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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo defender o formalismo-valorativo, ou seja, o 
formalismo útil ao procedimento, como meio de se alcançar um processo justo. Para 
tanto é feita a análise histórica da jurisdição sob o enfoque do poder conferido ao Juiz 
desde o Estado Romano até os dias atuais. Toma-se o constitucionalismo do pós-
guerra como ponto de partida para tratar do Estado como assegurador dos direitos 
fundamentais do cidadão e como provedor das políticas públicas. O processo deixa 
de ser visto como mero instrumento a serviço do direito material e passa a ser 
reconhecido como uma garantia constitucional fundamental, como direito 
constitucional aplicado. Para tanto, parte-se de um processo permeado por um 
formalismo-excessivo em busca de um formalismo-valorativo a desaguar no 
necessário equilíbrio ou ponderação entre os princípios da efetividade e segurança 
jurídica. Mostra-se a necessidade e possibilidade de mudança do paradigma do 
positivismo jurídico para o modelo de princípios e regras, como também a 
possibilidade de diálogo nos países da civil law de institutos da common law. Busca-
se no ativismo judicial o meio de concretizar a necessária flexibilização procedimental, 
seja pela técnica de gerenciamento de processos judiciais, pela aplicação do princípio 
da elasticidade, do uso das lacunas axiológicas e ontológicas, bem como do princípio 
da proporcionalidade. Toda a análise visa  buscar soluções para o alcance de 
decisões mais justas e consetâneas com o Estado Democrático de Direito. 

Palavras-Chave: Constitucionalismo, formalismo-valorativo, flexibilização 
procedimental, processo justo, ativismo judicial. 

  



 

ABSTRACT 

This study aims to defend value formalism, like the formalism useful to the procedure 
as a means of achieving a fair process. For both historical analysis is made of the 
jurisdiction under the focus of the power conferred on the Judge from the Roman 
State to the present day. Takes the postwar constitutionalism as a starting point to 
treat the state as insurer of the fundamental rights of the citizen and as a provider of 
public policies. The process no longer seen as a mere tool in the service of the right 
stuff and will be recognized as a fundamental constitutional guarantee, as applied 
constitutional law. To do so, we start a process permeated by formalism-excessive in 
search of a value formalism emptying into the necessary balance or balance between 
the principles of effectiveness and legal certainty. Shows the need and possibility to 
change the paradigm of legal positivism to the model of principles and rules, as well 
as the possibility of dialogue in the countries of civil law institutes the common law. 
Search on the judicial activism the means to achieve the necessary flexibility 
procedural, either by technical management of litigation, the principle of elasticity, the 
use of axiological and ontological gaps as well as the principle of proportionality. All 
analysis aims to find solutions to reach decisions fairer and according with the 
democratic rule of law. 

Keywords: Constitutionalism, value formalism, procedural flexibility, due process, 
judicial activism. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar do sistema jurídico brasileiro possuir uma Constituição intitulada 

como “cidadã”, permeada de garantias sociais e de direitos fundamentais por ela 

positivados, o cidadão brasileiro ainda não obtém na prática processualista hodierna 

uma decisão justa. 

O que se pretende com este estudo é exatamente demonstrar que para o 

alcance de um processo justo se faz necessário romper com a barreira de um 

sistema processual hermético, desprovido de valores e distante dos anseios da 

sociedade complexa. Não se pode mais aceitar a antiga concepção de que o juiz é 

mero aplicador da lei e de que a estabilidade da sociedade requer um processo 

repleto de formalidades, estável e intransponível. 

Tomando-se por base o constitucionalismo e, por conseguinte, os 

princípios processuais inseridos na Constituição, faz-se urgente uma releitura de 

alguns institutos, a exemplo da segurança jurídica e da democracia, para se atingir a 

efetividade tão almejada por todos que precisam da tutela jurisdicional. 

O direito processual civil partiu do praxismo ou sincretismo, para chegar a 

atual fase do formalismo-valorativo. Em paralelo, o positivismo perdeu suas forças e 

a interpretação do direito como ferramenta para encontrar a solução dos litígios teve 

o seu campo de atuação ampliado, ganhando espaço o Ativismo Judicial. 

O processo civil não pode mais ser visto pelo simples enfoque do 

formalismo, em que pese ainda ser predominante a ideia de que o processo serve 

como instrumento do direito material pura e simplesmente. É preciso enxergar que 

as normas processuais devem ser preenchidas com um conteúdo axiológico, sendo 
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elas maleáveis e adaptáveis ao caso concreto. 

O interesse por esse tema se fez presente após mais de uma década 

atuando como advogada e enfrentando problemas decorrentes da análise genérica 

dos casos levados ao judiciário. O processo não deve ser tratado como um número, 

ou seja, como mais um a aumentar o índice do judiciário brasileiro que há muito está 

abarrotado. Os entraves causados no andamento do processo não podem fazer com 

que sob ele impere o formalismo excessivo a ponto de sua extinção sem julgamento 

do mérito ser mais importante que o possível saneamento da formalidade inútil, oca. 

Essa pesquisa se faz necessária porque o Judiciário não pode se 

desincumbir de sua tarefa com o simples acesso irrestrito a todo cidadão. Os 

magistrados, sem exceção, devem se libertar das grades frias da literalidade das leis 

processuais e buscar conduzir o processo de forma maleável e sob o enfoque 

defendido pelo formalismo-valorativo. 

O que de fato justifica o presente estudo é mostrar para o operador do direito 

que ele deve buscar a justiça no caso concreto, tentando efetivar os valores sociais do 

tempo em que se vive, sempre atento aos princípios e limites constitucionais, utilizando-

se de meios para flexibilização procedimental, sendo este o caminho desbravado pela 

modernidade para o alcance definitivo de um processo justo. 

Nessa pegada, a problemática se estabelece na busca das técnicas que 

podem ser adotadas para que o processo acompanhe as necessidades da sociedade 

complexa, sem contudo desprezar o formalismo útil e a segurança jurídica. 

Pretende-se, assim, responder se existe a possibilidade do Juiz 

abandonar determinada formalidade prevista em lei sob o manto da justiça no caso 

concreto. Pode o magistrado aplicar as técnicas de gerenciamento de processos e 
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de elasticidade processual presentes no direito da Common Law? O sistema 

processual brasileiro permite que o Juiz se utilize das lacunas axiológicas e 

ontológicas para adequar o procedimento ao tempo em que se vive? Pode o 

princípio da proporcionalidade ser usado como meio de flexibilização procedimental? 

Destarte, no primeiro capítulo é feita uma análise histórica da jurisdição e 

do formalismo processual, partindo de Roma e terminando com o constitucionalismo, 

não sob o enfoque puramente descritivo, mas, sim, associativo, relacionando o 

formalismo com o aumento e a redução dos poderes do juiz e da intervenção das 

partes no processo. 

No segundo capítulo é analisado em pormenor o constitucionalismo, 

mostrando a sua origem, conceito, características, entre outras informações capazes 

de situar o leitor no momento jurídico presente. 

O terceiro capítulo traz uma abordagem do processo como um fenômeno 

cultural e um exercício do poder estatal, mostrando as fases metodológicas do 

processo civil, partindo do praxismo, passando pelo processualismo, 

instrumentalismo, até chegar no formalismo valorativo. 

No quarto capítulo é demonstrada a influência do constitucionalismo no 

processo civil, posto ser a Constituição o filtro axiológico do ordenamento jurídico e 

do sistema processual. 

O quinto capítulo segue dissecando o processo como consectário para 

alcançar a adequação de resultados coerentes com os valores constitucionais, 

sendo estes analisados no sexto capítulo, a saber: justiça, participação, segurança 

jurídica e efetividade. 
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No sétimo capítulo faz-se a diferença entre formalismo-excessivo e 

formalismo valorativo, buscando mostrar que aquele deve ser eliminado pelo 

magistrado, enquanto que este serve não só em defesa do processso justo, mas, 

também, como contenção ao possível arbítrio do Estado-Juiz. 

O oitavo capítulo traz alguns aspectos de observância obrigatória que 

servem como antecedentes para o estudo dos meios de flexibilização procedimental 

sugeridos. Mostra-se o modo de ver o devido processo legal no constitucionalismo; a 

necessidade de mudança da concepção do ensino jurídico extremamente formalista; 

a superação do paradigma do positivismo em lugar do novo modelo de regras e 

princípios; o estudo comparado entre a common law e a civil law, a fim de 

demonstrar a possibilidade do diálogo entre os institutos das diversas famílias do 

direito; o ativismo judicial e seus limites constitucionais de atuação; e, por fim, o 

novo modo de racionalização da decisão judicial. 

No nono capítulo são demonstrados alguns meios de flexibilização 

procedimental, entendendo-se como solução prática e de possível concretude a 

aplicação do princípio da elasticidade, da técnica do gerenciamento de processos, o 

preenchimento das lacunas axiológicas e ontológicas, e o princípio da 

proporcionalidade. 

No décimo e último capítulo é feito um encontro de todos os tópicos 

apresentados, de forma lógica e sequencial, concluindo-se que as formalidades 

processuais inúteis podem e devem ser extirpadas pelo Juiz em benefício da 

concretização do direito fundamental a um processo justo. 

O método utilizado para confecção do presente trabalho foi o hipotético-

dedutivo, o qual oportunizou que se tivesse vários vetores, tratando-se da 

construção de um raciocínio que também parte do geral para o particular, mas se 
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assenta em tantas quantas forem as hipóteses necessárias para o encontro de uma 

verdade possível. 

Explorou-se o problema apresentado sob o ponto de vista teórico e 

prático, suscitando questões e combatendo as possíveis ideias contrarias que foram 

dirimidas ao final do trabalho. 

O procedimento adotado para coleta de dados necessários foi a catalogação 

das fontes bibliográficas de forma multidisciplinar entre os ramos do direito, 

principalmente constitucional e processual, bem como a filosofia e sociologia jurídica. 

Buscou-se, também, na doutrina estrangeira livros e textos relacionados ao tema. 

O material usado foi composto de livros físicos, digitalizados, textos, e-

books, computador e leis. 
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1. ANÁLISE HISTÓRICA DA JURISDIÇÃO E DO 
FORMALISMO PROCESSUAL 

1.1 DE ROMA AO CONSTITUCIONALISMO 

O que se objetiva neste capítulo, não é fazer uma simples descrição da 

história do direito, mostrando conceito, origem, fontes, mas, sim, criar uma relação 

entre o formalismo excessivo e o mitigado ao aumento e a redução dos poderes do 

juiz e da intervenção das partes no processo, no curso do tempo e nas famílias 

romano-germânica e anglo-saxão. 

Partindo desse objetivo, tem-se que uma análise histórica do poder 

judiciário remonta ao surgimento do Estado Romano, passando pelo período 

monárquico, republicano e imperial, em que pese não se conhecer nessa época o 

princípio da separação dos poderes. 

Durante o período monárquico (754-510 a.C.) vê-se a figura 

centralizadora do Rei presidindo a instância in iure em matéria civil. O rei julgava e 

decidia de forma concentrada única, sem separação do processo em fases. Como 

nesse momento prevalecia o direito não escrito e o sistema jurídico era rudimentar e 

ligado ao divino, ao sagrado, quando os reis se ausentavam para as guerras 

declinavam a tarefa judicante aos sacerdotes.1 

Sob a república (510-27 a.C.), período em que ocorreu a expansão do 

Império Romano e o declínio do poder do reis, o Senado assumiu o comando 

político de Roma. O judiciário foi descentralizado e passou a ser exercido pelos 

                                                             
1  Nestes termos escreve João Baptista da Silva, Processo Romano - instrumento de eficácia 
jurisdicional, 2004, p. 27: ”A fusão entre o sagrado e o profano (o faz e o nefas) era quase plena.Os 
mesmos homens eram ao mesmo tempo pontífices e jurisconsultos, pois religião e direito formavam 
um todo. Por isso mesmo, em Roma não se podia ser bom Pontífice, quando não se conhecesse o 
direito, testemunhou Cícero”. 
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cônsules, pretores urbanos, censores, edis curis, prefeitos, governadores de 

província e magistrados municipais, todos magistrados eleitos, que também 

exerciam função política ao lado do Senado.2 

No ano de 241 a.C, surge a figura do pretor peregrino, cujos editos eram 

elaborados visando a estabelecer as regras para solução de controvérsias, ou seja, 

normas a serem seguidas no processo. Estas são consideradas fontes do direito 

positivo e o nascedouro do sistema primitivo de jurisdição. Com o avanço do poder 

de legislar através dos editos, o Senado criou o senatusconsulta, firmando algumas 

regras para os magistrados.3 

Considerando que os pretores eram escolhidos para trabalhar por um 

ano, novos editos eram produzidos e as regras processuais alteravam num curto 

lapso temporal, o que acabava por criar um complexidade procedimental. 

