. (MELLO, 
1996, p. 48)  

 

A clássica diferença que se faz entre a atuação vinculada ou discricionária do 

administrador repousa nessa multiplicidade de soluções para se atingir a finalidade 

legal. Não obstante Mello (1996, p. 32-36) defender que discricionaridade não pode 

ser traduzida por arbítrio, na medida em que, quando a norma regula 

discricionariamente uma situação, exige do administrador uma conduta que satisfaça 

a finalidade legal, essa margem de subjetividade não existe na atividade vinculada, 

já que há previsão normativa de seu único comportamento possível.178 

O poder discricionário da Administração Pública, assim, funda-se no 

reconhecimento da razoabilidade de duas ou mais soluções para o caso concreto, 

calcadas em critérios de oportunidade e conveniência do administrador, 

engendrando uma relativa impossibilidade de controle da decisão.179 Agindo o 

                                                 
178 Mello, sobre essa diferenciação, sustenta: “É clássica a distinção entre atos expedidos no 
exercício de competência vinculada e atos praticados no desempenho de competência discricionária. 
Sobre este tema já se verteram rios de tinta. Haveria atuação vinculada e, portanto, um poder 
vinculado, quando a norma a ser cumprida já predetermina e de modo compelto qual o único possível 
comportamento que o administrador estará obrigado a tomar perante casos concretos cuja 
compostura esteja descrita, pela lei, em termos que não ensejam dúvida alguma quando ao seu 
objetivo reconhecimento. Opostamente, haveria atuação discricionária quando, em decorrência do 
modo pelo qual o Direito regulou a atuação administrativa, resulta para o administrador um campo de 
liberdade em cujo interior cabe a interferência de uma apreciação subjetiva sua quanto à maneira de 
proceder nos casos concretos, assistindo-lhe, então, sobre eles prover na conformidade de uma 
intelecção, cujo acerto seja irredutível à objetividade e ou segundo critérios de conveniência e 
oportunidade administrativa. Diz-se que, em tais casos, a Administração dispõe de um “poder” 
discricionário” (MELLO, 1996, p. 9). 
179 Wambier é precisa nesse particular: “Com relação à Administração, todavia, razões de ordem 
pragmática levam a que o sistema jurídico tenha certa espécie de tolerância para com as decisões 
que não seriam ótimas, mas, simplesmente, muito boas, não sendo, em virtude da regra da 
separação de poderes, controlável pelo Poder Judiciário esta opção do agente público, porque feita 
dentro da margem de liberdade que lhe é conferida pela possibilidade de exercício de poder 
discricionário. Às vezes, por causa dos limites temporais e materiais com que conta uma decisão 
administrativa, está-se impedido de chegar até a decisão justa (correta, verdadeira). Assim, deve-se 
reconhecer a validade de decisões tidas como razoáveis quando não se tem condições de saber qual 
seria a correta. Esta conclusão nasce a) das limitações humanas, b) da necessidade que se tem de 
decdir agora, com os meios de que se dispõe, agora. Neste sentido já se disse que a Administração 
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administrador dentro da esfera de liberdade prevista pela norma, recai sobre ele a 

escolha da decisão, sendo certo que mais de uma pode ser tida por correta. 

Há quem defenda que, no campo da atividade jurisdicional, não se observa 

essa possibilidade de o juiz se deparar com mais de uma solução correta para o 

caso. Dworkin, através de sua teoria do Juiz-Hércules, encampa essa corrente. O 

juiz, ao interpretar a norma, não exerce poder discricionário, pois não se admite que 

exista mais de uma interpretação correta para o comando legal.180  

Engisch adota um posicionamento curioso. Ao antever na expressão 

discricionariedade uma pluralidade de sentidos,181 admite a existência da 

discricionariedade judicial apenas na dimensão de valoração das diversas soluções 

para se encontrar a única admitida.182 Fala, assim, em “discricionariedade 

vinculada”, mantendo a ideia de existência de apenas uma decisão ajustada.183 

                                                                                                                                                         
ótima não é a única melhor, mas a melhor possível nas circunstâncias dadas” (WAMBIER, 2008, p. 
178).  
180 Bedaque reafirma essa posição: “[...] Em outros termos: se a discricionariedade é mesmo um 
resíduo de liberdade outorgado pela lei ao administrador, que encontra justificativa os critérios de 
oportunidade e conveniência, seria possível imaginar um juiz de direito decidindo uma causa através 
da escolha (por critérios de conveniência e oportunidade) de uma entre várias opções igualmente 
justas? A resposta deve ser negativa, na medida em que o Estado, através da atividade jurisdicional, 
tende a declarar o direito dos litigantes, concretizando-o (como disse Chiovenda, tratase de afirmar e 
atuar a vontade concreta da lei), ou então tende a compor a lide (como quer Carnelutti, a atuação do 
Estado consistiria na justa composição da lide). Quando se quer tratar, portanto, de 
discricionariedade judicial, a expressão entre nós há de significar apenas a maior ou menor liberdade 
de o juiz adaptar (ou interpretar) as normas aos casos concretos, de tal sorte que o magistrado não 
tem a liberdade de escolher uma entre várias possibilidades de aplicar a norma: em verdade, espera-
se dele que se aplique a norma da única forma correta, dando ao caso concreto a solução imaginada 
(e desejada) pelo legislador” (BEDAQUE, 2001, p. 187-188).  
181 Diz o autor que poder discricionário pode significar “ponto de vista pessoal, possibilidade de 
escolha, espaço de liberdade e multiplicidade de sentidos” (ENGISCH, 2008, p. 217), denotando a 
dificuldade de precisar o conteúdo de discricionariedade.  
182 Afirma Engisch que “pelo menos é possível admitir – na minha opinião é mesmo de admitir – a 
existência de discricionariedade no seio da nossa ordem jurídica conformada pelo princípio do Estado 
de Direito. De discricionariedade, note-se, neste sentido: no sentido de que, no domínio da 
administração ou no da jurisdição, a convicção pessoal (particularmente, a valoração) de quem quer 
que seja chamado a decidir, é elemento decisivo para determinar qual das várias alternativas que se 
oferecem como possiveis dentro de certo “espaço de jogo” será havida como sendo a melhor e a 
“justa”. É problema da hermenêutica jurídica indagar onde e com que latitude tal discricionariedade 
existe” (ENGISCH, 2008, p. 227-228).  
183 Revela o autor: “Aqui podemos lançar mão do conceito evanescente de “discricionariedade 
vinculada” e dizer que a discricionariedade é vinculada no sentido de que o exercício do poder de 
escolha deve ir endereçado a um escopo e resultado da decisão que é o “único ajustado”, em 
rigorosa conformidade com todas as directrizes jurídicas, e particularmente legais, que são de tomar 
em conta, ao mesmo tempo que se procede a uma cuidadosa pesquisa e a uma cuidadosa 
consideração de todas as “circunstâncias do caso concreto”. A incerteza que em todo o caso 
frequentemente subsiste quanto à decisão “justa” seria então um “mal” que se tem de aceitar. Trata-
se aqui de um “espaço residual” (portanto, de um espaço livre – restringido) da “subjectividade na 
apreciação do justo” que persiste depois de terem sido consideradas e atendidas todas as possíveis 
regras e circunstâncias e que não pode ser totalmente eliminado. Este é o conceito de 
discricionariedade vinculada” (ENGISCH, 2008, p. 220-221). 
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Kelsen, por sua vez, através de sua teoria da moldura hermenêutica, sustenta 

que, dentro de um espectro legal, o magistrado pode adotar várias soluções 

corretas, limitando, mas não expugindo a criatividade judicial.184 Com um viés 

nitidamente kelseniano, Grau também defende a inviabilidade de se encontrar uma 

única solução correta através da interpretação,185 mas com isso, todavia, não afirma 

existir a discricionariedade judicial:186 

 

                                                 
184 Afirma Kelsen que, “se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do 
objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura 
que representa o Direito a interpretar e, conseqüentemente, o conhecimento das várias possibilidades 
que dentro desta moldura existem. Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve 
necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a 
várias soluções que - na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar - têm igual valor, se 
bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito - no ato do 
tribunal, especialmente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não significa, na verdade, 
senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa - não significa que ela é a 
norma individual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro 
da moldura da norma geral” (KELSEN, 1999, p. 247). 
185 Grau afrma quue “o intérprete, então, atua segundo a lógica da preferência, e não conforme a 
lógica da consequência: a lógica jurídica é a da escolha entre várias possibilidades corretas. 
Interpretar um texto normativo significa escolher uma entre várias interpretações possíveis, de modo 
que a escolha seja apresentada como adequada. A norma não é objeto de demonstração, mas de 
justificação. Por isso, a alternativa verdadeiro/falso é estranha ao direito: no direito há apenas o 
aceitável (justificável). O sentido do justo comporta sempre mais de uma solução” (GRAU, 2009, p. 
105-106). 
186 Costumam ser apontados pela doutrina como exemplos da suposta discricionariedade judicial, o 
prazo para contestação na ação rescisória e o prazo da citação por edital, dentre poucos outros. 
Nessas situações, a ausência de controle do ato judicial não aponta para uma liberdade absoluta do 
juiz. Wambier sustenta que, “fundamentalmente, parece-nos qie a quase integral imunidade ao 
controle de que se revestem estas decisões nasce da circunstância de que a elas não se pode 
contrapor outra como sendo melhor, e, portanto, como sendo a decisão correta para o caso. Isto não 
significa, todavia, que o juiz tenha nesses casos genuína liberdade para agir. Trata-se de uma 
(pseudo) liberdade, percebida a posteriori, decorrente da impossibilidade técnica do controle dessas 
decisões. [...] Cabe, todavia, repetir-se aqui, o que antes já dissemos, no sentido de que não decorre 
da ausência de expedientes técnicos para controle de determinado tipo de decisão judicial em certos 
casos episódicos a conclusão de que esta não possa estra intrínseca e substancialmente errada” 
(WAMBIER, 2001, p. 351). Indicam-se ainda como situações em que o juiz exerce poder 
discricionário, aquelas em que o mesmo se depara quando soluciona os “casos difíceis” – expressão 
cunhada por Ronald Dworkin, sendo utilizado pela doutrina quando se aventa a necessidade de uma 
abordagem moral para a solução judicial do caso. Sobre o tema, recomenda-se a leitura do artigo 
escrito por Brandão (2006), intitulado “Algumas considerações sobre a discricionariedade judicial” – 
ou quando está diante de conceitos jurídicos indeterminados. Barbosa Moreira é preciso ao afastar a 
discricionariedade dos conceitos jurídicos indeterminados: “O que um e outro fenômeno têm em 
comum é o fato de que, em ambos, é particularmente importante o papel confiado à prudência do 
aplicador da norma, a quem não se impõem padrões rígidos de atuação. Há no entanto, uma 
diferença fundamental, bastante fácil de perceber se se tiver presente a distinção entre os dois 
elementos essenciais da estrutura da norma, a saber, o ‘fato’ (Tatbestand, fattispecie) e o efeito 
jurídico atribuído à sua concreta ocorrência. Os conceitos indeterminados integram a descrição do 
‘fato’, ao passo que a discricionariedade se situa toda no campo dos efeitos. Daí resulta que no 
tratamento daqueles, a liberdade do aplicador se exaure na fixação da premissa: uma vez 
estabelecida, in concreto, a coincidência ou a não coincidência entre o acontecimento real e o modelo 
normativo, a solução estará, por assim dizer, predeterminada. Sucede o inverso, bem se 
compreende, quando a própria escolha da consequência é que fica entregue à decisão do aplicador” 
(BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 67).  
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Insisto nisso: o que se tem denominado de discricionariedade judicial é 
poder de criação de norma jurídica que o intérprete autêntico exercita 
formulando juízos de legalidade (não de oportunidade). A distinção entre 
ambos esses juízos encontra-se em que o juízo de oportunidade comporta 
uma opção entre indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo 
agente; o juízo de legalidade é atuação, embora desenvolvida no campo da 
prudência, que o intérprete autêntico empreende atado, retido, pelo texto 
normativo e, naturalmente, pelos fatos. (GRAU, 2009, p. 57) 

 

Concorda-se com o autor no sentido de não haver lugar para a 

discricionariedade judicial, já que o magistrado não pode se valer de uma entre 

varias soluções baseado em um juízo de oportunidade – fator extrajurídico –, mas 

sim fundado em um juízo de legalidade, com consequências previamente dispostas 

na lei.187  

Especificamente no campo probatório, salta aos olhos que a intelecção do 

julgador na definição da necessidade da prova para a formação de seu 

convencimento não revela uma atitude discricionária. Atua o magistrado com 

liberdade de investigação crítica (WAMBIER, 1993, p. 233), mas sempre justificando 

sua atuação, o que possibilita ao juízo ad quem o controle daquela decisão, sendo 

perfeitamente factível a averiguação do procedimento probatório para estabelecer se 

o juízo a quo efetivamente aportou todas as provas necessárias ao seu 

convencimento acerca do fato controvertido.188 

Em suma, não há que se falar em discricionariedade judicial na iniciativa 

instrutória do magistrado, tanto para o seu exercício – sua natureza jurídica é de 

                                                 
187 Góes conclui que “na discricionariedade não há atitude interpretativa, pois nela somente há 
espaço para escolhas não qualificadas no mundo jurídico, logo, no Poder Judiciário, o magistrado não 
pode agir sem a devida qualificação jurídica – o juízo de legalidade – e, em decorrência disso, afirma-
se não haver lugar para a discricionariedade judicial, como juízo de oportunidade, subsistindo 
somente a interpretação como fonte de concretização da legalidade” (GÓES, 2008, p. 92). 
188 Bedaque assevera: “Hipótese distinta é aquela referente às provas. Aqui, ainda, que o juiz possa 
exercer certas escolhas ligadas à necessidade da prova, a motivação é sempre de rigor. Assim, 
quando o juiz entende necessária a acareação de duas testemunhas, não está tomando uma decisão 
de cunho discricionário (arbitrário), mas está sujeito a justificar sua decisão (motivando-a), tanto que, 
descontente qualquer das partes com o provimento, haverá sempre a possibilidade de recurso à 
instância superior; o mesmo pode ser dito relativamente à inquirição de testemunhas referidas ou à 
juntada aos autos de prova emprestada: o juiz não poderá, a seu alvedrio, deferir ou indeferir a prova 
sem justificação. E ao ustificar sua decisão, permitirá ao tribunal aferir a necessidade, a pertinência e 
a utilidade da prova (deferida ou indeferida). Em outras palavras, embora parte considerável da 
doutrina brasileira entenda que o legislador tenha concedido ao juiz – em caráter excepcional – 
poderes efetivamente discricionários (e os exemplos acima seriam, para esta parte da doutrina, a 
prova de tal discricionariedade), percebe-se, bem ao contrário, que não existe aí discricionariedade 
alguma, mas pura e simples interpretação da lei. O juiz, ao decidir pelo deferimento ou indeferimento 
de uma prova, está sujeito a justificar sua decisão, e se tal justificativa de algum modo prejudicar o 
direito de uma das partes a uma decisão célere (e com o menor desgaste social) ou prejudicar o 
direito da outra à defesa plena, a decisão estará sujeita a revisão em instância superior.” (BEDAQUE, 
2001, p. 188-189) 
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poder-dever, não havendo faculdade para o juiz na determinação de uma prova ex 

officio – quanto em seu exercício – a decisão que ordena a realização de ofício de 

uma prova deve ser fundamentada de modo a demonstrar sua necessidade para a 

formação do convencimento judicial; da mesma forma a via reversa: a inação do 

poder-dever instrutório quando existia prova necessária para aquela finalidade é 

passível de controle pelos tribunais, como se verá mais adiante. 

 

 

4.2.2.3 A verdade possível, a preclusão e a sindicabilidade judicial 
   

4.2.2.3.1 Uma crítica ao conceito de verdade real 
 

 

Diz-se que o poder-dever de iniciativa probatória do magistrado relaciona-se 

diretamente com a necessidade de se buscar a verdade real no processo.189 

Tradicionalmente, sempre se afirmou que, no processo civil, ao juiz era dado se 

contentar com a verdade formal (aquela que resulta das provas colacionadas aos 

autos), ao passo que, no processo penal, deveria insistir-se na descoberta da 

verdade real – ou material –, fato que poderia ser explicado pelo caráter 

eminentemente inquisitivo do ramo penal e dispositivo do civil (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 2006, p. 71-72). 

Atualmente, essa distinção não mais se sustenta,190 desde quando, como já 

se afirmou neste trabalho, o princípio dispositivo não reina absoluto no processo 

civil, dado o seu caráter público, o que supera a ideia de que o mesmo serviria 

apenas para a realização de interesses individuais. O Estado tem no processo um 

meio de concretizar a justiça, efetivando os direitos fundamentais amparados pelo 

texto constitucional. 

                                                 
189 O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.010.559/RN, ressalta essa 
vinculação entre a iniciativa instrutória do juiz e a verdade real. No voto-condutor do aresto, o relator 
afirma que “inobstante o Código tenha acolhido o princípio dispositivo, segundo o qual o juiz deve 
julgar segundo o alegado pelas partes, o abrandou, permitindo a iniciativa probatória do juiz, haja 
vista a busca da verdade real.” (STJ. Quarta Turma. REsp n. 1.010.559/RN. Rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior. DJe 03/11/2008) 
190 Barbosa Moreira é contundente: “Dizer que processo penal persegue a chamada “verdade real”, 
ao passo que o processo civil se satisfaz com a denominada “verdade formal”, é repetir qual papagaio 
tolices mil vezes desmentidas. A verdade é uma e interessa a qualquer processo, se bem que a 
justiça possa (e às vezes deva) renunciar – na área civil e na penal – à sua reconstituição completa, 
em atenção a outros valores de igual dignidade.” (BARBOSA MOREIRA, 1997, p. 118) 
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Bedaque (2009, p. 145), para quem a verdade formal é aquela aceita pelo 

julgador sem qualquer preocupação com a correspondência entre o resultado do 

processo e a realidade substancial, sustenta que não redundaria qualquer alteração 

de significado a substituição da expressão verdade formal por mentira formal. Se a 

prova se destina à reconstituição dos fatos controvertidos,191 a verdade que dali se 

extrai há de ser unívoca. A revelação da verdade confere ao seu descobridor a 

posse do conhecimento da realidade. Nesse sentido, demonstra-se perspicaz a 

observação do referido autor, já que, não correspondendo a verdade formal com a 

realidade, nada mais seria do que uma mentira. 

 No processo, não raro, o magistrado se convence da ocorrência ou não do 

fato controvertido a partir da percepção de terceiros, e não de sua observação 

direta. Reconstroem-se, nessas situações, fatos pretéritos, por meio da interlocução 

daqueles que dizem tê-los presenciado e que, inegavelmente, traduz a realidade a 

partir de uma valoração subjetiva.192 

Nesse mote, muitos observam que a verdade material é algo mítico (ZILLI, 

2003, p. 114) ou uma mera utopia (MARINONI; ARENHART, 2009, p. 33),193 

aventando a noção de que o processo busca a verdade possível. Fux demonstra 

essa assertiva:  

 
Ao afirmar-se que provar é convencer, não se quer assentar que esse 
convencimento nem sempre condiz com a verdade, senão com o provável. 
A busca da certeza tornaria infindável o processo. O processo contenta-se 
com a verdade que migra para os autos, ou seja, a verdade do Judiciário, 
aquela que importa para a decisão. Assim, a conclusão a que chega o juízo 
não tem compromisso absoluto com a verdade, senão com a justiça, a 

                                                 
191 Ver, no capítulo I, a subseção 1.5.1. 
192 Aliado a esse fato, que obnubila a possibilidade de se atingir a verdade, Neves (2005, p. 30-37) 
enuncia outras limitações processuais para a obtenção da verdade, quais sejam: a) a adstrição ao 
juiz aos fatos narrados pelas partes nos autos, não podendo utilizar-se de conhecimentos privados 
dos fatos em sua decisão judicial; b) as situações em que as regras procedimentais não permitem 
que a prova seja produzida por conferirem pouca credibilidade em determinados meios de prova na 
situação específica, como os caso dos artigos 347, 353, parágrafo único, 363, 401 e 405 do Código 
de Processo Civil, dentre outros; c) a preclusão para as partes no procedimento probatório.  
193 Taruffo diz que: “No entanto, o fato de que se possa prudentemente falar, em geral e no contexto 
do processo, somente em verdade relativa não significa dizer que a verdade não existe, que não tem 
sentido e que não pode ser estabelecida: significa apenas que a verdade nunca é absoluta e deve ser 
determinada com base nas provas disponíveis.” (TARUFFO, 2007, p. 212, tradução do autor). 
(Tuttavia, il fatto che se possa sensatamente parlare, in generale e nel contesto del processo, soltanto 
di la verità relative, non significa che la verità non esista, non abbia senso e non possa essere 
stabilita:  significa soltanto che la verità non è mai assoluta e va stabilita sulla base delle prove 
disponibili.)
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estabilidade e a segurança sociais, alcançadas mediante a colaboração das 
partes. (FUX, 2008, p. 704)194 

 

Nessa quadra, se a verdade formal é um conceito inconsistente, pois se 

exterioriza em uma não-verdade,195 e a verdade material é um conceito praticamente 

inatingível, na medida em que nunca haverá certeza absoluta de que o resultado 

obtido a partir do material probatório corresponde à realidade, a distinção entre um 

conceito e outro encerra um valor apenas histórico ou, quando muito, confere carga 

semântica a escritos que cuidam de procedimentos voltados para a efetivação do 

acesso à justiça.  

Com isso não se pretende afirmar que o processo prescinde da verdade. 

Como já se estabeleceu no início dessa subseção, costuma-se sustentar que a 

iniciativa probatória do magistrado em muito se justifica por meio de sua 

investigação. Resta saber qual seria a forma de se atingir essa verdade possível 

dentro do processo. 

Calamandrei (2003, p. 275-277) defende a substituição da verdade – 

incorpórea – pela verossimilhança,196 como substrato do convencimento judicial. 