A grosso modo, observa-se no período Pré-clássico (754-27 a.C) que as 

ações privadas possuíam duas fases. De início, as partes buscavam o pretor que as 

ouvia (in iure) e decidia se havia razão para instaurar o processo, acaso positivo 

remetia as partes para árbitros particulares (in judicium). Revela-se um extremo culto 

a forma, devendo a parte optar por uma das cinco ações existentes (legis actiones) e 

fazer uma sequencia de gestos e palavras, sob pena de errando ter o seu pedido 

extinto pelo pretor sem dar início à segunda fase.45 

                                                             
2 O funcionamento desse primitivo poder judiciário descentralizado é bem explicado pelo Jorge 
Adame Goddard, Curso del derecho romano classico I, 2009, Mexico, cit., p. 28: “El gobierno de la 
república se encargaba a varios magistrados: los de más alto rango, que estaban dotados de 
imperium o poder máximo, eran los cónsules y los pretores; los otros magistrados, que sólo tenían 
una potestad limitada (potestas) a la función que ejercían, eran los censores, cuestores y ediles. § 38. 
Características comunes de las magistraturas. Todas las magistraturas republicanas tienen estas 
características comunes: i) la colegialidad, es decir que en cada magistratura hay dos titulares, que 
tienen el mismo poder, y uno puede vetar la decisión del otro, por lo que tienen que actuar de común 
acuerdo; ii) la anualidad, porque el cargo sólo dura un año, y iii) la gratuidad, por lo que los 
magistrados no reciben remuneración económica, y por eso las magistraturas se llamaban honores”. 
3 PEDROSA, Ronaldo Leite, Direito em História, p. 146. 
4 Ressalta-se que a Jurisdição no período Romano se diferenciava em pública e privada, sendo que 
para esse estudo não será analisado o procedimento público por tratar de assuntos políticos, criminais e 
fiscais. Essa diferença é explanada por Jorge Adame Goddard, Curso del derecho Romano classico I, 
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Com o Império romano (27 a.C. - 476 d.C.) a organização judiciária sofreu 

grandes alterações. Apesar de preponderar no alto império as mesmas regras do 

período republicano, o baixo império trouxe como magistrados os funcionários 

nomeados pelo imperador e submetidos a uma hierarquia estrutural, fazendo surgir 

o segundo grau de jurisdição. Ocorreu nessa fase um fortalecimento do juiz, que 

passou a determinar as regras sob o manto do poder ilimitado do Imperador. 

O Período Clássico, que vai de 27 a.C. - 284 d.C., é considerado como o 

apogeu do direito romano, com o surgimento dos jurisconsultos e o aprofundamento 

do estudo jurídico. As ações legais foram sendo substituídas pela utilização das 

fórmulas, que consistiam num documento elaborado pelo pretor definindo os limites 

da lide e as provas que deveriam ser admitidas para dar início a segunda fase do 

processo, contudo, elas não estavam rigidamente sujeitas a lei.6 

O processo formulário fez com que o magistrado assumisse uma posição 

mais ativa, vez que ele gozava de certa liberdade na aplicação da fórmula, 

extinguindo-se, também, a forma como força coercitiva no processo. Tem-se aqui o 

marco da fase escrita do processo.7 

                                                                                                                                                                                              

2009, Mexico, cit., p. 53: § 95. Juicios privados y juicios públicos. Los juicios que interesaban a los 
juristas en época clásica eran los juicios privados. Estos son juicios que se refieren a una materia 
privada: las relaciones patrimoniales que se dan entre personas privadas, y que se resuelven por medio 
de la sentencia de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. En estos 
juicios interviene, en su inicio, el pretor con el fin de encausar el litigio. Él puede admitir o rechazar la 
acción, y si la admite prepara la controversia para que un juez la decida. El juicio tiene así dos partes: 
una primera ante el magistrado que prepara el juicio, y la segunda ante el juez que decide la 
controversia. Distintos son los juicios públicos que se refieren a asuntos políticos, criminales o fiscales. 
Estos se llevaban, no ante jueces privados, sino ante tribunales públicos, especialmente constituidos. La 
materia de estos juicios era ajena al ius de los juristas. 
5 Como bem assevera Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 45: “o 
procedimento no período era nitidamente formalista, obedecendo a solenidades rigorosíssimas, em 
que as fórmulas verbais, cada uma das palavras e os gestos deveriam ser escrupulosamente 
obedecidos. Qualquer desvio ou quebra de solenidade, por mínimos que fossem, um gesto que fosse 
olvidado, uma palavra omitida ou substituída davam lugar à anulação do processo, com vedação de 
propositura de outro sobre o mesmo objeto: quidquid fit contra legem nullum est”. 
6 PEDROSA, Ronaldo Leite. cit. p. 151. 
7  Jorge Adame Goddard, cit., p. 57, explica o funcionamento do procedimento fomulário: “El 
procedimiento formulario se caracteriza por estar dividido en dos etapas. La primera se realiza ante el 
pretor y es llamada etapa in iure. El objeto de esta etapa es que las partes, guiadas por el pretor, 
lleguen a convenir una fórmula escrita en la cual queda planteado el litigio y se nombra al juez que va 
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No período Pós-Clássico (284-565 d.C.), o processo formulário cede 

espaço para a cognitio extraordinária, que une o processo em uma só fase, 

possibilitando a figura do advogado e a admissão de recursos.8 

Como consequência dessa união do in iure com o in judicium, tem-se o 

fim da intervenção do árbitro e das partes, e o Estado assume sozinho a função de 

administrar a justiça, sob o manto do poder ilimitado do imperador. O processo 

formulário foi desaparecendo, passando o julgamento a ser feito com total liberdade 

e ausência de observância às regras existentes. 

Observa-se, assim, ao longo de todo o período da história do direito 

romano, que sempre que houve o culto à forma o poder estava dissipado entre as 

partes que buscavam a justiça, enquanto que quando se deu o crescimento e 

intensificação do poder do juiz, ocorreu a mitigação do formalismo. Esta correlação 

que sofrerá mudança com o transcurso do tempo e o amadurecimento da cidadania, 

como se verá em seguida. 

Chegando ao séc. IV o império romano se divide em ocidental e oriental. 

O império romano do oriente (Constantinopla, Bizâncio e Istambul) resistiu as 

invasões dos povos germânicos e manteve no comando o direito romano, agora 

chamado de bizantino. Eram sociopoliticamente organizados em clãs e viviam sob a 

autoridade ilimitada do pai. Já no império do ocidente (Roma) há o surgimento do 

império cristão, havendo uma cisão de sistemas que passam a coexistir, quais 

sejam, direito laico e direito religioso.9 

Com a queda do Império Romano e a invasão dos bárbaros no sul da 

Europa, despareceu a unidade política romana e se consolidou o Estado Feudal. 
                                                                                                                                                                                              

a resolverlo. La segunda etapa, llamada apud iudicem porque se verifica ante el juez, tiene como 
finalidad que el juez reciba y valore las pruebas que presenten las partes y dicte la sentencia, que 
puede ser de absolver o de condenar al demandado”. 
8 PEDROSA, Ronaldo Leite, cit. p. 152. 
9 GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito, p. 128. 
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Com ele fez predominar a descentralização do governo, permanecendo o poder 

político nas mãos dos senhores feudais, proprietários de grandes extensões de 

terra, os chamados feudos. Em termos processuais houve a infiltração do processo 

germânico, que trouxe vários de seus princípios e se fez imiscuir no velho processo 

romano, culminando com a formação do processo romano-barbárico. 

Nesse período, houve um enfraquecimento do poder do magistrado, já 

que o senhor feudal era a autoridade absoluta do feudo, detendo poderes de 

administrador-geral, juiz e chefe militar, bem como em face do crescimento do Poder 

da Igreja e fortalecimento do direito canônico. O juiz germânico apenas conduzia a 

audiência enquanto que a investigação do direito cabia aos escabinos. 

Com o desenvolvimento e fortalecimento do direito canônico, houve o 

enfraquecimento das jurisdições laicas e o apogeu das jurisdições eclesiásticas que 

chamaram para si vários domínios do direito privado, a exemplo do casamento e do 

divórcio. 

A jurisdição eclesiástica aplicava o processo escrito em matéria civil e 

buscava a conciliação como forma de solução da lide. Contudo, não havendo acordo 

passava-se a fase de arbitragem cristã que tinha como sanção a excomunhão. 

Detinha, assim, o poder arbitral e sancionador.10 

Procurou o direito canônico excluir as inseguranças trazidas pelo 

procedimento bárbaro e reduzir os poderes do juiz através de um processo 

comandado pelas partes. Assim, o direito canônico influenciou para o 

estabelecimento do processo sumário, ocorrendo a redução das formalidades 

                                                             
10 "No cível, o processo era essencialmente escrito. O queixoso devia entregar o seu pedido por 
escrito (libellus) a um oficial que convocava o réu. Em presença das duas partes, o oficial lia o 
libellus; o réu podia opor excepções; depois do exame destas, o contrato judiciário ficava fixado pela 
litis contestatio (cujos efeitos eram no entanto um pouco diferentes da do direito romano). As partes 
submetiam seguidamente as provas (confissão, testemunhos, documentos) das suas asserções ao 
juiz; na falta de prova o juiz podia ordenar um juramento litisdecisório”. GILISSEN, John. cit. p. 141. 
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próprias do processo comum. 

Insta ressaltar que a limitação dos poderes do juiz era defendida pelos juristas 

italianos do séc. XII sob três fundamentos, quais sejam: primeiro, a doutrina escolástica 

defendia que o homem era imperfeito e sua natureza era corrupta, necessitado, portanto, 

de controle pelas partes; segundo, de natureza real, pelo envolvimento dos juízes locais 

com as causas políticas e econômicas; e, por fim, de natureza lógica representado pela 

natureza privada do litígio e o poder de disposição das partes.11 

O feudalismo entrou em crise no final da Idade Média, oportunidade em 

que houve o êxodo das pessoas do campo para as cidades, fortalecendo as 

relações comerciais, econômicas e políticas nos centros urbanos. Houve, portanto, a 

transição para o capitalismo, e, consequentemente, a formação do Estado ou 

Monarquia Absolutista. 

Durante o absolutismo viu-se a decadência do direito canônico, posto que 

o rei era o senhor soberano. Ocorreu o conhecido fenômeno de concentração da 

administração, da legislação e da jurisdição na estrutura estatal. O Rei passou a ser 

considerado como fonte de toda a justiça.12 

Cada reino ou grande senhorio desenvolveu um sistema jurídico próprio 

com base nos costumes locais. O Déspota detinha em suas mão o poder 

jurisdicional e delegava parte dele para a nobreza e o clero, com o direito de 

avocação a qualquer momento dos litígios que entendesse necessário, passando a 

ser o julgador de primeira e segunda instância. 

Com a soberania estatal advinda da monarquia e as imposições de limites 

econômicos à burguesia, esta se mostrou insatisfeita e se insurgiu trazendo à baila o 

liberalismo. 

                                                             
11 TROLLER, Alois. Dos fundamentos do formalismo processual civil, Trad. Carlos Alberto Alvaro de 
Oliveira, p. 42-43. 
12 GILISSEN, John. cit.  p. 386. 
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A partir dos séculos XVII e XVIII os sistemas jurídicos começaram a 

passar por transformações influenciadas pelas ideias políticas e jurídicas dos 

pensadores, a exemplo das Revoluções americanas (1776) e Francesa (1789). É o 

momento histórico em que o poder do rei passou a ser limitado pela Constituição e 

pelo Parlamento. 

À parte de toda essa evolução, cumpre ressaltar que a Inglaterra 

desenvolveu um sistema jurídico próprio a partir do séc. XII, conhecido por common 

law. Era um direito jurisprudencial, elaborado por juízes reais e mantido pela 

autoridade dos precedentes. Foi propagado nos países de língua inglesa a exemplo 

do Canadá, Estados Unidos e Austrália.13 

Objetivando proteger a liberdade individual e aumentar a eficiência do 

Estado, foi que Montesquieu, seguindo uma construção teórica do inglês John Locke, 

desenvolveu a Teoria da Tripartição dos Poderes, separando e delimitando a 

competência e as atribuições do Estado em Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. 