Segundo o autor, a verossimilhança incide sobre a afirmação do fato e não sobre o 

fato em si, não dependendo, assim, da ratificação pela prova.197 O convencimento 

do magistrado, fundado na verossimilhança, apoia-se nas máximas de experiência, 

                                                 
194 No mesmo sentido, Rosito defende: “Assim, pode-se dizer que, entre verdade e prova, existe um 
vínculo teleológico, de modo que o sistema deve orientar-se para atingir esse fim. Além disso, na 
medida em que não se pode reconstruir inteiramente o passado, por melhores que sejam as provas 
produzidas em determinado processo, estaremos sempre no terreno das probabilidades, de maior ou 
menor grau.” (ROSITO, 2008, p. 56) 
195 A expressão não verdade foi utilziada por Carnelutti: “É certo que a verdade formal é uma não 
verdade, posto que verdade não pode haver mais que uma.” (CARNELUTTI, 2005, p. 81)  
196 Diz Calamandrei que “quando se diz que um fato é verídico, em substância se quer dizer que 
atingiu, na consiciência de quem como tal o julga, aquele grau máximo de verossimilhança que, em 
relação aos limitados meios de conhecimento de que o julgador dispõe, basta dar-lhe a certeza 
subjetiva de que aquele fato ocorreu.” (CALAMANDREI, 2003, p. 276). Continua demonstrando: 
“ainda que todas as testemunhas estejam concordes em testemunhar um fao, o juiz, quando conclui 
que aquele fato é verdadeiro, em essência quer dizer, talvez sem que ele próprio perceba, que como 
todas aquelas testemunhas estão de acordo em relatar o fato daquele modo é verossímil que o fato 
tenha ocorrido precisamente assim.” (CALAMANDREI, 2003, p. 276-277). Conclui arrematando que 
“mesmo para o juiz mais escrupuloso e atento vale o limite fatal de relatividade, próprio da natureza 
humana: o que vemos é apenas o que nos parece ver.” (CALAMANDREI, 2003, p. 277) 
197 Calamandrei afirma que a inverossinilhança não é motivo suficiente para impedir a produção de 
uma prova, já que a parte tem, além do ônus, o direito de provar, e bem pode demonstrar que, apesar 
das aparências contrárias, a alegação inverossímil em abstrato é verdadeira em concreto. Porém, 
“quando todas as provas tenham sido admitidas e esgotadas, e ao juiz nada mais resta senão avaliá-
las segundo sua livre apreciação, então a verossimilhança ou inverossimilhança volta a ser a 
posteriori argumento de que o juiz pode servir-se para formar sua convicção.” (CALAMANDREI, 2003, 
p. 303) 
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naquilo que ocorre de ordinário,198 considerando verdadeiro o fato alegado em razão 

de a experiência comprovar que, em situações similares, fatos daquela mesma 

espécie ocorreriam normalmente. 

O referido doutrinador apresenta a verossimilhança como algo próximo da 

verdade, asseverando que a fase probatória tem o condão de aproximar o 

convencimento judicial da verdade tida por inatingível, o que não autoriza o 

entendimento de que o magistrado, depreendendo inverossímil a afirmação de um 

fato, possa dispensar, de pronto, a produção de prova tendente a comprovar a 

alegação. Sustenta Calamandrei: 

 
Embora estejamos convencidos de que a natureza humana não é capaz de 
atingir as verdades absolutas, é dever de honestidade empenhar-se com 
todas as forças em tratar de aproximar-se o mais possível da meta 
inatingível: assim, no processo, embora convictos de que a sentença final 
não pode ser mais que um juízo de verossimilhança, que não exclua nunca, 
de forma absoluta, o erro judicial, isso não exclui que toda a natureza do 
procedimento deva estar previamente ordenada a tornar mais profunda e 
controlada possível a investigação da verdade, de maneira que a distância 
entre esta e a verossimilhança se reduza ao mínimo. 
Em segundo lugar, não me parece que a tendência – viva nas legislações 
processuais de todos os tempos – a liberar o processo da opressão das 
causas infundadas possa traduzir-se oportunamente em uma regra geral, 
que autorize o juiz a rejeitar in limine litis, sem exame, todas as demandas 
que prima facie lhe pareçam inatendíveis. [...] O princípio segundo o qual o 
juiz, antes de rejeitar por infundada uma demanda, tem o dever de examiná-
la no mérito – para demonstrar, com todas as garantias probatórias, o seu 
não-fundamento – é uma garantia de liberdade.” (CALAMANDREI, 2003, p. 
306-307)    

   

Esse grau de aproximação da verdade não consegue ser precisado por 

Calamandrei, impossibilitando a distinção entre a verossimilhança e conceitos como 

possibilidade e probabilidade,199 o que foi percebido por Marinoni e Arenhart (2009, 

                                                 
198 Atesta Calamandrei: “Semelhante mecanismo lógico norteia o juízo de verossimilhança ou 
inverossimilhança. Também aqui, para julgar se um fato é verossímil ou inverossímil, recorremos, 
sem necessidade de uma direta investigação histórica acerca de sua verdade concreta, a um critério 
de ordem geral já adquirido anteriormente mediante a observação de quod plerumque accidit: posto 
que a experiência nos ensina que fatos daquela mesma categoria ocorrem normalmente em 
circunstâncias similares às que se observam no caso concreto, infere-se desta experiência que 
também o fato em questão se apresenta com a aparência de verdadeiro; e, por outro lado, conclui-se 
que é inverossímil quando, mesmo podendo ser, mostra-se, entretanto, em contraste com o critério 
sugerido pela normalidade.” (CALAMANDREI, 2003, p. 281) 
199 “Mas estas diferenças não têm uma precisa correlação no vocabulário dos juristas: no máximo, 
caso se considere como termo de referência a comprovação da verdade, pode-se dizer que essas 
três qualificações (possível, verossímil e provável) constituem, nessa ordem uma aproximação 
gradual, uma progressiva acentuação em busca do reconhecimento do que é verdadeiro. Quem diz 
que um fato é verossímil está mais próximo de reconhecê-lo verdadeiro que aquele que se limita a 
dizer que é possível; e quem diz que é provável está ainda mais avançado que aquele que diz que é 
verossímil, já que vai além da aparência, e começa a admitir que há argumentos para fazer crer que à 
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p. 42). Entende-se que o mérito do pensamento de Calamandrei sobre essa 

temática repousa em se destacar da prova a finalidade de se alcançar uma verdade 

absoluta, evitando-se o prolongamento do processo em função de uma realidade 

impossível de ser apreendida. Mas não há como se admitir que a verossimilhança 

seja o sustentáculo da decisão, fundada que está em suposições apriorísticas da 

ocorrência ou não do fato controvertido.200 

Cambi (2001, p. 76-79) sustenta que a finalidade do processo é a decisão 

justa, assumindo a verdade, nessa dimensão, um papel instrumental. Não obstante, 

como não há nenhuma garantia de que a justiça vai ser realizada, vez que nunca 

haverá certeza de que a “verdade” que exsurge dos autos corresponde ao que 

efetivamente ocorreu, o procedimento probatório é o que legitima a decisão 

judicial.201 Afirma o autor: 

 
Logo, as provas servem para que o juiz possa reconstruir, de modo racional 
e verdadeiro, as situações fáticas que dão fundamento à controvérsia; por 
conseguinte, o magistrado não é livre para dar razão àquele que deseje, 
mas à parte que melhor lhe convença da existência dos fatos que vão tornar 
possível a tutela jurisdicional. Por intermédio das provas, portanto, a 
descoberta da verdade torna-se meio para a obtenção da justiça da 
decisão. (CAMBI, 2001, p. 79) 

    

A verdade seria, assim, definida por referência à argumentação (HABERMAS, 

2004, p. 242-243). Para compreender essa afirmação, valer-se-á dos estudos de 

Chaïm Perelman sobre o processo argumentativo, expondo, aqui, de forma 

                                                                                                                                                         
aparência corresponda a realidade. Mas trata-se de matizes psicológicos, que cada julgador entende 
a seu modo.”  (CALAMANDREI, 2003, p. 282-283) 
200 Cambi traduz esse raciocínio: “Com efeito, o juízo de verossimilhança é instrumental, pois recai 
sobre as alegações dos fatos, independentemente de ter ou não sido iniciado o procedimento 
probatório, enquanto o juízo de verdade é final, pois está baseado na valoração dos resultados das 
provas, em relação àquilo que já havia sido alegado. O juízo definitivo (verdadeiro) é resultado da 
comparação entre a representação feita, pelas partes, dos fatos (alegações) e a efetiva 
demonstração desses fatos constante nas provas produzidas. O juízo de verossimilhança, por outro 
lado, não está fundado na representação probatória do fato que deve ser provado, mas em uma 
máxima de experiência que concerne à frequência com que esse fato se reproduz na realidade. O 
juízo de verossimilhança não é, pois, resultado da relação entre as alegações e as provas, mas do 
confronto entre a representação do fato, feita pelas partes (alegações), e um juízo genérico e prévio, 
em relação a atividade probatória, que toma o fato representado e procura encaixá-lo em uma 
categoria jurídica típica. O conceito de verossimilhança, desse modo, prescinde de elementos de 
prova, não podendo ser considerado o objetivo a ser alcançado pelo procedimento probatório.” 
(CAMBI, 2001, p. 59-60) 
201 “A prova ganha, então, relevância, já que pode ser considerada um instrumento de que as partes 
dispõem para influenciar o convencimento do juiz e, ao revés, um meio para que o magistrado possa 
averiguar os fatos sobre os quais as partes fundam suas alegações. Destarte, nenhuma decisão 
poderia ser considerada justa se estivesse fundada em um acertamento incorreto ou insuficiente dos 
fatos. O acertamento verdadeiro dos fatos é uma condição nevessária, embora não suficiente, para 
que se possa dizer que a decisão judicial é justa.” (CAMBI, 2001, p. 78) 
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superficial, mas suficiente para este trabalho, os pontos principais do pensamento do 

autor que corroboram a assertiva inicial. 

A argumentação se inicia com a relação entre o orador e o auditório,202 

contato que é essencial ao longo do desenvolvimento de todo o processo 

argumentativo, já que esse visa obter a adesão daqueles a quem se dirige 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 21). Nessa relação, exige-se um 

vínculo mínimo entre o orador e o auditório, que é a atenção.203 O orador, também, 

deve adaptar-se ao auditório,204 que nem sempre se apresenta de maneira 

homogênea, valendo-se, para isso, de argumentos múltiplos para conquistar os 

diversos elementos de seu auditório (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 

24). 