É aqui que se tem o marco inicial do Estado-juiz, da função jurisdicional 

exercida por magistrados imparciais, passivos e sob determinado limite territorial. 

Ressalta-se o traço marcante da imparcialidade e da passividade do Juiz 

no Estado Liberal, posto que a burguesia necessitava de um Estado absenteísta, 

que não interferisse nas suas atividades econômicas e que fosse extremamente 

legalista com a necessidade de imperar a segurança jurídica.14 

                                                             
13 Ibidem, p. 207. 
14 “O seu aspecto principal encontra assento na ideologia liberal, então vigorante, a dificultar e mesmo 
impossibilitar o aumento dos poderes do órgão judicial, privilegiando por conseguinte o predomínio 
das partes. Todo o processo prosseguia circunscrito apenas às exigências de defesa dos direitos dos 
litigantes, a que paralelamente deveriam corresponder a passividade e neutralidade do juiz, dando 
lugar à lentidão e ao abuso. Na ausência de uma intervenção dieta e portanto de controle do juiz 
sobre o desenvolvimento do processo, as partes e seus defensores tornaram-se árbitros praticamente 
absolutos. A fixação abstrata pela lei de prazos de preclusão, insuficientes delimitados, fez ainda com 
que não só o objeto material do processo fosse determinado pelas partes, mas também o seu 
desenvolvimento interno, tornando este coisa exclusiva dos litigantes.” Carlos Alberto Alvaro de 
Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 66. 
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É dizer, o juiz deveria aplicar o direito através da simples subsunção e da 

interpretação literal da lei, abstraindo suas concepções pessoais, seus conceitos 

prévios, os fatos sociais, a vontade do cidadão. Buscava-se instaurar um processo 

menos complicado, mais rápido e com menos formalidades. 

Exemplo desse objetivo é o Código Comercial Brasileiro de 1850, que 

estabeleceu um procedimento breve e sumário, com dispensa de audiência de 

conciliação, citação pessoal, redução do número de recursos, entre outras regras de 

celeridade e efetividade processual. 

Cumpre ainda discorrer sobre as modificações inseridas no ordenamento 

jurídico da Áustria, por meio da denominada “Revolução de Klein”, iniciada em 1895, 

cuja influência se fez presente no sistema processual de vários países do mundo, 

inclusive do Brasil. 

Segundo Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Franz Klein causou uma 

“autêntica revolução copérnica”, por sua “visão completamente renovada da 

administração da justiça civil”, encarando-o como “uma instituição para o bem-estar 

social, dotada inclusive de efeitos pedagógicos”.15 

Dentre várias inovações trazidas pela “Revolução de Klein”, podem ser 

citadas a inserção da oralidade; a limitação dos recursos às sentenças definitivas; a 

livre apreciação das provas pelo juiz; a possibilidade de mudança do pedido depois 

da citação, independentemente do consentimento do demandado; e a eliminação e 

correção dos vícios de forma.16 

No tocante ao juiz, ele passa a ter a condução ativa do processo, “munido 

de suficientes poderes para a direção material do processo, capazes de garantir sua 

                                                             
15 Ibidem, p. 75-76. 
16 Idem. 
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marcha rápida e regular”.17 

Seguindo-se com o início do séc. XX, tem-se que as atrocidades 

cometidas durante a 1a Guerra Mundial, onde o individualismo se fez 

desmedidamente protegido por leis que legitimavam tais condutas, observou-se que 

o Estado Liberal foi sendo sucumbido pelo Estado-providência (Welfare State), uma 

forma particular de regulação social, cuja ideologia era a da defesa dos interesses 

da coletividade, das classes sociais menos favorecidas. 

Pelos princípios propagados pelo Estado do bem-estar social, todo o 

indivíduo teria o direito a um conjunto de bens e serviços que deveriam ter seu 

fornecimento garantido seja diretamente através do Estado ou indiretamente, 

mediante seu poder de regulamentação e ordenação sobre a sociedade civil. Esses 

direitos incluiriam a educação, saúde, previdência, integração e substituição de 

renda, assistência social e habitação.18 

Na concepção moderna de Estado-providência, os mercados regulam as 

atividades específicas do dia a dia da economia, enquanto que os governos 

regulamentam as condições sociais e proporcionam a  segurança social necessárias 

à dinâmica do capitalismo. 

Assim, objetivando ter de volta as garantias e a efetivação dos direitos 

sociais, o indivíduo sente a necessidade de entregar parcela de seus direitos ao 

Estado em troca de proteção, de políticas públicas, de melhores condições de vida. 

Essa conduta faz com que a atuação do Poder Executivo seja fortalecida, cabendo 

ao Estado se reestruturar no sentido de alcançar uma forma moderada de 

centralização que venha atender seus interesses e os da sociedade. 

                                                             
17 Idem. 
18 NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. Estado do bem-estar social - origens e desenvolvimento, p. 91. 
Texto publicado na revista Katálysis n.5 jul/dez 2001. 
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Não tendo o Estado logrado êxito na concretização dos direitos 

fundamentais defendidos e propagados no período pós-guerras, é que o cidadão 

desacreditado nos Poderes Executivo e Legislativo decide pressionar o Poder 

Judiciário, depositando nele toda a sua esperança. 

É exatamente em meio ao contexto histórico presente no segundo pós-

guerra19, qual seja, de anseio por normas reguladoras e garantidoras de direitos e 

liberdades individuais, até então não asseguradas pelo Estado-legalista, que o 

constitucionalismo se consolida na busca de formação e efetiva aplicação de um 

novo paradigma representado por um Estado de Direito Constitucional, cuja base 

sustentadora reside no reconhecimento do valor da dignidade da pessoa humana.20 

A Constituição de Weimar de 1919 é considerada a primeira constituição 

social européia e o marco do constitucionalismo, em que pese ter sido precedida 

pela Constituição do México de 1917. Ambas marcam o início do Estado Social, 

trazendo em seu texto direitos sociais até então não positivados, bem como reiteram 

os já garantidos direitos liberais clássicos e os direitos políticos das constituições 

democráticas. 

O Direito Constitucional firma-se como ramo do Direito Público, e tem por 

objeto a Constituição política do Estado, no sentido amplo de estabelecer a sua 

estrutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e 

limitações do poder. 

                                                             
19 "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."In: colaborador Daniel Sarmento, Leituras complementares de direito 
constitucional, p. 35. 
20 BARROSO, Luís Roberto. Em texto entitulado Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, 
p.3, apresenta diversos nomes dados a essa nova forma de organização política, podendo ser aplicado 
qualquer um deles, como se fará no presente texto “A aproximação das idéias de constitucionalismo e de 
democracia produziu uma nova forma de organização política, que atende por nomes diversos: Estado 
democrático de direito, Estado constitucional de direito, Estado constitucional democrático. Seria mau 
investimento de tempo e energia especular sobre sutilezas semânticas na matéria”. 
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Esse novo modelo de Estado direcionado a efetivar os direitos 

fundamentais, individuais ou coletivos, e os direitos sociais, foi consolidado no Brasil 

com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. 

Se por uma lado tem-se a Carta Magna permeada por princípios e 

garantias até então não positivados, por outro tem-se um arcabouço de normas 

programáticas, de princípios-normas, de cláusula abertas, de conceitos 

indeterminados, tudo que clama pela efetiva aplicação e crescente necessidade de 

atuação do Estado para a consecução de políticas públicas visando à materialização 

dos direitos sociais. 

A partir desse cenário o cidadão se vê na necessidade de que sejam 

implantados de imediato os direitos até então sonegados, abafados por um período 

de ditadura e de opressão. 

O sistema político brasileiro, por sua vez, seja através do Poder 

Executivo, seja do Legislativo, não se encontra estruturado o suficiente para 

implementar o novo modelo de Estado-providência. Enquanto administrador o 

Estado se envolve num novelo de corrupção cujo emaranhamento impede a 

implantação de políticas públicas, mormente no campo da educação e saúde, 

necessidades primárias da população. Na figura de legislador o Estado fica imerso 

numa crise de legitimidade e moralidade, onde os interesses pessoais e os 

favorecimentos tomam conta do cenário nacional. 

Não atingindo o Estado a concretude máxima de tais direitos, a sociedade 

deposita no Poder Judiciário, a esperança de que através dele lhe serão concedidas 

as garantias e os direitos não assegurados pelo Poder Executivo ou não 

regulamentados pelo Poder Legislativo, passando para o magistrado o mister de 

atuar de forma ativa e supletiva na efetivação dos direitos fundamentais. Nesse 
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seara cresce a importância política do Poder Judiciário que passa a decidir questões 

relevantes e de máxima importância para toda a sociedade.21 

O processo, por sua vez, apresenta-se como aliado indispensável para 

eliminar conflitos e trazer de volta a paz social e o bem estar.22 

Nesse onda de efetividade o legislador procurou acelerar a marcha do 

processo trazendo um sistema processual mais rígido, de condução por iniciativa do 

juiz e com sistema preclusivo bastante definido. 

                                                             
21 Essa questão foi analisada por Martin Shapiro e Alec Stone Sweet, no livro On Law, Politics and 
Judicialization, p.1: “Over the past half-century, the domain of the litigator and the judge has radically 
expended. In successive waves of democratization and state reform, a 'new constitucionalism'(shapiro 
and stone 1994) has swept across Europe and made inroads into Africa, Latin America, and Asia. In 
moves of enormous consequence, new constitutions tipically repudiate legislative supremacy, 
establish fundamental human rights as substantive constraints on legislators and administrators, and 
provide for judicial protection of these rights against abuses by public authority”. 
22 “O Estado é responsável pelo bem estar da sociedade e dos indivíduos que a compõem: e, estando 
o bem estar social turbado pela existência de conflitos entre pessoas, ele se vale do sistema 
processual para, eliminando conflitos, devolver à sociedade a paz desejada. In: Araújo Cintra, 
Grinover e Dinamarco. Teoria Geral do Processo. 2011. p. 47.” 
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2. UMA ANÁLISE EM PORMENOR DO CONSTITUCIONALISMO 

O constitucionalismo é fruto de um longo processo de mutação social, 

política e jurídica, exteriorizado através da positivação de ideias em documentos 

tidos como normas de ordem superior de um Estado organizado, permeado de 

garantias mínimas e liberdades destinadas aos cidadãos que o compõem. 