Perelman atenta para o fato de que o orador deve ter em mente, ao 

argumentar, se procura apenas convencer ou também persuadir o auditório,205 

afirmando que, uma vez que o argumento é sempre algo contextual, o 

convencimento e a persuasão decorrem, então, do tipo ideal de auditório projetado 

pelo orador. A argumentação pode ser dirigida a um auditório universal ou a um 

auditório particular.206  

                                                 
202 Auditório é definido como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 
argumentação. Cada orador pensa, de uma forma mais ou menos consciente, naqueles que procura 
persuadir e que constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos.” (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 22)   
203 “Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles a quem ela se 
destina lhe prestem alguma atenção.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 20)   
204 “Há apenas uma regra a esse respeito, que é a adaptação do discurso ao auditório, seja ele qual 
for: o fundo e a forma de certos argumentos, apropriados a certas circunstâncias, podem paracer 
ridículos noutras.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 28)   
205 “Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um auditório 
particular e chamar convincente àquela que deveria obter a adesão de todo ser racional. O matiz é 
bastante delicado e depende, essencialmente, da idéia que o orador faz da encarnação da razão. 
Cada homem crê num conjunto de fatos, de verdades, que todo homem “normal” deve, segundo ele, 
aceitar, porque são válidos para todo ser racional. Mas será realmente assim? Essa pretensão a uma 
validade absoluta para qualquer auditório composto de seres racionais não será exorbitante? Mesmo 
o autor mais consciencioso tem, nesse ponto, de submeter-se à prova dos fatos, ao juízo de seus 
leitores. Em todo caso ele terá feito o que depende dele para convencer, se acredita dirigir-se 
validamente a semelhante auditório.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 31)   
206 “O auditório universal é constituído por cada qual a partir do que sabe de seus semelhantes, de 
modo a transcender as poucas oposições de que tem consciência. Assim, cada cultura, cada 
indivíduo tem sua própria concepção do auditório universal, e o estudo dessas variações seria muito 
instrutivo, pois nos faria conhecer o que os homens consideraram, no decorrer da história, real, 
verdadeiro e objetivamente válido.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 37). Os auditórios 
particulares se distinguem pelo uso de uma linguagem técnica que lhes é própria. “É nas disciplinas 
formalizadas que essa linguagem se diferencia ao máximo daquela que, por outro lado, os membros 
de semelhante auditório utilizam em suas relações diárias e compreendem enquanto membros de um 
auditório mais geral; mas, mesmo em disciplinas como o direito, que tomam muitos de seus termos 
técnicos emprestados da linguage corrente, puderam parecer herméticas aos não-iniciados.” 
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Para o autor, o ponto de partida e o objetivo do desenvolvimento da 

argumentação é o acordo, sem o que não se torna possível iniciar o diálogo. Como o 

acordo com o auditório é condição preliminar para a adesão, o orador deve se 

preocupar com a escolha das premissas – os objetos do acordo – e a forma de 

apresentá-las (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 73-74). O orador tem 

de observar algumas condições para augurar uma adesão do auditório a essas 

premissas, quais sejam, o acordo do auditório de que as premissas são verdadeiras 

e que essas, e não outras, devem ser utilizadas no diálogo, bem assim a confiança 

do auditório na neutralidade de quem apresenta as premissas. 

Reconhece-se a importância da seleção prévia dos elementos – dados – que 

servirão de ponto de partida para a argumentação. Perelman (2005, p. 131) diz que, 

quando o auditório é especializado, fica relativamente fácil escolher o conjunto dos 

dados. Uma comunidade jurídica, por exemplo, estabelece as regras e os ritos que o 

orador deve observar ao desenvolver uma argumentação tendente a convencer ou 

persuadir o auditório. O fato de o orador selecionar certos elementos e apresentá-los 

ao auditório significa que os considerou importantes e pertinentes ao debate. Essa 

escolha confere aos elementos o que a retórica chama de presença, um fator 

essencial na argumentação que atua na sensibilidade da comunidade (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 132).207 

O referido teórico sustenta, ainda, que a argumentação exige sempre a 

interpretação dos dados. Além de selecioná-los da melhor forma, o orador deve 

conferir a eles um significado que escolheu atribuir aos mesmos, obrigando-se a 

sustentar de maneira coerente essa interpretação perante o auditório, em busca de 

sua adesão (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 136-137). 

Aliada à seleção e à interpretação dos dados, Perelman confere relevo à 

forma de apresentação dos mesmos em uma argumentação.208 Alude, assim, à 

questão do tempo gasto com a enunciação das premissas: quanto maior relevância 

                                                                                                                                                         
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 112). Para entrar em um grupo especializado, diz o 
autor, é necessária uma iniciação. 
207 “Destarte, uma das preocupações do orador será tornar presente, apenas pela magia de seu 
verbo, o que está efetivamente ausente e que ele considera importante para sua argumentação, ou 
valorizar, tornando-osmais presentes, certos elementos efetivamente oferecidos à consciência.” 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 133) 
208 Perelman afirma que “uma apresentação eficaz, que impressiona a consciência dos ouvintes, é 
essencial não só em toda a argumentação visando à ação imediata, mas também naquela que visa a 
orientar o espírito de uma certa forma a fazer que prevaleçam certos esquemas interpretativos, a 
inserir os elemtnso de acordo num contexto que os torne significativos e lhes confira o lugar que lhes 
compete num conjunto.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 161) 



139 
 

tem o dado, maior o tempo que a argumentação deve dedicar à sua apreciação para 

reforçar sua presença na consciência dos ouvintes (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 162-163). Ressalta, também, a importância da escolha dos 

termos a serem utilizados pelo orador para expressar seu pensamento e alcançar a 

comunhão com o auditório (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 168 e 

185). 

Ao tratar das técnicas argumentativas, Perelman (2005, p. 337) trabalha a 

interação entre o ato e a pessoa, sustentando que a posição do orador e o 

reconhecimento público de sua identidade trazem consequências para a adesão do 

auditório.209 O juiz, nesse contexto, é um orador que encontra no auditório uma 

predisposição à sua adesão, vez que sua autoridade na argumentação é 

reconhecida pelos ouvintes (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 351-

352). 

Partindo dessa breve exposição, pode-se afirmar que é através da 

argumentação que o juiz (orador) encontra a adesão das partes (auditório) à sua 

decisão. Em um modelo cooperatório, as partes e o magistrado produzem provas 

para que esse se convença acerca da ocorrência ou não dos fatos controvertidos e 

articulados no processo. É esse procedimento que legitima a decisão judicial,210 

engendrando a adesão das partes ao referido comando. Marinoni e Arenhart 

afirmam: 

 
Enfim, partindo-se dessa lógica, tem-se uma construção da verdade, 
legitimada pelo procedimento adotado, que deve ser o de uma 
argumentação em colaboração (não em conflitualidade). As versões parciais 
apresentadas pelas partes somam-se ao papel ativo do juiz, em perfeito 
diálogo, na tentativa de construir (e não descobrir) uma verdade possível 
que guiará a aplicação da lei ao caso submetido ao Judiciário [...] 
(MARINONI; ARENHART, 2009, p. 47) 

 

Como a verdade real é algo intangível, as partes consentem em admitir como 

a verdade dos fatos deduzidos em juízo aquela que brota das provas produzidas no 
                                                 
209 “A reação da pessoa sobre seus atos é influenciada por um dos fatores aos quais a psicologia 
social concedeu a maior importância, o do prestígio. O prestígio é uma qualidade da pessoa que se 
reconhece por seus efeitos.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 345) 
210 Luhmann deixa expresso: “Através da sua participação no procedimento todos os intervenientes 
são induzidos a expor o âmbito decorativo e a seriedade do acontecimento, a distribuição dos papéis 
e competências da decisão, as premissas da decisão procurada, na verdade todo o direito, na medida 
em que não se discute a sua apresentação e confirmação por esse meio. Não basta que os 
representantes do poder anunciem com solenidade unilateral os princípios da sua opção e decisões. 
O que tem um valor especial é, precisamente, a cooperação daquelas que possivelmente ficam para 
trás [...]” (LUHMANN, 1980, p. 96-97) 
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processo, com observância do contraditório. Mesmo que as partes entendam que 

haja uma distância entre a realidade e decisão judicial, aceitam o pronunciamento se 

convencidas de que aquele era a única solução possível de ser produzida com lastro 

no material probatório presente nos autos. Essa é uma premissa do acordo que 

antecede o início do diálogo travado pelos sujeitos do processo. 

O juiz busca na prova o seu convencimento. As partes participam desse 

convencimento por meio da produção de provas destinadas a ratificar suas 

alegações.  A prova é, então, um elemento de argumentação dirigido a convencer o 

magistrado de que a afirmação feita por uma parte de que algo ocorreu merece 

crédito (MARINONI; ARENHART, 2009, p. 51), mas também destinado às próprias 

partes, no sentido de convencê-las de que a decisão é justa porque calcada no 

escorço probatório. 

Nesse toar, o procedimento que precede a decisão judicial constrói a verdade 

possível de ser alcançada. Em outras palavras, dá azo, se é que assim se possa 

chamar, à verdade processual. 

 

 

4.2.2.3.2 A questão da preclusão judicial no procedimento probatório 
 

 

O termo preclusão deriva do latim praeclusio, de praecludere (fechar, tolher, 

encerrar), dando a ideia de impedimento que alguma coisa se faça ou prossiga 

(SILVA, De Plácido; 2009, p. 1.070). No processo, a preclusão está diretamente 

relacionada com a atividade processual das partes (MOURA ROCHA, 1959, p. 181), 

significando a perda, extinção ou consumação de um poder processual.211 

Junge-se o sentido do vocábulo preclusão à noção de que o processo 

reveste-se de um conjunto ordenado de atos, cada qual previamente localizado, 

consubstanciando um caminhar para a frente. Deduz-se, daí, que o fundamento da 

                                                 
211 Marques conceitua a preclusão sob um ângulo objetivo e outro subjetivo, defendendo: “Sob o 
ponto de vista objetivo, a preclusão é um fato impeditivio, destinado a garantir o avanço progressivo 
da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento. Do ponto de 
vista subjetivo, é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por 
não ter sido exercido em tempo e momento oportuno, fica praticamente extinto.” (MARQUES, 2000, 
p. 347) 
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preclusão se assenta na celeridade como expressão de uma tutela jurisdicional 

efetiva.212 A licão de Rubin é precisa: 

 
[...] toda demanda judicial deve seguir um procedimento (rito previamente 
estabelecido em lei), pautado pelo instituto da preclusão (que determina o 
fechamento de uma etapa do feito e o início de uma posterior – numa 
marcha dinâmica, sempre para a frente), tudo a incrementar os valores da 
efetividade (celeridade, na prestação jurisdicional) e o da segurança jurídica 
(confiança no procedimento, inclusive nos seus limites, pelas partes 
litigantes e demais eventuais terceiros interessados). (RUBIN, 2010, p. 57) 

 

Tradicionalmente, a doutrina classifica a preclusão nas espécies temporal, 

lógica e consumativa, uma vez tendo aquela decorrido, respectivamente, do 

transcurso do prazo previsto para a prática do ato, da realização de outro ato 

anterior incompatível com aquele que se pretende produzir ou da realização do 

próprio ato processual.213 

O Código de Processo Civil em vigor utiliza expressamente a palavra 

preclusão no § 3º do artigo 169, no artigo 245 e seu parágrafo único e no artigo 473, 

o que não acontecia no diploma anterior, de 1939, apesar de, em substância, aplicar 

o instituto na exata previsão de perda do direito de praticar um ato processual nas 

modalidades anteriormente mencionadas.214 O Anteprojeto do Novo Código de 

                                                 
212 Couture, para quem a preclusão é um princípio do procedimento, afirma: “O princípio da preclusão 
está representado pelo fato de que as diversas etapas do processo se desenvolvem de forma 
sucessiva, mediante o encerramento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas 
e momentos processuais já extintos e consumados. Preclusão é, aqui, o contrário de 
desenvolvimento livre ou discricionário.” (COUTURE, 2005, p. 159, tradução do autor). (El principio de 
preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en 
forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 
etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Preclusión es, aquí, lo contrario de 
desenvolvimiento libre o discrecional.) 
213 Sobre as espécies de preclusão, Neves explica: “A preclusão consumativa se verifica sempre que 
realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para a arealização do ato 
uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente. 
Ainda que o réu tenha no procedimento ordinário um prazo de quinze dias para responder à inicial, se 
apresentar contestação no quinto dia, não poderá nos dez dias subsequentes voltar a apresentar 
argumentos defensivos, tendo em vista a preclusão consumativa.” (NEVES, 2004, p. 30). Continua o 
autor: “Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de 
ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Assim, se requerida a 
purgação da mora numa ação de despejo, estará precluso o direito de o réu contestar a demanda e, 
se o derrotado aceitar a sentença, não poderá recorrer, tudo em respeito à preclusão lógica.” 
(NEVES, 2004, p. 35). Por fim, sustenta que: “Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder 
ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da 
parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá 
ser realizado, já que extemporâneo. Tendo o réu quinze dias dias para contestar, e as partes cinco 
dias para falar nos autos, por exemplo, não respeitado o lapso temporal traçado pela lei, estarão 
impedidos de praticar o ato. (NEVES, 2004, p. 38)  
214 “Se o réu entra com a declinatória fori, há a preclusão de seu direito de excepcionar o juízo por 
suspeição do respectivo titular (art. 186 do Código de Processo Civil de 1939). [...] Dá-se a preclusão 
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Processo Civil continua a cunhar a referida expressão em seu texto, como se vê das 

previsões do § 2º do artigo 164, do artigo 241 e seu parágrafo único, dos artigos 256 

e 488 e do parágrafo único dos artigos 923 e 929.  