Consoante bem definido pelo mestre português Canotilho, o constitucionalismo é 

uma “teoria normativa da política”.23 

Comanducci conceitua o Constitucionalismo fazendo uma abordagem de 

sua acepção teórica, ideológica e metodológica. O Constitucionalismo teórico é um 

modelo de sistema jurídico que traz um amplo catálogo de direitos fundamentais 

positivados, pela existência de princípios e não apenas regras, por um novo meio de 

interpretação e aplicação da lei. É uma alternativa a uma teoria jurídica positivista 

tradicional. O Constitucionalismo ideológico, por sua vez, ressalta a importância dos 

mecanismos de tutela dos direitos fundamentais, bem como dos Poderes Legislativo e 

Judiciário na concretização destes. O constitucionalismo metodológico faz um elo entre 

o direito e a moral por intermédio dos direitos fundamentais.24 

Riccardo Guastini em estudo sobre a constitucionalização do 

ordenamento jurídico italiano define de forma simplificada o constitucionalismo como 

sendo um processo de transformação do ordenamento jurídico ao fim do qual se 

observa uma total impregnação pelas normas constitucionais.  Para tanto dá a 

                                                             
23  “Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização política-social de uma 
comunidade. (...) O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É no 
fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo”. 
In: J.J.Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 51. 
24 Paolo Comanducci, Formas de (neo) constitucionalismo: um análisis metateorico, p. 97-101. 
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constituição o epíteto de “extremamente invasora”, “intrometida”, capaz de 

contaminar não só os agente políticos, mas, também, as relações sociais.25 

São, portanto, Constituições que não estabelecem apenas regras de 

competência, separação de poderes públicos, mas, sim, uma gama de normas 

materiais ou substantivas, verdadeiros catálogos de direitos humanos, traçando  os 

fins e objetivos a serem seguidos pelo Estado de Direito.26 

A Constituição ganha a feição de Lei Suprema com eficácia irradiante em 

todo o ordenamento jurídico. Tem-se, pois, a Constituição como um filtro de validade 

das normas inferiores, as quais não podem com ela se chocar, mas, sim, integrar-se 

para fazer valer o seu comando e a sua aplicação frente as relações sociais legítimas.27 

A Constituição não mais se reduz a normas de conteúdo programático e 

de aplicabilidade sugerida. Como norma fundamental, de posição superior frente às 

demais leis de um país, a Constituição obriga respeito, obediência e vinculação de 

                                                             
25 “Propogno entender un proceso de transformación de um ordenamiento, al término del cual, el 
ordenamientoen cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un 
ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constiuición extremamente invasora, 
entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la 
acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”. In: Ricardo Guastini, Estudios de 
teoría constitucional, p. 153. 
26 Miguel Carbonell y Leonardo Jaramillo, El canon neoconstitucional, p. 154. 
27 No mesmo sentido o Professor Carlos Ayres Britto ensina que Mudando-se as palavras para melhor 
transmitir o mesmo pensamento: o Direito pós-Constituição é um Direito sempre enlaçado à 
Constituição mesma, para reverenciá-la. A Constituição cria o Ordenamento, mas não o libera para 
crescer inteiramente à solta. Mantém o Ordenamento sob tutela, como se o Ordenamento fosse uma 
pessoa incapaz de sair da menoridade. Ainda que o Direito pós-Constituição promane de emenda ou 
revisão constitucional, esse Direito não pode atribuir a si mesmo aquilo que é a própria ratio essendi 
formal da Constituição: o existir como a norma normarum, a lex legum, 'o cântico dos cânticos', na 
linguagem religiosa do Antigo Testamento. (...) É perseverando no controle de todos os demais 
espécimes jurídico-positivos, reenviando-os a si mesma, que a Constituição impede que cada um 
desses atos seja um fragmento vocal com pretensão à totalidade. Uma folha cujo talo se partiu e ainda 
assim pretenda sobreviver de sua própria seiva (?). Queremos dizer: o que dá pleno sentido a uma 
norma jurídica não é apenas o seu discurso prescritivo, a sua mensagem imperativa em si. A norma 
pós-Constituição não fala sozinha. Ela conversa (graças à Constituição) com o todo do Ordenamento e 
é dessa confabulação com o todo que se extrai a sua definitiva mensagem. Como também é desse 
diálogo com o Ordenamento que a norma isolada se depura de toda incoerência, de toda obscuridade, 
e ainda tem a chance de ver preenchidas as suas eventuais lacunas. Estamos no epicentro de uma 
distinção qualitativa que é a explicação de tudo o mais, no âmbito da fenomenologia do Direito: a origem 
mais depuradamente legítima da Constituição, no plano político, e sua força mais irrefragavelmente 
vinculante, no plano jurídico, porque elaborada sob fundamentação lógica distinta daquela que 
prevalece para os demais modelos normativos. In: Teoria da Constituição, c. 3.5.3.3 e 3.5.3.7. 
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interpretação das leis súditas. 

Neste momento a constituição deixa de ser vista como um documento 

essencialmente político, onde o judiciário não tinha o poder de se imiscuir na 

concretização do seu conteúdo, e passa a ser reconhecida a sua força normativa, a 

imperatividade de suas normas, bem como sua aplicabilidade direta e imediata. O seu 

conteúdo não é mais de carta procedimental, mas sim, de normas de alto teor axiológico, 

com uma gama de temas diversos como, família, economia e direitos sociais.28 

Retomando os ensinamento de Guastini, observa-se que um 

ordenamento jurídico não pode ser qualificado como impregnado por normas 

constitucionais pela regra do tudo ou nada. Algumas condições precisam ser 

preenchidas e outras podem ou não estar presentes em maior ou menor grau, o que 

faz com que um ordenamento jurídico seja mais ou menos constitucionalizado. 

A primeira condição necessária de constitucionalização é a existência de 

uma constituição rígida, ou seja, uma constituição escrita que possua um 

procedimento especial para revisão, a exemplo do quórum qualificado, e cláusulas 

“superconstitucionais” que não possam ser modificadas de modo algum, como ocorre 

com as cláusulas pétreas dispostas no art. 60, §4o da Constituição Federal de 1988.29 

A existência de uma garantia jurisdicional de controle de constitucionalidade 

das leis é a segunda condição indispensável de constitucionalização. Necessário se faz 

a existência de um órgão que verifique a inconstitucionalidade de uma lei, seja por um 

modelo de controle anterior, seja posterior, mas que impeça que esta produza efeitos  

indesejados pela Constituição daquele país.30 

  
                                                             
28 Colaborador Daniel Sarmento, Leituras complementares de direito constitucional, p. 36. 
29 In: Ricardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, p. 155. 
30 In: Ricardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, p. 156. 
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A terceira condição é o compartilhamento da ideia de força vinculante, 

normativa da Constituição, onde a mesma é vista como um documento dotado de 

efetividade. Quase todas as Constituições contemporâneas são consideradas 

analíticas, tratando das mais diversas matérias e trazendo um vasto arcabouço de 

princípios e disposições programáticas. Em que pese a existência de controvérsia 

quanto a aplicabilidade imediata e a efetividade de todas as normas inseridas no 

corpo de uma Constituição, tem-se que a noção de constitucionalização traz consigo 

a assertiva de que toda norma constitucional, mesmo as programáticas, são 

suscetíveis de produzir efeitos jurídicos.31 

A “Sobreinterpretação” do texto constitucional é a quarta condição de 

constitucionalização. Trata-se da forma de análise das lacunas do texto normativo 

através de uma interpretação extensiva a ser feita pelo operador do direito, de 

maneira que se possa extrair do texto constitucional regras implícitas aptas a regular 

qualquer situação e circunstância da vida social e política.32 Exemplos recentes 

podem ser verificados nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no 

caso do reconhecimento da união homossexual33, a proibição do nepotismo34, entre 

outros. Este tema será retomado em capítulo específico ante a sua importância para 

o desenvolvimento e compreensão do presente texto. 

A quinta condição tratada é a aplicação direta das normas constitucionais. 

Observa-se aqui que a constitucionalização vai de encontro com a concepção 

clássica de que a função da Constituição era tão somente a de limitar o poder 

político e regular as relações do Estado com o cidadão. Pela noção de aplicação 

direta, tem-se que a Constituição é apta a produzir efeitos imediatos na vida social, 

                                                             
31 In: Ricardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, p. 157 e 158. 
32 In: Ricardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, p. 158-160. 
33 Decisão proferida na ADI 4277 e ADPF 132. 
34 Decisão proferida no RE 579951-4 RN. 
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possuindo normas imperativas e suscetíveis de solucionar controvérsias diversas, 

inclusive entre particulares.35 

A interpretação das leis conforme a constituição, com o fim de manter a 

validade do ordenamento jurídico, é a sexta condição de constitucionalidade. 

Assevera Guastini que todo texto de lei pode ser interpretado de mais de uma forma, 

tendo o juiz que decidir qual interpretação seguir de acordo com a sua adequação, 

harmonização, com a Constituição. Decidir conforme a Constituição é, portanto, 

escolher aquela que adequa a lei à Constituição e que, em face dessa 

conformidade, pode-se falar  em validade legal.36 

Por fim, Riccardo Guastini traz como condição a influência da 

Constituição sobre as relações políticas, concedendo ao judiciário o poder de 

resolver conflitos de natureza eminentemente política. Para sua implantação, 

dependerá, contudo, de diversos elementos, tais como: postura dos juízes, dos 

órgãos constitucionais, e dos atores políticos. Essa condição será desenvolvido em 

pormenor quando da análise do ativismo judicial em tópico específico.37 

                                                             
35 “La idea es que la Constituición deba ser inmediatamente aplicada también en la controversia de 
que se trate no pueda ser resuelta sobre la base de la ley, ya sea porque la ley muestra lagunas, o 
por que la ley sí ofrece una solución pero tal solución parece injusta”. In: Ricardo Guastini, Estudios 
de teoría constitucional, p. 161. 
36 In: Ricardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, p. 162. 
37 Idem. 
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3. O PROCESSO COMO FENÔMENO CULTURAL E O 
EXERCÍCIO DO PODER ESTATAL 

O Direito Processual no decorrer da história veio se desenvolvendo 

através de métodos próprios e de acordo com posições doutrinárias defendidas em 

um dado contexto. Uma análise do sistema processual não pode ficar à margem das 

implicações políticas e sociais vigentes em determinado sistema normativo, e muito 

menos do fenômeno cultural de cada povo no tempo vigente.38 

Ao relacionar os fatores culturais com o formalismo processual, Carlos 

Alberto Álvado de Oliveira diz que: 

O processo não se encontra in res natura, é produto do homem e, assim, 
inevitavelmente, da sua cultura. Ora, falar em cultura é falar em valores, 
pois estes não caem do céu, nem são a-históricos, visto que constituem 
frutos da experiência, da própria cultura humana, em suma.39 

Não objetivando fazer uma análise profunda do direito processual civil em 

face da sua dependência ou autonomia com relação ao direito material, já que tal 

discussão em nada interfere na análise do formalismo aqui enfocada, é que se limita 

no presente texto a uma análise evolutiva das fases metodológicas, estas 

associadas ao momento histórico. 

  

                                                             
38 Carlos Alberto Álvaro de Oliveria, faz uma associação entre o processo e a cultura, mostrando que 
a interligação e interdependência existente entre os mesmo, consoante se depreende da leitura que 
segue: Desse modo, a questão axiológica termina por se precipitar no ordenamento de cada sistema 
e na própria configuração interna do processo, pela indubitável natureza de fenômeno cultural deste e 
do próprio direito, fazendo com que aí interfira o conjunto de modos de vida criados, apreendidos e 
transmitidos de geração em geração, entre os membros de uma determinada sociedade. Citando 
Galeno Lacerda, no livro Processo e Cultura, segue afirmando que “Por essa razão, ressalta-se entre 
nós, com grande propriedade, que no processo “se fazem sentir a vontade e o pensamento do grupo, 
expressos em hábitos, costumes, símbolos, fórmulas ricas de sentido, métodos e normas de 
comportamento'. Esses fatores determinam que nele se reflita 'toda uma cultura, considerada como o 
conjunto de vivências de ordem espiritual e material, que singularizam determinada época da 
sociedade”. In: Do formalismo no processo civil, p. 95. 
39 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 92. 
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3.1 PRAXISMO (OU FASE SINCRETISTA) 

Até o final do séc. XIX, existia uma aparente fusão entre o direito material 

e o processual, sendo que este era estudado apenas em seus aspectos práticos, 

sem preocupações científicas. Daniel Mitidiero denomina essa fase de pré-história 

do direito processual e ensina que: 

O praxismo corresponde à pré-história do direito processual civil, tempo em 
que se aludia ao processo como 'procedura' e não ainda como 'diritto 
processual civile'. Época, com efeito, em que não se vislumbrava o processo 
como um ramo autônomo do direito, mas como mero apêndice do direito 
material. Direito adjetivo, pois, que só ostentava existência útil se ligado ao 
direito substantivo. Leciona-se que no período sincretista do direito 
processual civil (que denominamos de praxista), 'os conhecimentos eram 
puramente empíricos, sem qualquer consciência de princípios, sem conceitos 
próprios e sem a definição de um método. O processo mesmo, como 
realidade da experiência perante os juízos e tribunais, era visto apenas em 
sua realidade física exterior e perceptível aos sentidos: confundiam-no com o 
mero procedimento quando o definiam como sucessão de atos, sem nada se 
dizerem sobre a relação jurídica que existe entre seus sujeitos (relação 
jurídica processual), nem sobre a conveniência política de deixar caminho 
aberto para a participação dos litigantes (contraditório)'. A jurisdição era 
encarada como um sistema posto para tutela dos direitos subjetivos 
particulares, sendo essa a sua finalidade precípua; a 'ação' era compreendida 
como um desdobramento do direito subjetivo e o processo como simples 
procedimento. O clima privatista do direito material apanhava em cheio o 
direito processual, engastando-o no mesmo plano.40 

Destarte, o processo era visto apenas como uma série de atos 

concatenados a serem seguidos para a obtenção do direito material. Era mero 

procedimento, ou seja, um conjunto de formas para o exercício do direito sob uma 

condução passiva do juiz.41 

                                                             
40  Daniel Mitidiero, tese de doutorado entitulada “Bases para construção de um processo civil 
cooperativo: o direito processual civil no marco teórico do formalismo- valorativo”, disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13221/000642773.pdf?...1. 
41 “Chegou-se à idéia do direito processual como ciência, mediante um iter de desligamento das 
matrizes conceituais e funcionais antes situadas no direito material e cuja inadequação somente 
principiou a ser sentida conscientemente a partir da metade do século passado. O influxo racionalista 
do ‘século das luzes’ haveria de permitir, também nesse campo, a visão dos fenômenos que durante 
todo o curso da História das instituições permaneceram ocultos à percepção dos juristas. As 
transformações políticas e sociais havidas na Europa desde o século anterior tinham sido capazes de 
alterar a fórmula das relações entre o Estado e o indivíduo, com a ruptura de velhas estruturas – e 
isso foi responsável pelas primeiras preocupações em definir os fenômenos do processo, onde 
assoma a figura do juiz como agente estatal, a partir de premissas e conceitos antes não revelados à 
ciência dos estudiosos que se debruçavam sobre o "direito judiciário civil” (mera procédure). Tinha-se 
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Fazendo uma análise do processo romano até o início do liberalismo, vê-

se que não havia possibilidade de estudo do direito processual enquanto ciência em 

razão da cultura romanista e canônica ser eminentemente mística e religiosa. 