Quando se fala em preclusão para o juiz, costuma-se aludir, de pronto, ao 

termo preclusão pro iudicato,215 no sentido de óbice dirigido ao magistrado para o 

reexame de uma decisão já proferida sem que haja permissão legal para tanto, na 

esteira do artigo 471 do Código de Processo Civil.216 Utiliza-se, nesse trabalho, da 

expressão preclusão judicial quando cuida daquela que atinge os poderes-deveres 

do magistrado no curso do processo, por compreender que a dicção preclusão pro 

iudicato foi criada por Enrico Redenti para ser empregada em uma situação 

específica ocorrida no processo de execução.217 

                                                                                                                                                         
consumativa [...]. Ela se funda na regra do non bis in idem, e, no direito positivo, tem seu assento 
legal no que preceitua o art. 289 do Código de Processo Civil de 1939, in verbis: “Nenhum juiz poderá 
decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide.” (MARQUES, 2000, p. 347-348) 
215 Nesse caminho, Marques preleciona: “Pode-se falar de preclusão pro judicato em relação a 
decisões de conteúdo exclusivamente processual, uma vez que, em tais pronunciamentos, impossível 
será aludir-se à coisa julgada por ausência de resolução judicial sobre o mérito da causa. Nessa 
preclusão, além de exaurir-se o direito processual da parte, cria-se um impedimento ou limitação ao 
juiz. E como a preclusão “vera e propria” não pode alcançar os poderes do juiz, mas tão-só 
faculdades processuais das partes, fala-se de preclusão pro judicato.” (MARQUES, 2000, p. 351). A 
doutrina de Marques (2000) é influenciada por Stefano Riccio, que alterou o signifcado do termo 
preclusão pro iudicato cunhado por Redenti (ver nota de rodapé número 217), mas defendia que esse 
instituto só atingia as decisões judiciais proferidas anteriormente à solução do mérito, mas não os 
poderes do juiz. Moniz de Aragão, contrário a esse posicionamento, defende: “Em primeiro lugar a 
preclusão, mesmo a “vera e propria”, pode afetar também os poderes do juiz; em segundo lugar o 
conceito criado por Enrico Redenti não autoriza a construção feita, pois decorre precisamente de seu 
cuidado com os pronunciamentos que afetam a relação material no plano do processo de execução, 
não os problemas inerentes à relação processual no processo de conhecimento. Ademais, a 
preclusão visa precisamente a afetar a solução de questões, tanto faz que sejam inerentes ao 
processo, à ação, ou ao litígio propriamente dito (isto é: o mérito da causa), razão não havendo para 
falar em preclusão pro judicato (máxime em desacordo com o conceito do autor que cunhou a 
expressão).” (MONIZ DE ARAGÃO, 1992, p. 236-237)   
216 Art. 471/CPC. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, 
salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de 
direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 
II - nos demais casos prescritos em lei. 
217 Atribui-se a Stefano Riccio a divulgação da expressão preclusão pro iudicato na dimensão que 
este trabalho confere quando se vale do termo preclusão judicial, não obstante o referido autor limitar 
o conceito no sentido de não alcançar os poderes do juiz. Nesse sentido, Rubin: “De fato, a 
expressão originariamente empregada por Redenti para explicar acontecimento processual específico 
(a discutível eficácia preclusiva panprocessual do título executivo extrajudicial não embargado – como 
adiante se voltará a aludir) foi na Itália resgatada por Riccio, que ao criticar a teoria de Redenti 
entendeu por bem se valer da expressão para denominar coisa absolutamente diversa, o que seja, 
uma espécie sui generis do instituto da preclusão (de larga visualização no rito de conhecimento), a 
exigir conceituação delimitada, no seu entender, em face da preclusão somente se operar em relação 
às faculdade processuais das partes.” (RUBIN, 2010, p. 44). Neves também se reporta ao fato, ao 
aduzir: “O instituto da preclusão pro iudicato, objeto de profundas considerações em momento 
oportuno, foi criação do ilustre processualista italiano Enrico Redenti, no início da década de 30. É 
instituto que, aplicado ao direito nacional, está intimamente ligado a situações específicas do 
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Feitos esses considerandos, pode-se afirmar que não se vislumbra, no 

procedimento probatório,218 a existência de preclusão judicial na modalidade 

temporal, e isso porque os prazos destinados ao magistrado são considerados 

impróprios. Uma vez não subsistindo qualquer consequência processual da não 

observância do prazo impróprio, é defeso se aludir à preclusão temporal. Não tendo 

sido praticado o ato processual no lapso previsto, o juiz não está impedido pela 

preclusão de realizá-lo.219  

De mais a mais, revestindo-se a iniciativa instrutória do juiz da natureza de 

um poder-dever, resta impossível compatibilizar a preclusão temporal com a 

formação do convencimento do magistrado, para o que esse sujeito processual pode 

e deve determinar a produção de provas a qualquer tempo,220 estando a seu 

alcance, inclusive, a conversão do julgamento em diligência após encerrada a 

instrução processual para cumprir tal mister. Bedaque, sobre o assunto, assentou: 

 

                                                                                                                                                         
processo monitório e do processo de execução de título extrajudicial. [...] Na tentativa de se 
caracterizar uma espécie sui generis de preclusão, concernente à atividade judicial, alguns 
doutrinadores, tendo como pioneiro Riccio, ainda na Itália, creditaram a esse fenômeno o nome de 
preclusão pro iudicato. Desse entendimento, principiou toda a confusão criada em torno do instituto. 
Ao dar o nome de preclusão pro iudicato à preclusão dos poderes do juiz, o processualista italiano 
não levou em conta que tal nomenclatura já havia sido utilizada, para designar situação totalmente 
diversa daquela que acreditava estar criando, a preclusão para os poderes do juiz.” (NEVES, 2004, 
p.15 e 24) 
218 Não obstante, nesta dissertação, estar-se analisando a preclusão judicial apenas no procedimento 
probatório, essa afirmação relativa à preclusão temporal se aplica a todas as fases do processo. 
219 Dinamarco sustenta: “É natural que sejam impróprios os prazos fixados para o juiz porque ele não 
defende interesses pessoais no processo, mas cumpre deveres. Seria contrário à ética e ao senso-
comum a definitiva dispensa de cumprimento de um dever, em razão do seu não-cumprimento no 
prazo. Para alguns, talvez isso fosse até um mau prêmio... O juiz que excede prazos sem motivo justo 
é um mau pagador das promessas constitucionais de tutela jurisdicional e deve suportar sanções 
administrativas ou mesmo pecuniárias [...], mas em relação a ele inexiste a sanção processual das 
preclusões. Se ele não profere o despacho dentro de dois dias da conclusão dos autos, ou a decisão 
interlocutória em dez (art. 189, incs. I-II), ou se não entrega a sentença nos dez dias subsequentes à 
audiência (art. 456) etc., nem por isso ficará dispensado do dever de fazê-lo. Tal é a não-
preclusividade dos prazos fixados para o juiz, ou seu caráter de prazo impróprio. (DINAMARCO, 
2009b, p. 567) 
220 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nessa orientação: “[...] 3. A iniciativa 
probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de 
ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da 
Justiça. (STJ. Primeira Turma. AgRg no REsp 1157796/DF. Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJe 
28/05/2010)”; “[...] 1. Não há que se falar em preclusão da produção de prova testemunhal para o 
julgador, que pode, em busca da verdade real dos fatos, realizar diligências ou admitir provas, desde 
que oportunize à parte contrária o exercício do contraditório, o que ocorreu no caso dos autos. A 
prova é produzida para o juiz e não para as partes. Precedentes. (STJ. Quinta Turma. AgRg no Ag 
1216282/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 03/05/2010)”; “[...] II – Além das questões concernentes às 
condições da ação e aos pressupostos processuais, a cujo respeito há expressa imunização legal 
(CPC, art. 267, § 3º), a preclusão não alcança o juiz em se cuidando de instrução probatória. (STJ. 
Quarta Turma. REsp 222445 / PR. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ 29/04/2002, p. 246)”.  
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[...] as regras processuais referentes à preclusão destinam-se apenas a 
possibilitar o desenvolvimento normal da relação processual. Não podem 
prevalecer, porém, sobre o poder-dever do juiz de tentar esclarecer os fatos, 
aproximando-se o quanto possível da verdade, pois sua missão é pacificar 
com justiça. E isso somente ocorrerá se a decisão resultar da atuação da 
norma a fatos efetivamente verificados. (BEDAQUE, 2009, p. 19) 

 

Justifica-se a previsão de preclusão temporal para as partes no procedimento 

probatório em função da finalidade última do referido instituto, que é evitar recuos no 

processo tendentes a causar atrasos na entrega da prestação jurisdicional.221 A 

preclusão é vista como um princípio fundamental da organização do processo, sem 

o que nenhum procedimento jamais teria fim (OLIVEIRA, 2010, p. 228). Moura 

Rocha é taxativo, sustentando que “o desenvolvimento do procedimento é condição 

indispensável para que se realize e para que se alcance os seus fins. Sem este 

desenvolvimento estaríamos em situação de nunca mais terminar uma demanda” 

(MOURA ROCHA, 1959, p. 142). 

Nota-se, todavia, certa tendência, apresentada sobretudo pelos juízes de 

primeiro grau (NEVES, 2004, p. 39), em flexibilizar a preclusão temporal para as 

partes no procedimento probatório. Costuma-se admitir, por exemplo, a produção de 

prova documental a destempo, ainda que não amparada na previsão do artigo 397 

do Código de Processo Civil,222 nas hipóteses em que o juiz entende que o material 

a ser acostado aos autos é necessário para determinar o seu convencimento, já que, 

nessa situação, tem o poder-dever de determinar sua realização ainda que de ofício, 

escorado que está no artigo 130 do mesmo diploma legal.223 

                                                 
221 Cambi sustenta que “o direito à prova não é absoluto, devendo as partes respeitar os requisitos 
temporais e formais paraa sua dedução. Afinal, procedimento vem de prodecere, que significa ir 
adiante, e não se poderia prosseguir se não houvesse uma limitação temporal que possibilitasse 
passar de uma fase do procedimento para as outras. Ademais, se uma parte pudesse usar os meios 
de prova sem quaisquer limitações temporais, a duração do processo seria excessiva a ponto de 
comprometer a tutela jurisdicional dos direitos materiais, pelo prolongamento do estado de ansiedade 
no êxito da demanda, resultando na violação do direito à tutela jurisdicional dentro de um prazo 
razoável.” (CAMBI, 2006, p. 32). Também Moniz de Aragão, sustenta que a preclusão funda-se na 
garantia de tratamento paritário das partes e na lealdade processual, “facilmente infringíveis num 
processo que siga à risca critério oposto e por isso proporcione às partes conduzi-lo a seu talante e a 
serviço de seus interesses, o que constituiria campo inigualavelmente fértil para a chicanice e a 
protelação indefinida dos processos.” (MONIZ DE ARAGÃO, 1989, p. 150) 
222 Art. 397/CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando 
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que 
foram produzidos nos autos. 
223 Fux chega a defender a inaplicabilidade da prescrição temporal para as partes no procedimento 
probatório, defendendo: “Advirta-se, entretanto, que a necessidade superveniente de provas não 
mencionadas inicialmente não faz exsurgir a preclusão, inocorrente no campo probatório.” (FUX, 
2008, p. 424) 
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Questão polêmica é aquela que diz respeito à existência de preclusão judicial 

consumativa. Discute a doutrina se, após deferida pelo juiz a produção de uma 

prova pela parte, pode o mesmo, através de decisão ulterior, dispensar a sua 

realização sob a alegação de que o seu convencimento já foi formado. 

Algumas vozes se posicionam no sentido da impossibilidade da dispensa pelo 

juiz em casos que tais, a não ser que haja concordância da parte que requereu a 

prova, por vislumbrar nessa decisão cerceio do direito constitucional à prova daquele 

que teve o pleito deferido.224 Captam, nessa situação, a configuração da preclusão 

judicial consumativa. 

Outros, por sua vez, advogam que não há preclusão judicial consumativa no 

caso em comento, desde quando, sendo o juiz o destinatário da prova, compete a 

ele verificar a necessidade da mesma para a formação de seu convencimento, sem 

o que se infringiria o princípio da economia processual.225  

                                                 
224 Nessa linha de pensamento, Neves defende: “Não concordamos com tal ponto de vista. 
Primeiramente não se pode admitir que o juiz monocrático, que tão-somente dá a primeira, e quase 
nunca definitiva decisão da demanda, possa dar-se por convencido no meio da fase instrutória, 
encerrando-se prematuramente e decidindo a lide. Tal atitude configuraria indubitavelmente nulidade 
da decisão por flagrante cerceamento de defesa da parte prejudicada. [...] Deferindo uma prova 
requerida por um dos litigantes, a nosso ver não mais poderá indeferi-la, já que esse litigante adquire 
um direito à produção daquela prova, que não pode simplesmente lhe ter subtraído pela vontade do 
juiz. Tal atitude violaria, indubitavelmente, o direito de provar da parte, que é garantido 
constitucionalmente no art. 5º, inciso IV do Texto Maior. [...] O impedimento do juiz voltar atrás em 
decisão em que deferiu a produção de uma prova dá-se em virtude da verficação de ocorrência da 
preclusão judicial nessa decisão. Não tendo sido interposto o recurso cabível pela parte que se sentiu 
prejudicada pelo deferimento da prova, caberá ao juiz produzi-la, sem a oportunidade de reconsiderar 
sua decisão, em mostra evidente da ocorrência da preclusão judicial.” (NEVES, 2004, p. 268-269). No 
mesmo sentido, Rubin obtempera: “Temos, como regra geral, que se a parte exerceu regularmente a 
faculdade de requerer oportunamente a prova que entendia como necessária para o resguardo dos 
seus interesses, e teve seu pedido acatado pelo magistrado, o posterior indeferimento da prova 
implicaria ofensa ao direito de licitamente provar. Além disso, a preclusão tem por finalidade 
assegurar a estabilidade das situações jurídicas processuais – segurança jurídica, na primeira 
acepção acolhida nesta obra; e a situação de quem teve a prova admitida seria profundamente 
alterada com o posterior indeferimento.” (RUBIN, 2010, p. 187). Também Ferreira Filho diz que “se a 
parte exerceu regularmente a faculdade (requerendo a prova no momento oportuno) e teve seu 
pedido acatado, o posterior indeferimento da prova implicaria, ao nosso ver, uma ofensa ao direito de 
provar que, como dito, goza de proteção constitucional. A preclusão tem por finalidade exatamente 
assegurar a estabilidade das situações jurídicas processuais, impedindo retorno do processo à fase já 
superada. Ora, a situação jurídica processual de quem teve a prova admitida seria profundamente 
alterada com o posterior indeferimento. Portanto, a preclusão consumativa se produz em relação ao 
juiz, no sentido de proibir-lhe o indeferimento de prova que já havia antes admitido.” (FERREIRA 
FILHO, 1991, p. 92) 
225 Miranda adota esse entendimento: “A decisão judicial que admite ou nega a produção desta ou 
daquela prova não tem efeito preclusivo. Pode o julgador, num primeiro momento, deferir 
determinado meio de prova. Em momento ulterior, melhor examinando os autos e verificando que as 
provas deles constantes são suficientes paraa formação de seu convencimento, poderá reconsiderar 
a anterior decisão e indeferir, porque desnecessária, a prova antes deferida. A razão fundante é esta: 
o juízo de admissibilidade da prova tem natureza e finalidade pública, pois deve visar e evitar que se 
prolonguem as lides e que se criem disputas inúteis.” (MIRANDA, 1993, p. 215)  
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Entende-se que nem sempre se opera a preclusão judicial consumativa nessa 

situação, em face do que dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil, que 

confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas que reputa necessárias à 

instrução do processo, intelecção que o acompanha durante todo o procedimento 

probatório.  

Não é dado ao juiz, em toda e qualquer hipótese, convencer-se da ocorrência 

ou não do fato deduzido pelas partes a partir apenas de uma ou outra prova 

produzida. Obviamente, a prova que foi posteriormente dispensada, se realizada, 

poderia alterar o seu convencimento, fato que configuraria nítido cerceio do direito à 

prova daquela parte que teve impedida a apresentação, quando já havia deferimento 

anterior em sentido contrário. Aqui se observa, à evidência, a ação da preclusão 

judicial consumativa. 

Mas o juiz deve se opor à realização dessa prova se o fato já estiver 

suficientemente evidenciado por uma outra prova, servindo esse novo material 

apenas para confirmar ou reforçar o resultado já definido e não contrariá-lo.226 

Nessas situações específicas, não se nega que o juiz deve agir com cautela, 

fundamentando sua decisão para demonstrar o motivo objetivo que justifica a 

aludida dispensa, a fim de não violar o direito constitucional da parte. Nessa 

dimensão permissiva da dispensa, é defeso falar-se em preclusão judicial 

consumativa.227 

Taruffo ilustra o que se defendeu: 

 
Em princípio, o poder do juiz para impedir a produção de provas que se 
tornaram inúteis é oportuno e decorre de razões evidentes de economia 
processual.  Todavia, a jurisprudência admite com frequência, com base em 
uma concepção vaga e discutível do princípio do livre convencimento 
judicial, modalidade de exercício desse poder que causa violações 
consideráveis ao direito à prova. Reconhece-se, por exemplo, que o juiz 

                                                 
226 Pode-se observar essa situação na hipótese, v.g., de o juiz, em causa versando sobre direitos 
disponíveis, deferir, na audiência preliminar, a produção de uma prova pericial e, antes de realizá-la, 
for obtida, no depoimento pessoal, confissão judicial da parte que torne totalmente desnecessária a 
prova técnica. Não se nega que a confissão judicial não vincula o magistrado, que pode determinar a 
produção de outras provas caso entenda que aquela serviu para prática de ato simulado ou obtenção 
de fim proibido por lei (PONTES DE MIRANDA, 1997a, p. 316), mas retira o direito da parte de 
produzir nova prova sobre o fato confessado.   
227 Na mesma senda, Cambi proclama: “[...] Não haveria, em hipóteses como essa, a preclusão pro 
iudicato, mesmo porque, tendo o juiz o dever de velar pela rápida solução do litígio (art. 125, inc. II, 
CPC), seria um contra-senso se, em face de outras provas produzidas, não pudesse reconsiderar a 
decisão anterior, que permitiu a realização de prova, a qual, no curso da instrução, mostrou-se 
supérflua ou irrelevante. Assim, a inutilidade ou a desnecessidade da prova também podem ser 
supervenientes, quando um fato já estiver sido provado por outras provas, devendo-se aplicar, nesse 
caso, o princípio da economia processual.” (CAMBI, 2006, p. 444) 
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possa fundar seu próprio convencimento nas provas requeridas por apenas 
uma parte, impedindo, em consequência, a produção de todas as provas 
requeridas pela outra ou, em simples suposições, impedindo a produção de 
provas requeridas por ambas as partes . Em tais situações, em que a parte 
vê-se privada do direito de produzir as provas que requereram e que foram 
deferidas, não é caso – a bem ver – de superfluidade da prova, uma vez 
que não se pode definir de supérflua uma prova que se destina a contrapor 
os resultados de outras provas ou, de qualquer modo, fornecer uma versão 
diversa dos fatos que devem ser provados. Na realidade, uma prova torna-
se desnecessária apenas quando ela pretende demonstrar aquilo que já foi 
de outra forma demonstrado: apenas nesse caso pode-se impedir a 
produção da prova, em nome da economia processual, sem que isso resulte 
em uma violação ao direito à prova. (TARUFFO, 1998, p. 97-98, tradução 
do autor)228 

 

Discute-se, ainda, se pode o juiz, após ter indeferido a produção de uma 

prova, mudar seu posicionamento para determinar a sua realização. Já tendo este 

autor, no Capítulo II do presente trabalho, declinado que acompanha a corrente 

doutrinária que defende ser amplo, e não supletivo, o poder-dever instrutório do 

magistrado, dúvidas não há que não se opera preclusão judicial consumativa na 

hipótese aventada, devendo o julgador, ao reputar necessária a prova, determinar 

seja a mesma produzida.229 

Por fim, há, ainda, quem sustente que, tendo o juiz, ex officio, determinado a 

produção de uma prova, sem prévio requerimento de qualquer das partes, atua a 

preclusão judicial consumativa, não podendo, posteriormente, o magistrado 

dispensar sua realização, ressalvada a hipótese de concordância dos 

interessados.230  

                                                 
228 In linea di principio, la facoltà del giudice di evitare l'assunzione di prove che siano diventate inutili è 
opportuna, e discende da evidenti ragioni di economia processuale. Tuttavia la giurisprudenza 
ammette di frequente, sulla base di uma concezione vaga e discutibile del principio del libero 
convincimento del giudice, modalità di esercizio de tale facoltà che determinano rilevanti violazioni del 
diritto alla prova. Si ammette ad es che il giudice fondi il proprio convincimento sulle prove dedotte da 
una sola parte, escludendo di conseguenza l'assunzione di tute le prove dedotte dall'altra, o su 
presunzioni semplici, escludendo l'assunzione delle prove dedotte da entrambe le parti.  In situazioni 
di questo genere, nelle quali la parte viene privata del diritto all'assunzione delle prove che ha dedotto 
e che sono state ammesse, non si ha neppure - a ben vedere - la superfluità della prova, poiché non 
si può definire superflua una prova che mira a contrastare l'esito de altre prove, o comunque a fornire 
una diversa versione dei fatti che debbono essere provati. In realtà, una prova diventa superflua solo 
quando ciò che essa intende dimostrare è già stato altrimenti dimostrato: solo in questo caso se ne 
potrà evitare l'assunzione, in nome dell'economia processuale, senza che ciò determini una violazione 
del diritto alla prova.          
229 Bedaque afirma: “Nada obsta, outrossim, que o magistrado reconsidere decisão anterior que 
dispensara determinada prova. Também aqui não se pode falar em preclusão. Assim, ainda que a 
parte venha a perder a faculdade de produzir determinada prova, em decorrência da preclusão 
temporal, pode o juiz ordenar sua realização de ofício, por entendê-la necessária à formação de seu 
convencimento.” (BEDAQUE, 2009, p. 21)  
230 Nesse sentido, Neves: “A partir do momento que surge nos autos a determinação para a produção 
de uma prova, está criado o direito a essa produção, direito que, embora tenha sido criado pelo juiz, 
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 Também aqui se concorda apenas em parte com a afirmação. E diz-se isso, 

não porque se defenda que, como a determinação de realização da prova partiu de 

ofício do magistrado, está ao seu alvedrio a produção da mesma, mas apenas 

porque, como já demonstrado, existem situações em que a prova novel se revela 

desnecessária.  