Consoante relata Galeno Lacerda, o formalismo extremado do 

processo romano das legis actiones era uma espécie de ritual simbólico do 

sacramentum, assim como o processo primitivo dos povos germânicos, através 

das ordálias, ou juízos divinos. Ambos eram meios de interferência do poder 

divino no processo, impedindo uma análise a juízo do homem. O resultado da 

prova era considerado juízo de Deus, eliminando o conflito sem maiores 

questionamentos em face da vontade divina.42 

Essa ligação cultural do direito a religião, associado ao Poder Estatal 

centralizador, impossibilitou que o processo fosse separado do direito material e 

que houvesse discussão de técnicas processuais necessárias para a busca da 

verdade e aplicação de um direito justo. 

3.2 PROCESSUALISMO (OU FASE DO AUTONOMISMO) 

A partir de meados do séc. XX, sobretudo em decorrência da discussão 

entre Windsheid e Muther43, o processo passou a ser estudado cientificamente, 

                                                                                                                                                                                              

até então a remansosa tranqüilidade de uma visão plana do ordenamento jurídico, onde a ação era 
definida como o direito subjetivo lesado (ou: o resultado da lesão ao direito subjetivo), a jurisdição 
como sistema de tutela aos direitos, o processo como mera sucessão de atos (procedimento); 
incluíam a ação no sistema de exercício dos direitos (jus quod sibi debeatur, judicio persequendi) e o 
processo era tido como conjunto de formas para esse exercício, sob a condução pouco participativa 
do juiz. Era o campo mais aberto, como se sabe, à prevalência do princípio dispositivo e ao da plena 
disponibilidade das situações jurídico-processuais -, que são direitos descendentes jurídicos do 
liberalismo político então vigorante (laissez faire, laissez passer et le monde va de lui meme)”. In: 
Cândido Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 17-18. 
42 “Processo e Cultura”. In: Revista de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 78, vol. III. 
43 José Roberto dos Santos Bedaque explica em seu livro Direito e processo que “Em 1856 travou- se 
a famosa polêmica entre dois juristas alemães, Bernardo Windscheid, catedrático em Greifswald, e 
Teodoro Muther, professor em Könisberga, a respeito da actio romana. [...] Para Windscheid, ação 
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surgindo teorias acerca da natureza jurídica da ação e do processo, das condições 

da ação e dos pressupostos processuais. 

Ressalta-se, também, a importância da obra de autoria do jurista alemão 

Oskar Von Bülow, publicada em 1868, entitulada "Teoria dos pressupostos processuais 

e das exceções dilatórias", onde foi sistematizada a existência autônoma da relação 

jurídica processual entre os sujeitos do processo e o direito material.44 

Em que pese a importância do reconhecimento da autonomia científica do 

direito processual, essa segunda fase metodológica se preocupou exageradamente 

com a conceituação45 e a classificação científica metodológica dos institutos, sem, 

contudo, observar o objetivo maior do processo, qual seja o de pacificação social. 

A tecnicização do direito e despolitização de seus operadores se mostrou 

correlata ao liberalismo, momento histórico em que houve a necessidade de um 

instrumento puramente técnico, dissociado de valores e de subjetivismo. A noção de 

processo como um fim em si mesmo foi importante para manter o juiz passivo, 

distante da realidade social, e mero aplicador do comando legal. 

                                                                                                                                                                                              

significava direito à tutela jurisdicional, decorrente da violação de outro direito. Não era essa, todavia, 
a noção do direito romano, pois o Corpus Júris previa inúmeras actiones, que não pressupunham a 
violação de um direito: embora a todo direito corresponda uma ação, a recíproca não é verdadeira. 
(...) Os romanos viviam sob um sistema de ações, não de direitos. E a razão principal era, além de 
seu senso prático, o grande poder conferido ao magistrado de decidir até mesmo contra a lei. 
Importava o que ele dizia, não o que constava do direito objetivo; a pretensão precisava estar 
amparada por uma actio da pelo magistrado que exercia jurisdição. (...) Segundo Muther, o conceito 
de ação romana formulado por Windscheid é inexato. Para ele o direito subjetivo é pressuposto da 
actio. Quando o pretor formulava um edito, estava criando norma geral e abstrata para amparar 
pretensões. Tal norma, embora não pertencente ao ius civile, lhe era equivalente. Conclui haver 
coincidência entre a actio romana e a ação moderna” In: José Roberto dos Santos Bedaque. Direito e 
processo, p. 25. 
44 José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do processo e técnica processual, p. 19. 
45 Daniel Mitidiero explica esse conceitualismo dizendo: “As grandes linhas do direito processual civil 
enquanto disciplina autônoma foram traçadas no processualismo, também por isso normalmente 
chamado de período 'conceitualista' ou 'autonomista'. As discussões inerentes à 'ação', verdadeiro 
pólo metodológico da nova ciência, e à caracterização de inúmeros outros institutos do processo civil 
(atos processuais, litispendência, eficácia de sentença, coisa julgada et coetera) dominou a atenção 
dos processualistas, crentes de que estavam a praticar uma ciência pura, de toda infensa a valores - 
uma ciência, enfim, eminentemente técnica (o nosso Código de Processo Civil, a propósito, é fruto 
eloqüente dessa postura científica)”. Idem. 
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O culto exagerado pela forma engessou a estrutura do judiciário e trouxe um 

direito alheio a ideia de coletivo, típico do individualismo propagado pelas revoluções do 

final do séc. XIX, e necessário para a manutenção da burguesia no Poder. 

3.3 INSTRUMENTALISMO 

Na terceira fase metodológica, há uma alteração do modo tecnicista de 

visão do processo, passando a ser encarado como instrumento de realização do 

direito material a serviço da harmonia social.46 47 

 Propaga o instrumentalismo que o processo não é um fim em si mesmo, 

mas, um meio para se atingir um fim. Cresce a preocupação dos processualistas 

brasileiros com os resultados do processo e com uma jurisdicional adequada. 

 Há, também, o importante reconhecimento de que o processo tem como 

destinatários os jurisdicionados. Assim, são inseridos valores ao processo e ocorre a 

sua integração ao meio social.48 

                                                             
46 “A perspectiva instrumentalista do processo assume o processo civil como um sistema que têm 
escopos sociais, políticos e jurídicos a alcançar, rompendo com a idéia de que o processo deve ser 
encarado apenas pelo seu ângulo interno. Em termos sociais, o processo serve para persecução da 
paz social e para educação do povo; no campo político, o processo afirma-se como um espaço para 
afirmação da autoridade do Estado, da liberdade dos cidadãos e para participação dos atores sociais; 
no âmbito jurídico, finalmente, ao processo confia-se a missão de concretizar a vontade concreta do 
direito” In: Daniel Francisco Mitidiero, Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e 
éticos, cit. p. 35-36.. 
47 Daniel Mitidiero explica a introdução de novos escopos ao processo: “A perspectiva instrumentalista 
do processo assume o processo civil como um sistema que têm escopos sociais, políticos e jurídicos a 
alcançar, rompendo com a idéia de que o processo deve ser encarado apenas pelo seu ângulo interno. 
Em termos sociais, o processo serve para persecução da paz social e para educação do povo; no 
campo político, o processo afirma-se como um espaço para afirmação da autoridade do Estado, da 
liberdade dos cidadãos e para participação dos atores sociais; no âmbito jurídico, finalmente, ao 
processo confia-se a missão de concretizar a 'vontade concreta do direito'. Essa nova postura 
conceitual pressupõe a relativização do binômio direito material e processo, uma maior interação entre a 
Constituição e o direito processual civil e a colocação da jurisdição como instituto-centro do sistema 
processual. Processo como instrumento mais aderente ao direito material, de matriz constitucional e 
com a jurisdição posta como novo pólo metodológico do direito processual civil”. Idem. 
48 “A negação da natureza e objetivo puramente técnicos do sistema processual é ao mesmo tempo 
afirmação de sua permeabilidade aos valores tutelados na ordem político-constitucional e jurídico-
material (os quais buscam efetividade através dele) e reconhecimento de sua inserção no universo 
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Leciona Cândido Rangel Dinamarco que: 

O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento 
a serviço da ordem constitucional, o processo precisa refletir as bases do 
regime democrático, nela proclamados; ele é, por assim dizer, o 
microcosmo democrático  do Estado de Direito, com as conotações da 
liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de legalidade e 
responsabilidade.49 

O processo deixa de ser um ente inanimado, passando de um estado de 

neutralidade ideológica para um necessário comprometimento com os valores 

presentes nos institutos processuais, atrelado aos resultados sócio econômicos e 

políticos que um processo e uma decisão proferida por um juiz pode repercutir.50 

Dentro dessa visão instrumentalista do processo, o juiz deve estar 

conectado com os valores presentes na sociedade em que vive, permitindo que esta 

carga axiológica o contamine na condução do processo e na aplicação das regras e 

princípios constitucionais.51 

                                                                                                                                                                                              

axiológico da sociedade a que se destina. As premissas culturais e político-jurídicas da atualidade 
repelem, v.g., a distinção da eficácia probatória do testemunho, a partir do status societatis de quem o 
presta; repelem também o valor das provas legais de fundo supersticioso, que nos soam como 
pitoresca reminiscência do obscurantismo medieval; de palpitante atualidade é a questão das provas 
obtidas por meio ilícito, que a preservação das liberdades constitucionalmente asseguradas levou o 
Constituinte a proibir que sejam acolhidas no processo. Na experiência brasileira mais recente temos 
o modo como os tribunais vieram a repensar o princípio da demanda e o da fidelidade da liquidação à 
sentença liquidanda: foi preciso, sem ultrajar substancialmente esses princípios, repudiar a 
interpretação nominalista da demanda civil de conteúdo pecuniário, bem como da sentença que a 
acolhe -, para permitir a atualização dos valores monetários e defender o credor eficazmente do mal 
inflacionário. Outra relevantíssima ilustração da afirmada infiltração de valores na vida dos processos 
é dada pelo modo prudente como os tribunais brasileiros dimensionaram o efeito da revelia: nem 
mesmo a intenção manifesta do legislador, em preceitos trazidos ao ordenamento positivo no corpo 
do Código de Processo Civil, foi capaz de determinar a aplicação rígida dessa rigorosíssima sanção 
processual, com as injustiças e distorções a que daria causa e sem o fiel cumprimento dos propósitos 
a que institucionalmente voltado o processo e o exercício da Jurisdição” In: Cândido Dinamarco, A 
instrumentalidade do processo, p. 23-24. 
49 ibidem, p. 27. 
50 Ibidem, p. 41. 
51 É interessante observar a proximidade teórica do que se fala com a realidade praticada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (RR-744914-2001.3, julgado em novebro de 2009) ao mitigar uma regra de 
competência absoluta, prevista no artigo 651 da CLT. Para melhor compreensão, leia-se o texto que 
segue: “O Tribunal Superior do Trabalho, em julgamento proferido por sua primeira Turma, em sede de 
recurso de revista, decidiu ser viável o ajuizamento, pelo trabalhador, de reclamação trabalhista fora do 
local da prestação do serviço. Com isso, a Corte excepcionou a regra geral de fixação da competência 
territorial prevista no caput do artigo 651 da CLT. O caso decidido é referente a bancário aposentado, 
que ajuizou a reclamação trabalhista em seu domicílio, com vistas a receber diferenças de 
complementação de aposentadoria.     Conforme noticiado pelo TST, a nulidade arguida pelo 
empregador foi afastada, porque o local eleito para ajuizamento da reclamação 'não trouxe prejuízo a 
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Na análise do contexto cultural, observa-se que o Estado-providência não 

se compatibiliza com um processo eminentemente técnico e cientifico. Dinamarco 

afirma que "é natural que, como instrumento, o sistema processual guarde perene 

correspondência com a ordem constitucional a que serve, inclusive acompanhando 

as mutação  por que ela passa. Continua acrescentando que: 

Em princípio o processo acompanha as opções políticas do constituinte, as 
grandes linhas ideológicas abrigadas sob o pálio constitucional. 'Os 
sistemas políticos se refletem na norma constitucional e têm um efeito 
direito sobre as bases do direito processual.' Compreende-se, pois,  que o 
processo do Estado liberal não possa sobreviver nos regimes socialistas, 
nem esteja mais presente no Estado ocidental contemporâneo, de cunho 
social. O processo acompanha as opções políticas do constituinte. O 
processo que nos serve hoje há de ser o espelho e salvaguarda dos valores 
individuais e coletivo que a ordem constitucional vigente entende de cultuar. 
Os princípios que elainclui não podem ter no presente a mesma extensão e 
significado de outros tempos e regimes políticos, apesar de eventualmente 
inalterada a formulação verbal.52 

É nessa seara que as necessidades sociais clamam por um processo 

eficaz e célere, mais político e social. Já não se concebe a noção de processo 
                                                                                                                                                                                              

nenhuma das partes', uma vez que 'o direito vindicado é matéria de índole estritamente jurídica e 
encontra origem em regulamento de âmbito nacional, aprovado pelo Banco'. Acrescentou, ainda, que 'a 
anulação dos atos decisórios e o encaminhamento do feito a outra Vara do Trabalho implicaria mero 
capricho processual, uma vez que o direito de defesa foi plenamente exercido, não havendo 
necessidade de produção de prova no local da prestação de serviços'. Reputamos absolutamente 
correta a decisão proferida pelo TST. Com efeito, é certo que a fixação da competência no âmbito da 
Justiça do Trabalho tem como regra geral o local da prestação dos serviços, conforme disposição 
constante do artigo 651, caput, da CLT. Sucede que referida regra tem por escopo “ampliar ao máximo 
o acesso do trabalhador ao Judiciário, facilitando a produção de prova, geralmente testemunhal”.1 
Realmente, ao estabelecer o local da prestação dos serviços como parâmetro para a fixação da 
competência territorial, o legislador adota a presunção de que o empregado reside na mesma localidade 
em que trabalha. Por essa razão, o artigo 651, caput, da CLT destina-se a facilitar a prova por parte do 
empregado, evitar a assunção de despesas de locomoção e, com isso, viabilizar, de forma plena, o 
acesso à Justiça, conferindo máxima eficácia ao direito fundamental inscrito no artigo 5º, inciso XXXV, 
da Constituição. Trata-se, como facilmente se vê, de norma voltada à proteção do trabalhador, haja 
vista a sua posição de hipossuficiente na relação jurídica trabalhista. Por essa razão, a regra inscrita no 
artigo 651, caput, da CLT não pode ser aplicada de modo a dificultar-lhe o acesso ao Judiciário. No 
caso decidido pelo TST, a presunção em que se assenta o artigo 651, caput, da CLT não se revela 
presente. A relação de emprego existente entre as partes já havia terminado, tendo em vista tratar-se 
de reclamação trabalhista proposta por trabalhador aposentado. Por outro lado, eventual alteração da 
competência territorial não provocaria nenhum cerceamento ao direito de defesa do empregador, haja 
vista estar a controvérsia adstrita a matéria exclusivamente de direito, assentada na interpretação de 
regulamento empresarial de âmbito nacional. Presente essa perspectiva, revela-se correto o 
afastamento da regra prevista no artigo 651, caput, da CLT, pois sua aplicação implicaria em 
desvirtuamento de sua finalidade. Realmente, não se pode admitir a utilização de norma de proteção 
para causar prejuízo ao seu destinatário (trabalhador), sobretudo quando invocada com o único 
propósito de dificultar-lhe o exercício do direito ao pleno acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV)." 
Disponível em: http://alexandresl.wordpress.com/2009/11/19/reclamacao-pode-ser-proposta-fora-do-
local-da-prestacao-de-servico/. 
52 Ibidem, p. 33. 
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dissociada da finalidade de implantação dos direitos sociais e da concreção dos 

direitos humanos.53 

3.4 FORMALISMO-VALORATIVO 

Em que pese a discussão quanto a existência de uma quarta fase 

metodológica do processo ou se se trata apenas de um aperfeiçoamento, um 

desenvolvimento do instrumentalismo, adota-se no presente estudo o formalismo-

valorativo como sendo uma quarta fase, o momento atual pelo qual o direito 

processual está passando. 

Corroborando com a defesa de que já se ultrapassou a fase do 

instrumentalismo, iniciando-se um novo modelo, o do formalismo-valorativo, Daniel 

Mitidiero explica que: 

Como o novo se perfaz afirmando-se contrariamente ao estabelecido, 
confrontando-o, parece-nos, haja vista o exposto, que o processo civil 
brasileiro já está a passar por uma quarta fase metodológica, superada a 
fase instrumentalista. Com efeito, da instrumentalidade passa-se ao 
formalismo-valorativo, que ora se assume como um verdadeiro método de 
pensamento e programa de reforma de nosso processo. Trata-se de uma 
nova visão metodológica, uma nova maneira de pensar o direito processual 
civil, fruto de nossa evolução cultural. O processo vai hoje informado pelo 
formalismo-valorativo porque, antes de tudo, encerra um formalismo cuja 
estruturação responde a valores, notadamente, aos valores encartados em 
nossa Constituição. Com efeito, o processo vai dominado pelos valores 
justiça, participação leal, segurança e efetividade, base axiológica da qual 
ressaem princípios, regras e postulados para sua elaboração dogmática, 
organização, interpretação e aplicação. Vale dizer: do plano axiológico ao 
plano deontológico.54 

Nesses termos, não obstante a proximidade com o instrumentalismo, o 

formalismo-valorativo com o mesmo não se confunde a medida que direciona para a 

Constituição a base para fixação e interpretação dos valores processuais, 
                                                             
53 José Roberto dos Santos Bedaque destaca que “o instrumento estatal de solução de controvérsias 
deve proporcionar, a quem se encontra em situação de vantagem no plano jurídico-substancial, a 
possibilidade de usufruir concretamente dos efeitos dessa proteção”. In: Efetividade do processo e 
técnica processual, p. 17. 
54 Idem. 
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principalmente a efetividade e a segurança jurídica, tidos como essenciais.55 

Sob o proposto enfoque cultural, tem-se que o atual estado de 

constitucionalização não mais permite enxergar o processo como uma mera técnica 

na busca de um fim, mas, sim, o processo deve se ligar ao vetor axiológico trazido 

pela Constituição Federal, fazendo-se uma releitura processual, uma inserção do 

processo como um direito fundamental a efetivar os direitos da dignidade humana.56 

                                                             
55 Interessante observação é feita por Daniel Mitidiero sobre ese ponto ao afirmar que mesmo que 
seja “fecunda [...] a abertura do processo, no concernente aos seus escopos, para além do desiderato 
jurídico, proposta certeira e atilada do instrumentalismo”, não mais se sustenta, nos dias de hoje, “a 
maneira como se articulam as soluções dos problemas atinentes às relações entre o direito material e 
o direito processual, entre o processo civil e a Constituição e a colocação da jurisdição no centro da 
teoria do direito processual civil” In: Daniel Francisco Mitidiero, Colaboração no processo civil: 
pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 38. 
56 Seguem trechos extraídos da Obra de Carlos Alberto Álvado de Oliveira, que complementam o tema 
abordado. "Mostra-se totalmente inadequado conceber o processo, apesar do seu caráter formal, como 
mero ordenamento de atividades dotado de cunho exclusivamente técnico, integrado por regras 
externas, estabelecidas pelo legislador de modo totalmente arbitrário. A estrutura mesma que lhe é 
inerente depende dos valores adotados e, então, não se trata de simples adaptação técnica do 
instrumento processual a um objetivo determinado, mas especialmente de uma escolha de natureza 
política, escolha essa ligada às formas e ao objetivo da própria administração judicial. Desse modo, a 
questão axiológica termina por se precipitar no ordenamento de cada sistema e na própria configuração 
interna do processo, pela indubitável natureza de fenômeno cultural deste e do próprio direito, fazendo 
com que aí interfira o conjunto de modos de vida criados, apreendidos e transmitidos de geração em 
geração, entre os membros de uma determinada sociedade. Por essa razão, ressalta-se entre nós, com 
grande propriedade, que no processo 'se fazem sentir a vontade e o pensamento do grupo, expressos 
em hábitos, costumes, símbolos, fórmulas ricas de sentido, métodos e normas de comportamento. 
Esses fatores determinam com que nele se reflita toda uma cultura, considerada como o conjunto de 
vivências de ordem espiritual e material, que singularizam determinada época de uma sociedade' (...) 
Por conseqüência, mesmo as normas aparentemente reguladoras do modo de ser do procedimento não 
resultam apenas de considerações de ordem prática, constituindo no fundamental expressão das 
concepções sociais, éticas, econômicas, políticas, ideológicas e jurídicas, subjacentes a determinada 
sociedade e a ela características, e inclusive de utopias. Ademais, o seu emprego pode consistir em 
estratégias de poder, direcionadas para tal ou qual finalidade governamental. Daí a idéia, 
substancialmente correta, de que o direito processual é o direito constitucional aplicado, a significar 
essencialmente que o processo não se esgota dentro dos quadros de uma mera realização do direito 
material, constituindo, sim, mais amplamente, a ferramenta de natureza pública indispensável para a 
realização de justiça e pacificação social. Além disso, não só as formas externas, por meio das quais se 
desenvolve a administração da justiça, mas também os métodos lógicos empregados para o julgamento 
exibem valor contingente, a ser estremado consoante as circunstâncias de dado momento histórico, 
influenciando inclusive na conformação do processo. Postas essas premissas, é preciso repensar o 
problema como um todo, verificar as vertentes políticas, culturais e axiológicas dos fatores 
condicionantes e determinantes da estruturação e organização do processo, estabelecer enfim os 
fundamentos do formalismo-valorativo. E isso porque seu poder ordenador, organizador e coordenador 
não é oco, vazio ou cego, pois não há formalismo por formalismo. Só é lícito pensar no conceito na 
medida em que se prestar para a organização de um processo justo e servir para alcançar as 
finalidades últimas do processo em tempo razoável e, principalmente, colaborar para a justiça material 
da decisão. In: Do formalismo no processo civil, p. 93-97. 
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4. A INFLUÊNCIA DO CONSTITUCIONALISMO NO 

PROCESSO CIVIL 

O Direito Processual Civil vem passando por uma série de reformas 

desde o início da década de 90, com o intuito de fazer introduzir em seu sistema um 

mecanismo mais aprimorado de solução de litígio. 

Objetiva-se, desde a primeira reforma, dar uma maior celeridade 

processual através da simplificação de procedimentos, bem como alcançar a 

máxima efetividade da tutela jurisdicional numa perspectiva de respeito à dignidade 

da pessoa humana por intermédio de uma maior praticidade na busca de uma 

concreta proteção dos direitos dos cidadãos. 

Todo esse caminho percorrido pelo Direito Processual Civil nas últimas 

décadas e o que se visa a alcançar, ainda, é reflexo do já mencionado contexto 

surgido no pós-guerra que fez inserir a Constituição dentro de um cenário normativo 

de importância suprema e de comando vertical sobre as normas infraconstitucionais. 

O “supraprincípio” da dignidade da pessoa humana faz do homem o 

protagonista do filtro axiológico da Constituição e o direito processual deixa de ser 

um simples instrumento técnico a serviço do direito material e passa a ser visto 

como uma estrutura que requer um preenchimento valorativo para se harmonizar 

com os direitos fundamentais postos na Constituição. 