De fato, tendo o juiz determinado ex officio que uma prova fosse produzida, a 

referida decisão gera para as partes o direito à sua realização. É equivocada a 

percepção de que, se o comando de realização da prova partiu do julgador, e sendo 

ele o seu destinatário natural, poderia desistir dessa produção acaso não se 

conservasse interessado. Como já se aludiu nesta dissertação, o juiz assume no 

processo apenas as posições subjetivas de dever ou poder-dever, na medida em 

que sempre atua no interesse, não de uma, mas de ambas as partes.231 Não 

obstante, a produção dessa prova pode ser obstada pelo magistrado quando a 

mesma, na expressão de Taruffo (1998), se revele supérflua, como antes se expôs. 

Nessa quadra, não sendo essa prova dispensada supérflua, manifesta-se a 

preclusão judicial consumativa.  

Com isso, pode-se estabelecer que, no procedimento probatório, não se 

observa a existência de preclusão judicial temporal, mas pode suceder, em 

situações específicas, a preclusão judicial consumativa.232  

 

 

4.2.2.3.3 A sindicabilidade judicial  
 

 

Constituindo a iniciativa probatória do juiz um poder-dever, afirma-se de 

maneira categórica que está sujeita à reforma pelo tribunal a sentença proferida pelo 

magistrado que, ao admitir que o material probatório colacionado aos autos não foi 

suficiente para a formação de seu convencimento, não determinou, de ofício, a 

realização de outras provas quando a existência dessas devia ser de seu 
                                                                                                                                                         
ao determinar ex officio a produção da prova, passa a pertencer às partes interessadas naquela 
produção.” (NEVES, 2004, p. 271)    
231 Cambi deixa claro que “o juiz não tem direito à prova, o que não significa que não possa participar 
ativamente da atividade probatória, uma vez que o ordenamento processual lhe confere poderes 
probatórios.” (CAMBI, 2006, p. 21) 
232 Não se observa hipótese de preclusão judicial lógica no procedimento probatório. Neves (2004, p. 
42-46) apresenta algumas ocorrências em que a preclusão lógica atinge os poderes-deveres do juiz 
no processo, também não visualizando essa espécie na fase de instrução. 
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conhecimento. O poder-dever instrutório é, portanto, judicialmente sindicável ou, em 

outras palavras, passível de ser controlado pelo Judiciário. 

O juiz, como já observado nesta dissertação, procura, através das provas, 

convencer-se daquilo que foi articulado pelas partes para fundamentar sua decisão. 

Quando, após a livre investigação do escorço probatório, o julgador, ainda assim, 

não tiver se persuadido dos articulados pelas partes, deve lançar mão das regras 

legais de distribuição do onus probandi para solucionar o litígio, proibido que está de 

se recusar ao julgamento. Nessa situação, aquela parte sobre quem recaía o ônus 

decairá do pedido deduzido em juízo. 

Não se discute que essa forma de julgamento, essencialmente técnica, deve 

ser adotada como ultima ratio, sendo preferível a decisão calcada no convencimento 

do julgador, para o qual as partes contribuíram com sua atuação na fase instrutória. 

Para evitar esse expediente, o juiz tem um amplo espectro de atuação no 

procedimento probatório, outorgando a produção de provas requeridas pelas partes, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, ordenando a repetição 

de provas já produzidas e, até mesmo, determinando a produção de provas de 

ofício, tudo como forma de se aproximar o tanto mais que possível da verdade 

processual – aquela possível de ser revelada no processo. 

Nesse mote, é defeso ao magistrado afirmar, em sua decisão, que as provas 

produzidas não foram bastantes para formar o seu convencimento, quando era 

possível extrair do processo que outras existiam e, se produzidas, aclarariam seu 

raciocínio, mormente quando tinha o poder-dever de determinar essa realização. 

Obviamente não se está aqui a sugerir que o juiz esteja compelido a 

esquadrinhar a existência de provas que, objetivamente, não poderiam ser inferidas 

do diálogo processual. O magistrado não é capaz de saber da existência de 

testemunha a quem ninguém ou algo se referiu no processo, bem assim não está 

em condições de adivinhar que, em algum local, repousa um documento que nem 

mesmo as partes conheciam.233 

Existe, todavia, um critério objetivo a divisar o caminho da iniciava probatória 

do juiz: a existência de prova necessária cuja produção não foi requerida pelas 
                                                 
233 Observe-se que o artigo 485 do Código de Processo Civil, em seu inciso VII, prevê como hipótese 
de aforamento de ação rescisória o fato de, depois da sentença, o autor obter documento novo, cuja 
existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar 
pronunciamento favorável, de onde se conclui que, se o próprio legislador previu a rescisão da 
sentença de mérito quando existia um documento capaz de provar um fato, mas a parte desconhecia 
a sua existência, muito menos se pode exigir do juiz essa percepção.  
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partes; existência essa capaz de ser percebida pelo juiz a partir dos elementos dos 

autos.  

Compreende-se que o juiz não pode se escusar da determinação de prova de 

ofício a partir da alegação de que desconhecia a mesma, quando lhe era permitido 

conhecê-la.  O magistrado, por atribuição funcional, é quem dirige o processo e para 

tanto o legislador o dotou de poderes-deveres. É ele quem melhor deve conhecer as 

informações que exsurgem dos autos, mantendo-se vigilante nessa tarefa. 

Não exercendo o seu poder instrutório quando assim devia tê-lo feito, sua 

sentença é passível de reforma pelo juízo ad quem, a fim de que a prova seja 

produzida, legitimando, assim, através do procedimento adequado, a decisão.234  

É de se atentar para a redação do § 4º do artigo 515 do Código de Processo 

Civil, que dispõe: “Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá 

determinar a realização ou renovação do ato processual, intimadas as partes; 

cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento da apelação.” 

Essa previsão se conecta com aquela inserta no § 3º do mesmo artigo,235 que 

denota, no particular, a preferência do legislador ao princípio da duração razoável do 

processo em detrimento do duplo grau de jurisdição. 

Alguns autores entendem que essa possibilidade conferida ao tribunal de 

pronto julgamento da apelação na hipótese do § 3º do artigo 515 do Código de 

Processo Civil só pode ser aplicada quando o fundamento do recurso for o error in 

iudicando, não ocorrendo o mesmo em caso de error in procedendo, situação em 

que os autos devem ser devolvidos ao juízo a quo para prolação de nova 

                                                 
234 Percebe-se, do aresto que segue, a ratificação das assertivas esboçadas: RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. 
POSSIBILIDADE. ART. 130 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos, 
determinou o Tribunal a quo o retorno dos autos à primeira instância, cassando, por 
conseguinte, a sentença de improcedência prolatada, na medida em que, tendo admitido 
expressamente o magistrado singular que as provas colacionadas aos autos não seriam 
suficientes para verificação da alegada violação de cláusulas contratuais, deveria ter 
determinado, ex officio, sua realização. 2. "A experiência mostra que a imparcialidade não resulta 
comprometida quando, com serenidade e consciência da necessidade de instruir-se para melhor 
julgar, o juiz supre com iniciativas próprias as deficiências probatórias das partes. Os males de 
possíveis e excepcionais comportamentos passionais de algum juiz não devem impressionar o 
sentido de fechar a todos os juízes, de modo absoluto, as portas de um sadio ativismo" (in Instituições 
de Direito Processual Civil, volume III, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, páginas 52-54, grifos no 
original). 3. Recurso especial não conhecido. (STJ. Quarta Turma. REsp 629312/DF. Rel. Min. Hélio 
Quaglia Barbosa. DJ 23/04/2007, p. 271, grifou-se). 
235 Art. 515/CPC. [...] § 3º Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267), o 
tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver 
em condições de imediato julgamento. 
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sentença.236 Para essa parte da doutrina, acaso a prova não tenha sido determinada 

pelo juiz de ofício, quando assim deveria ter procedido, o tribunal, ao julgar a 

apelação, deve ordenar o retorno dos autos à primeira instância para que seja 

sanado o vício e proferida nova sentença. 

Acredita-se, entretanto, que o § 4º do artigo 515 do referido diploma legal 

possibilita ao juízo ad quem a determinação de realização da prova sem anulação 

da sentença. Após ser aquela integrada ao conjunto probatório, a apelação será 

julgada.237 Didier Jr. e Cunha referendam essa posição:238 

 

                                                 
236 Nesse sentido, Barbosa Moreira afirma: “Por outro lado, como várias vezes já se assinalou, a 
impugnação da decisão definitiva pode também fundar-se na alegação de error in procedendo e visar 
à anulação da sentença. Aqui, o que se discute, em primeiro lugar, é a própria validade desta como 
ato processual. Se o órgão ad quem acolhe a impugnação, dando provimento ao recurso, deixa de 
existir pronunciamento de primeiro grau sobre o mérito. E não em virtude da respectiva substituição 
pelo julgamento superior, pois não coincidem os objetos de um e de outro, ao contrário do que se dá 
nos casos abrangidos pela regra do art. 512. A apelação terá desempenhado função meramente 
rescindente [...]. O juiz a quo tem de proferir nova sentença, que – essa, sim – ocupará o lugar da 
primeira. Não é lícito ao tribunal, após anular a decisão apelada, ingressas no exame do mérito. Aliás, 
não raro as conseqüências seriam manifestamente absurdas. Suponhamos, por exemplo, que a 
sentença tenha sido proferida em audiência de instrução e julgamento, de cuja designação não 
houvesse sido a parte regularmente intimada, deixando por isso de comparecer. Se em tal caso o 
órgão ad quem, anulando a sentença, incontinênti proferisse outra em substituição à anulada, estaria, 
é claro, agravando, e não corrigindo, o vício de atividade. A correção exige que se torne a realizar a 
audiência, no juízo a quo, com prévia e regular intimação das partes. Nada tem que ver com esse 
problema a norma do art. 515, § 1º (nem, adite-se, a do § 3º).” (BARBOSA MOREIRA, 2010, p. 444-
445) 
237 Nessa linha, o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS 
ARTS. 535 E 458 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
1. Revela-se improcedente argüição de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de 
origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, 
atentando-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões 
não tenham merecido a concordância da parte recorrente. 2. O destinatário da prova é o próprio Juiz, 
que pode determinar, inclusive de ofício, a produção da prova que julgar necessária. 3. Em 
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, deve ser admitida a possibilidade 
de o Tribunal, desde já, determinar a produção da prova técnica, baseando-se no que fora 
deduzido na inicial e, não apenas decretar a reabertura do prazo para especificação de provas. 
4. Recurso especial improvido. (STJ. Segunda Turma. REsp 628018/MG. Rel. Min. João Otávio de 
Noronha. DJ 19/03/2007, p. 306, grifou-se) 
238 Mesmo entendimento é partilhado por Santos, que diz: “Em princípio, se o órgão recursal 
decretasse nulidade, ainda que sanável, por exemplo, a não produção de prova requerida por uma 
das partes, determinando que se fizesse, a sentença perdia sua validade. A prova seria produzida, 
mas outra sentença deveria ser dada. [...] A Lei n. 11.276/2006, no entanto, acrescentou ao art. 515 o 
§ 4º, nestes termos: [...] Mais uma vez fere-se o princípio do duplo grau de jurisdição, o que, no 
entanto, não invalida a norma, já que o preceito é meramente processual, concluindo-se, pois, que ao 
tribunal poder-se-á oferecer elemento novo para a apreciação do recurso, não constante 
anteriormente do processo. Por extensão, fica o tribunal autorizado a determinar, de ofício, 
diligências, inclusive até provas não reclamadas, quando julgar necessárias, sem decretação da 
invalidade da sentença, podendo também fazê-lo ao dar provimento no agravo retido ou de 
instrumento. Ressalva-se a devolução dos autos para nova sentença apenas quando se tornar 
impossível o julgamento, sem apreciação completa da questão em primeiro grau, como seria a 
hipótese de o tribunal determinar o julgamento da reconvenção ou da ação declaratória incidental, 
quando expressamente não realizado em primeiro grau.” (SANTOS, 2011, p. 759) 
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[...] agora admitimos a possibilidade de o tribunal julgar diretamente o mérito 
da causa, mesmo no caso de provimento da apelação em que se pretende 
a invalidação de uma sentença que não tenha examinado o mérito da 
causa. 
De fato, o § 4º do mesmo art. 515 do CPC permite a correção de defeitos 
processuais no processamento da apelação. Nada impede que esses 
defeitos sejam defeitos da sentença apelada. Uma vez corrigido o defeito da 
sentença, e estando o processo maduro para a decisão, realmente não 
mais se justiffica o seu retorno à primeira instância, para que se profira 
decisão de mérito. Trata-se de solução que parece mais consentânea com o 
princípio da duração razoável do processo, que a regra comentada busca 
concretizar. Note que, não aplicando o § 4º do art. 515 não haverá como 
aplicar o § 3º do mesmo art. 515, no caso de apelação por error in 
procedendo. (DIDIER JR.; CUNHA, 2011, p. 111-112) 

 

Independentemente de a sentença de primeiro grau ter sido objeto de 

anulação ou de reforma pelo tribunal, o que se torna claro é o fato de o exercício do 

poder-dever instrutório do juiz ser passível de controle pelas instâncias superiores, 

que não podem se furtar de determinar a realização da prova quando essa se 

mostra necessária para o convencimento judicial.  

A partir daí, revela-se a real dimensão dessa iniciativa judicante: poder 
conferido ao magistrado pelo ordenamento jurídico para o exercício de seu dever de 

prestar a tutela jurisdicional. Só assim se compreende que a atuação desse sujeito 

processual ao longo do procedimento probatório está atada ao cumprimento da 

função na qual se encontra investido; que, se algum poder lhe foi outorgado, isso se 

deu para que o mesmo fosse necessariamente utilizado a fim de atingir a finalidade 

objetivada com essa atribuição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A partir materialização do ideário público do direito processual, afastando-se 

das concepções que o anteviam subjacente ao ramo do direito privado, percebeu-se 

sua íntima ligação com o texto constitucional, no qual se edificam muitos de seus 

institutos e princípios reitores. Essa filtragem constitucional sobre os imperativos 

processuais é uma disposição natural da fase contemporânea da teoria do processo, 

já chamada por muitos de neoprocessualismo, necessária para conferir efetividade à 

garantia fundamental de acesso à justiça. 

Em meio a isso, verifica-se que o direito fundamental das partes de provar 

suas alegações em juízo tem amparo na própria Lei Maior, fato que exige do 

legislador e do operador do direito a conformidade a essa garantia, que só pende em 

face de outro valor que o Estado, no caso concreto, considere mais importante de 

ser tutelado. 

Fala-se, assim, em um novo paradigma de jurisdição, capaz de afiançar, não 

apenas o direito de acesso à justiça, mas a efetivação desse acesso, que prima por 

se revelar adequado e justo. Nesse vetor, o Estado confere ao magistrado, agente 

político investido para prestar a tutela jurisdicional, uma série de poderes-deveres, 

dentre os quais se encontra o chamado poder instrutório do juiz.  

O ordenamento jurídico brasileiro prevê esse poder-dever para o cumprimento 

pelo magistrado de suas atribuições institucionais. Dividas em correntes que 

vislumbram uma maior ou menor amplitude dessa iniciativa probatória oficial, a 

doutrina afirma-a supletiva à atuação das partes ou ampla, ou seja, sem a imposição 

de restrições à atuação judicial quando confrontada com a iniciativa das partes. 

Na presente pesquisa, pôde se verificar que, à exceção do processo penal 

que, por peculiaridades próprias prescreve uma iniciativa probatória supletiva do juiz, 

no processo civil e no processo do trabalho, não há óbice a uma atuação ampla do 

magistrado na aquisição da prova para formar seu convencimento, inexistindo 

barreiras no princípio dispositivo e naquele da imparcialidade do julgador. 

Não há como se afirmar que o processo civil seja, hoje, totalmente dispositivo, 

açambarcando regras que trazem essa natureza, como aquela que apresenta a 

distribuição do ônus probatório entre as partes – artigo 333 do CPC –, mas também 
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outras tidas por inquisitivas, a exemplo do artigo 130 do mesmo diploma legal, berço 

do poder-dever instrutório do juiz. 

Uma interpretação sistemática do Código de Ritos permite conjugar os artigos 

333 e 130, ao se ter em mente que o comando de distribuição do ônus probatório, 

para o juiz, é regra de julgamento, utilizado quando, após esgotar-se a colheita do 

material probatório, ainda assim não tenha se convencido da ocorrência dos fatos 

objeto do litígio. 

Exsurge nítido, ainda, que a ampla iniciativa probatória do magistrado não 

compromete sua imparcialidade, desde que realizada com observância às garantias 

constitucionais das partes no processo, particularmente o contraditório e o dever de 

motivação das decisões. 

Nessa ótica, fácil de se notar que o poder-dever instrutório do juiz não 

substitui a iniciativa das partes no campo das provas, sendo com ela concorrente e 

se desenvolvendo na mesma direção.  

A legitimação desse poder-dever encontra substrato na demanda atual por 

um juiz ativo e cooperante, que abandona a neutralidade para cair em campo em 

busca de seu convencimento sobre os fatos controvertidos, sendo capaz de garantir 

a tutela exigida pelas partes. 

Viu-se, assim, que o conceito de ativismo judicial pode ser apreendido em 

diversas acepções, servindo para caracterizar desde a postura do juiz no processo, 

mais participativa, distanciando-se da neutralidade que lhe era imposta, quanto 

aquela forma expansiva de interpretação da Constituição para a efetivação dos 

direitos fundamentais, ainda que interferindo no espaço de atuação dos outros 

Poderes. 

Esse ativismo processual no campo probatório não minimiza a importância e 

necessidade da iniciativa das partes na produção da prova, mas aponta para um 

caminho conjunto a ser trilhado pelos sujeitos processuais em busca do 

convencimento judicial. Não é demais relembrar que a prova também se destina a 

convencer a própria sociedade de que o julgamento foi justo porque fundado sobre a 

sua produção, legitimando a decisão proferida. 

A postura ativa do magistrado é envolvida pelo modelo de cooperação judicial 

que sujeita o julgador à abertura do diálogo com as partes em todo o 

desenvolvimento do processo. Nesse contexto, o juiz, ao invés de assentar-se acima 

das partes, coloca-se ao lado das mesmas, como forma de implementar o diálogo e 
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legitimar o ato decisório, ao passo em que, no momento da decisão, volta a ocupar o 

vértice superior do triângulo que esquematiza a relação processual, sendo solitário 

no ato de decidir. 

Esse novo juiz já foi comparado ao deus mitológico, Hermes, senhor do 

diálogo. É exatamente nesse contexto cooperatório que as críticas formuladas ao 

ativismo judicial são superadas, vez que o colóquio anula o possível autoritarismo do 

julgador. Nesse modelo processual contemporâneo, tanto o magistrado quando as 

partes adotam posturas ativas, por meio de esclarecimentos, prevenções e auxílios, 

sem desvestir-se aquele da imparcialidade necessária. 

Uma vez que a iniciativa probatória do magistrado encontra-se prevista pela 

legislação pátria, sentiu-se a necessidade imperiosa de se definir se esse nominado 

poder instrutório guarda relação com a ideia de faculdade, ou se, ao contrário, traz 

em sua gênese um dever, a partir do que se constatou que, das posições jurídicas 

possíveis de ser assumidas pelos sujeitos processuais, ao magistrado só foram 

destinadas o poder-dever e o dever. 

O juiz não pode optar por praticar ou deixar de praticar um ato, já que não lhe 

foi conferida pelo Estado faculdade pura e nem mesmo poder processual dissociado 

de seu dever funcional. A partir daí, ficou claro que aquilo que se conhece por poder 

instrutório do juiz é, na verdade, um poder-dever, não tendo o magistrado livre 

escolha para determinar a produção de uma prova, quando essa se revela 

necessária para o seu convencimento, excluindo-se a ideia de discricionariedade 

judicial dessa iniciativa probatória. 

O juiz se dirige no processo em busca da verdade possível de ser ali 

alcançada. A prova serve, nesse mote, como um elemento de argumentação dirigido 

a convencer os sujeitos processuais de que a decisão proferida foi justa porque 

fundada no conjunto probatório. Esse procedimento que precede a decisão judicial 

constrói a verdade processual. 

Tendo essa iniciativa oficial na busca da prova a natureza jurídica de poder-

dever, está sujeita ao controle judicial. Desde quando o magistrado deve exercer o 

poder que lhe foi concedido para desempenhar as funções nas quais foi investido, 

há de ser compelido a dele fazer uso caso se quede inerte. 

Com isso, não se pretende desmerecer a função judicante, e nem mesmo 

aviltar a autoridade do juiz na condução do processo. Ao contrário, ao tornar-se o 

magistrado cônscio de que toda a sua atuação não é desenvolvida em função de 
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seus próprios interesses, termina-se por dignificar a sua figura, já que sua 

verdadeira nobreza advém do serviço à justiça. 
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