Assim, tendo a Constituição brasileira de 1988 contemplado em seu art 

5o, como direitos e garantias fundamentais, uma série de comandos processuais, a 

exemplo do princípio da inafastabilidade da jurisdição, este passa a ser visto como 

um verdadeiro direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, célere e adequada, 
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ou seja, acesso à ordem jurídica justa57. 

O Constitucionalismo faz abandonar a ideia de que o acesso à justiça é a 

simples possibilidade de ingresso em juízo, mas acresce a este a garantia de 

observância do devido processo legal, de um contraditório efetivo, de motivação 

adequada da decisão, de necessárias e adequadas técnicas processuais à tutela 

dos direitos materiais, entre outros.58 Por esta razão, a jurisdição não pode mais ser 

colocada como centro da teoria do processo civil. 

Enfim, o que o fenômeno da constitucionalização dos direitos e garantias 

processuais faz é ressaltar o caráter publicístico do processo, colocando-o como um 

meio para a realização da justiça, e retirar o processo civil do centro do ordenamento 

jurídico, colocando no seu lugar a Constituição como norma de leitura obrogatória 

em face do ordenamento jurídico infraconstitucional.59 60 

                                                             
57 Mauro Cappelletti mostra que a expressão “acesso à justiça” pode apresenta duas finalidades 
básicas do sistema jurídico. “o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 
todos; segundo, ele deve procuzir resultados que sejam individualmente e socialmente justos. 
Arremata afirmando que “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. In: Mauro Cappelletti, Acesso à 
Justiça, p. 8 e 12. 
58 Cfr. Kazuo Watanabe. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participação e processo. Coord. 
Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, p. 135. 
59  Luíz Roberto Barroso esclarece em artigo escrito sobre o Neoconstitucionalismo e a 
Constitucionalização do direito que a idéia de constitucionalização do Direito está "associada a um 
efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força 
normativa, por todo o sistema jurídico". Disponível em: 
http://jus.com.br/revista/texto/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do direito. Acesso 
em 10 de abril de 2013. 
60 Sobre esse tem Daniel Mitidiero acrescenta que “O relacionamento entre o direito processual civil e 
o direito constitucional, de seu turno, também evoluiu sensivelmente. Para além da tutela 
constitucional do processo (constitucionalização das normas jurídicas fundamentais de processo) e 
da jurisdição constitucional, importa observar a incorporação, no âmbito do direito processual civil, do 
modo-de-pensar constitucional, com inequívoco destaque para o incremento teórico propiciado pela 
nova teoria das normas e para o processo civil encarado na perspectiva dos direitos fundamentais. 
Com efeito, enquanto a primeira constitucionalização do processo teve por desiderato incorporar 
normas processuais na Constituição, a segunda, própria de nosso tempo, visa a atualizar o discurso 
processual civil com normas tipo-princípios e tipo-postulados, além de empregar, como uma 
constante, a eficácia dos direitos fundamentais para solução dos mais variegados problemas de 
ordem processual”. Idem. 
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4.1 A CONSTITUIÇÃO COMO FILTRO AXIOLÓGICO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO E DO SISTEMA PROCESSUAL 

Consoante já citada, a filtragem constitucional pode ser conceituada como 

um processo em que todo o ordenamento jurídico passa por uma depuração 

valorativa da Constituição, numa perspectiva material e formal, a possibilitar uma 

releitura do ordenamento jurídico e atualização de suas normas. É dizer, de igual 

forma, que a Constituição ao mesmo tempo em que purifica as normas 

infraconstitucionais, as contamina com os valores que dela emergem. 

Em consequência, trazendo para a área de estudo, o Direito Processual 

Civil deve expressar em suas normas os valores principiológicos presentes na 

Constituição, por meio dos princípios estruturantes (Estado de Direito e princípio 

democrático), específicos (princípio do devido processo legal, indeclinabilidade da 

jurisdição), fundamentais gerais, além dos princípios implícitos (princípio da 

proporcionalidade), tudo em função do ponto central e núcleo da Constituição que 

são os direitos fundamentais, com destaque primordial para o da dignidade da 

pessoa humana. 

Nesse entender, pode-se afirmar que o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana está na base de todos os direitos constitucionais consagrados, sobressaindo-

se como um axioma, auxiliando a interpretação e aplicação de outras normas, bem 

como apontando um fim a ser atingido, uma linha de atuação para o Estado, 

estabelecendo os deveres para promover os meios indispensáveis a uma vida humana 

digna. É, portanto, o Homem o protagonista, o ator principal do filtro axiológico. 

  



45 

Em termos próximos se manifestou Nelson Rosenvald61, em seu livro 

“Dignidade humana e boa-fé no código civil”: 

“Temos ainda que a Constituição de 1988 adotou uma decisão política 
fundamental: inserir o princípio da dignidade humana como princípio 
fundamental da República Federativa, proporcionando um conteúdo 
substancial ao sistema jurídico. Essa meta é uma demonstração da 
subserviência do Estado ao ser humano; da posição de anterioridade da 
pessoa ao ordenamento e, principalmente, da supremacia dos valores, 
agora positivados em princípios”. 

Ainda, citando Canotilho62, tem-se: 

“Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano 
(inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios 
étnicos) a dignidade da pessoa humana como base da República significa, 
sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo 
noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio 
político da República. Neste sentido, a República é uma organização 
política que serve ao homem, não é o homem que serve os aparelhos 
político-organizatórios. A compreensão da dignidade da pessoa humana 
associada à idéia de homo noumenon justificará a conformação 
constitucional da República Portuguesa onde é proibida a pena de morte 
(artigo 24.) e a prisão perpétua (artigo 30/1). A pessoa ao serviço da qual 
está a República também pode cooperar na República, na medida em que a 
pessoa é alguém que pode assumir a condição de cidadão, ou seja, um 
membro normal e plenamente cooperante ao longo da sua vida. 

Por isso mesmo é que, o Estado deve estar a serviço da pessoa humana, 

suprindo suas necessidades e propiciando-lhe o pleno acesso às condições 

necessárias para a promoção dessa realização. 

Como corolário do princípio da dignidade humana, tem-se que os direitos 

fundamentais devem repercutir no processo a configurar a sua razão de ser. Este, 

por sua vez, abandona a concepção tradicional de que é apenas um meio ou 

instrumento de composição da lide a favor do direito material, e se revela como um 

programa de reformas e métodos de pensamento que proporcionem uma máxima 

efetividade, uma jurisdição mais ágil e eficiente, a salvaguardar os valores 

individuais e coletivos atualmente cultuados pela Constituição. 

                                                             
61 Nelson Rosenvald. Dignidade humana e a boa-fé no código civil, p. 51. 
62 J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 225. 
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Frente à tamanha defesa da importância da norma constitucional no 

ordenamento jurídico atual, chega-se a questionar se a lei infraconstitucional perdeu 

a importância no Estado contemporâneo. Por certo que não. O que se tem é uma 

mudança de paradigma para adequar a aplicação das normas vigentes à realidade 

social sob a ótica dos direitos humanos. 

O processo passa a ser reconhecido como uma garantia constitucional 

fundamental, como materialização dos direitos fundamentais, como direito 

constitucional aplicado. 

Nesse sentido afirma Carlos Alberto Alvaro de Oliveira63 

“Daí a idéia, substancialmente correta, de que o direito processual é o 
direito constitucional aplicado, a significar essencialmente que o processo 
não se esgota dentro dos quadros de uma mera realização do direito 
material, constituindo, sim, mais amplamente, a ferramenta de natureza 
pública indispensável para a realização da justiça e pacificação social.” 

Impera, agora, centrar a abordagem num dos sentidos vetoriais 

apontados por Cândido Dinamarco64 para a infiltração da carga axiológica do texto 

constitucional, quais sejam: 

a) constituição-processo: limita-se ao estudo da tutela constitucional do processo 
e dos princípios que devem regê-lo, tudo isso elevado a nível constitucional; e 
b) processo-constituição: que analisa jurisdição constitucional destinada ao 
controle de constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, bem 
como a preservação de garantias constitucionais. 

É no “Direito Constitucional Processual”, que se diga de logo não se tratar 

de um ramo autônomo do direito processual, mas, sim de um “ponto-de-vista 

metodológico e sistemático do qual se pode examinar o processo em suas relações 

com a constituição”, como esclarece Ada Pelegrini65, que se busca enquadrar a 

constitucionalização do direito processual civil, através do estudo das normas 

constitucionais que estruturam o direito processual. 
                                                             
63 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil, p. 75. 
64 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. p. 25. 
65GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o código de processo civil, p. 7. 
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5. O PROCESSO COMO CONSECTÁRIO PARA ALCANÇAR 
A ADEQUAÇÃO DE RESULTADOS COERENTES COM OS 
VALORES CONSTITUCIONAIS 

Partindo dos direitos fundamentais como base de sustentação do 

processo, o ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes 66 , escreveu sobre a 

importância e função destes na ordem jurídica, enquadrando o acesso à justiça na 

infraestrutura estatal de garantias positivas do exercício de liberdade. Leia-se: 

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos 
fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os 
direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus 
interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como elemento 
fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais - tanto 
aquele que não asseguram, primariamente, um direito subjetivo, quanto 
aqueloutros, concebidos como garantias individuais - formam a base do 
ordenamento jurídico de um Estado de Direito Democrático”. 
“Nos últimos tempos vem a doutrina utilizando-se do conceito de "direito à 
organização e ao procedimento" (Recht auf Organization und auf Verfahren) 
para designar todos aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua 
realização, tanto de providências estatais com vistas à criação e 
conformação de órgãos, setores ou repartições (direito à organização), 
como de outras, normalmente de índole normativa, destinadas a ordenar a 
fruição de determinados direitos ou garantias, como é o caso das garantias 
processuais-constitucionais (direito de acesso à justiça; direito de proteção 
judiciária; direito de defesa). Reconhece-se o significado do direito à 
organização e ao procedimento como elemento essencial da realização e 
garantia dos direitos fundamentais. Isto se aplica de imediato aos direitos 
fundamentais que têm por objeto a garantia dos postulados da organização 
e do procedimento, como é o caso da liberdade de associação (CF, art. 5º, 
XVII), das garantias processuais-constitucionais da defesa e do contraditório 
(art. 5º, LV), do direito ao juiz natural (art. 5º, XXXVII), das garantias 
processuais-constitucionais de caráter penal (inadmissibilidade da prova 
ilícita, o direito do acusado ao silêncio e à não-auto-incriminação, etc.). 
Também poder-se-ia cogitar aqui da inclusão, no grupo dos direitos de 
participação na organização e procedimento, do direito dos partidos 
políticos a recursos do fundo partidário e do acesso à propaganda política 
gratuita nos meios de comunicação (art. 17 § 3º da CF), na medida em que 
se trata de prestações dirigidas tanto à manutenção da estrutura 
organizacional dos partidos (e até mesmo de sua própria existência como 
instituições de importância vital para a democracia), quanto à garantia de 
uma igualdade de oportunidades no que concerne à participação no 
processo democrático. 

Por esse ângulo de compreensão, o direito de acesso à justiça não pode 

ser utilizado apenas como meio de garantir ao cidadão o dizer do direito material, 

                                                             
66  MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem 
constitucional. Em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/direitos_fund.htm. 
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mas, sim, como direito fundamental que o é, deve ser adequado aos valores 

constitucionais e servir como um instrumento de liberdade e de justiça efetiva. 

Não é por outro motivo que aqui se evoca o preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988, que apesar de não ter conteúdo normativo, é impregnado de 

valores que servem como uma “profissão de fé”, um “catálogo de expectativas”, um 

querer normativo, um norte interpretativo, que trouxe em seu bojo o direito de ação 

qualificado pelo direito de justiça. Confira-se: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. (grifou-se) 

Instado a se manifestar o STF deixou claro que o sentido do termo 

“assegurar” posto no preâmbulo da Constituição não é meramente ideológico, 

pragmático, mas, sim, de efetivo exercício. 

“Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição e que 
devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das 
normas constitucionais e apreciação da subsunção, ou não, da Lei 
8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao 
Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação dos valores 
que dominam a obra constitucional de 1988 (...). É certo que parte da 
doutrina não considera o preâmbulo como dotado de força normativa. 
Observava Kelsen que o preâmbulo “expressa as idéias políticas, morais e 
religiosas que a Constituição tende a promover. Geralmente, o preâmbulo 
não estipula normas definidas em relação com a conduta humana e, por 
conseguinte, carece de um conteúdo juridicamente importante. Tem um 
caráter antes ideológico que jurídico” (Kelsen, Hans - Teoria General del 
Derecho y del Estado. 2. ed. p. 309). (...) E, referindo-se, expressamente, ao 
Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, escolia José Afonso da Silva 
que “o Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de 
determinados valores supremos. ´Assegurar’ tem, no contexto, função de 
garantia dogmático-constitucional; não, porém de garantia de valores 
abstratamente considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo 
desempenha, aí, função pragmática, porque, com o objetivo de 
‘assegurar’, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação 
em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção (função 
diretiva) de destinatários das normas constitucionais que dão a esses 
valores conteúdo específico” (ADI 2.649, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008. 
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Cumpre falar, portanto, em direito fundamental de acesso à justiça por 

meio de um processo eivado de atos necessários à obtenção de um provimento 

jurisdicional efetivo. Não basta haver o acesso ao judiciário através da técnica 

processual como um fim em si mesmo, mister se faz que a indeclinabilidade da 

jurisdição seja ampla e concreta, permeada de atos tendentes a garantir os direitos 

insculpidos na Constituição. 
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6. VALORES DO PROCESSO CONSTITUCIONAL 

6.1 JUSTIÇA 

O conceito de justiça apresenta uma complexidade singular ante o 

conteúdo subjetivo que ele carrega e a pela fluidez dos valores que o contamina em 

cada momento histórico. 

Júlio Cesar Barbosa67 mostra a dificuldade que se tem de conceituar a 

justiça, até mesmo através da análise etimológica: 

A palavra justiça, não só suscita controvérsias em relação ao seu 
significado, mas também à sua própria etimologia. Para uns as palavras jus, 
justitia e justum, seriam derivadas do radical ju (yu), do idioma sânscrito, 
uma antiga língua clássica da Índia. Ju (yu), em sânscrito, significa unir, 
atar, dando origem em latim a jungere (jungir) e jugum (jugo, submissão, 
opressão, autoridade). Outros referem-se à palavra yóh, também sânscrita, 
que se encontra no livro dos Vedas (livro sagrado dos hindus, 
correspondente à Bíblia para os cristãos, à Tora para os judeus e ao Corão 
para os muçulmanos), e que corresponde à idéia religiosa de salvação. Na 
Idade Moderna, alguns filósofos associaram a idéia de jus a Zeus ou 
Júpiter, as divindades supremas de gregos e romanos. Estas explicações 
não são necessariamente excludentes, revelando-nos que a primeira noção 
de justiça expressou um relacionamento sob a proteção divina. 

6.1.1 Justiça na Concepção de Aristóteles 

Partindo de Aristóteles, na obra “Ética a Nicômaco”68, vê-se que a Justiça 

é entendida como virtude. De acordo com o pensamento aristotélico, “toda arte e 

toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem 

qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as 

coisas tendem”69 

  
                                                             
67 Júlio Cesar Tadeu Barbosa. O que é justiça, p. 33-34. 
68 Aristóteles, Ética a Nicômaco, Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. 
69 Ibidem, p. 49. 
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Para Aristóteles existe uma finalidade em tudo que fazemos, constituindo-se 

num bem realizável por intermédio de uma ação. Os fins são vários, mas nem todos 

são absolutos. Assim, “só existe um fim absoluto, será o que estamos procurando; e, se 

existe mais de um, o mais absoluto de todos será o que buscamos”.70 

Esse fim absoluto a que Aristóteles se remete é, portanto, a felicidade. “A 

felicidade é, pois, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo”.71 

Constatando-se que a felicidade é o sumo bem, é o objetivo de todas as 

ações dos homens, importa saber o que é preciso para ser feliz. Segundo 

Aristóteles, para se alcançar a felicidade suprema é preciso possuir bens materiais, 

ter prazer, e conquistar excelência moral e intelectual. 

Entende-se por ter bens materiais o acesso aos bens indispensáveis à 

subsistência dos indivíduos para uma vida sem carências. Ter prazer, por sua vez, 

significa obter coisas agradáveis de acordo com a experiência pessoal de cada um. 

Conquistar a excelência intelectual diz respeito ao espírito e à realização de 

potencialidades ligadas à razão e ao conhecimento obtido por meio ensino e dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos séculos, tais como a 

ciência, a sabedoria e a inteligência. 

Por fim, a excelência moral se refere às virtudes adquiridas como 

resultado do hábito e pelo exercício. Assim, ensina Aristóteles que: 

Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, 
aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se aquitetos 
construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma 
forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a 
temperança e a bravura, etc. 
(...) Isso, pois, é o que também ocorre com as virtudes: pelos atos que 
praticamos em nossas relações com os homens nos tornamos justos ou 
injustos; pelo que fazemos em presença do perigo epelo hábito do medo ou 

                                                             
70 Ibidem, p. 55. 
71 Ibidem, p. 58. 
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da ousadia, nos tornamos valentes ou covardes72 

A virtude, como excelência moral, é definida por Aristóteles como uma 

“disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto 

é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio 

do homem dotado de sabedoria prática”. E continua dizendo: 

É o meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, 
enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é 
conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolheo 
meio termo. E assim, no que toca à sua substância e à definiçao que lhe 
estabelece a essência, a virtude é uma mediania; com referência ao sumo 
be e ao mais justo, é, porém, um extremo. 

Em face do exposto a escolha correta, ou o julgamento justo, estaria 

potencialmente presente no ser humano que é essencialmente bom. Nesse sentido, 

Aristóteles entende a Justiça como virtude: 

Vemos que todos os homens entendem por justiça aquela disposição de 
caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir 
justamente e desejar o que é justo; e do mesmo modo, por injustiça se 
entende a disposição que as leva a agir injustamente e a desejar o que é 
injusto. (...) Ora, 'justiça' e 'injustiça' parecem ser termos ambíguos, mas, 
comoos seus diferentes significados se aproximam uns dos outros, a 
ambiguidade escapa à atenção e não é evidente como, por comparação, nos 
casos em que os significados se afastam muito um do outro (...) Tomemos, 
pois, como ponto de partida os vários significados de 'um homem injusto'. 
Mas o homem sem lei, assim como o ganancioso e ímprobo são 
considerados injustos, de forma que tanto o respeitador da lei como o honesto 
serão evidentemente justos. O justo é, portanto, o respeitador da lei e o 
probo, e o injusto é o homem sem lei e ímprobo. (...) Ela é a virtude completa 
no pleno sentido do termo, por ser o exercício atual da virtude completa. É 
completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não só sobre 
si mesmo, mas também sobre seu próximo, já que muitos homens são 
capazes de exercer virtude em seus assuntos privados, porém não em suas 
relações com os outros. (...) Por essa razão se diz que somente a justiça, 
entre todas as virtudes, é o 'bem de um outro', visto que se relaciona com o 
nosso próximo fazendo o que é vantajoso a um outro. (...) Portanto, a justiça 
neste sentido não é uma parte da virtude, mas a virtude inteira; nem é seu 
contrário, a injustiça, uma parte do vício, mas o cício inteiro.73 

Por essas razões expostas, tem-se que o ser humano busca incessantemente 

o bem, sendo a virtude algo inerente a ele. Sendo a justiça uma virtude inteira, encontra-

se a razão pelo qual o homem estaria sempre em busca da justiça. 
                                                             
72 Ibidem, p. 67. 
73 Ibidem, p. 122-123. 



53 

6.1.2 Noção de Justiça de Niklas Luhmann 

Niklas Luhmann desenvolveu a teoria autopoiética de Justiça, partindo da 

verificação de que a sociedade contemporânea é extremamente complexa. Para 

reduzir essa complexidade, ele pensa que a sociedade é formada por diversos 

sistemas que se diferenciam e formam os subsistemas. 

Considerando a sociedade como um sistema, dentro dela são 

encontrados diferentes subsistemas, tais como: o subsistema político, o subsistema 

científico, o subsistema biológico, o subsistema educacional e o subsistema do 

direito.74 Este, por sua vez, diferencia-se internamente em subsistema do direito civil, 

do direito penal, subsistema do direito proessual, etc. 

Ao se aprofundar no estudo do direito como sistema, Luhmann começa a 

trabalhar com o conceito de autopoiésis no qual o próprio direito aparecerá como um 

sistema de autoreferencia, ou seja, ele tem a a capacidade de estabelecer relações 

entre si ao mesmo tempo em que diferencia essas relações daquelas mantidas com 

seu ambiente. É dizer, portanto, que não há comunicação entre sistema e ambiente, 

resultando daí a necessidade de autoregulação. 

Luhmann ressalta que a relação entre o direito e a sociedade é ambígua, 

pois, ao mesmo tempo em que a sociedade é o entorno do direito, todas as 

operações do direito que se efetuam dentro da sociedade por meio da comunicação. 

Assim, só há direito dentro da sociedade, mas com esta não se confunde, pois o 

                                                             
74 "De acuerdo a ella todos los sistema sociales son una realización de la sociedad. El sistema jurídico, 
según esto, es también un sistema que pertenece a la sociedad y la realiza. Títulos como 'Derecho y 
Sociedad' remiten a dos objetos independientes: uno frente al otro. Por eso, deben ser reformulados 
conforme a la teoría de las distinciones. El sistema jurídico, para insistir en este punto decisivo, es un 
subsistema del sistema de la sociedad. La sociedad no es, por lo tanto, sólo el entorno del sistema 
jurídico. Ella es en parte más, -en la medida en que incluye las operaciones del sistema jurídico; y en parte 
menos, -en la medida en que el sistema del derecho tiene que ver también con el entorno de la sociedad: 
realidades físicas y mentales de los seres humanos; fenómenos físicos, químicos y biológicos que el 
sistema jurídico declare relevantes." Niklas Luhmann. El derecho de la sociedad. p. 36. 
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direito é um subsistema que compõe a sociedade.75 E não se misturam por conta do 

“código binário” peculiar do direito que é representado pelo “legal/ilegal”. 

A partir dessa visão do direito na teoria dos sistemas autopoiéticos, 

Luhmann compreende a Justiça como uma fórmula de contingência do sistema 

jurídico, não possuindo qualquer conceito de valor, já que o direito trabalha com um 

código binário que não aceita valoração. 

Un primer enriquecimiento consiste en la distinción adicional entre 
codificación y programación. Se pueden además añadir programas 
condicionales como 'suplemento' (Derrida). Eso permite, como hemos 
mostrado en el capítulo anterior, tecnificar el código, reducirlo a la relación 
formal de intercambio de dos valores (positivo/negativo), ya que 
adicionalmente, en el ámbito del sentido de una distinción diferenciable, se 
dispone de criterios objetuales para preguntar por el valor positivo o el valor 
negativo. Y aquí aparece, entonces, la teoría jurídica completa para aclarar 
qué criterios hay que aplicar, en cada caso, para distinguir entre una 
adjudicación correcta o falsa de los valores. De esta manera, se llega al 
derecho positivo, teóricamente sistematizado a través de reglas y principios 
– y uno se podría dar con esto por satisfecho. La pregunta tradicional por la 
justicia del derecho pierde, así, cualquier significado práctico. No se puede 
añadir ni como tercer valor aparte del de conformidad/discrepancia con el 
derecho, ni tampoco designa uno de los programas del sistema – así como 
si junto a la ley inmobiliaria, la ley de tránsito y la ley sobre derechos de 
autor, existiera también la ley justa. La consecuencia: las preguntas en torno 
a la justicia del derecho ya sólo se verán como cuestiones éticas, sólo como 
cuestiones de legitimación del derecho en el medio de la moral; entonces se 
buscará, con un enorme esfuerzo, un lugar para la ética en el derecho. O 
bien se considerará la justicia como un principio que afecta toda la 
sociedad, que tiene validez para todos los ámbitos de la vida, y que en el 
derecho adopta simplemente una forma específica.Por indiscutible que sea 
la calidad ética de la exigencia moral de la justicia, la teoría del derecho no 
puede quedar saciada con esta solución. Por decirlo de alguna manera, la 
teoría del derecho no puede quedar satisfecha con dejar prácticamente en 
manos de la ética la idea de la justicia para verse obligada, entonces, a 
incorporarla dentro de sí misma.76 

  

                                                             
75 "La forma de operación que produce y reproduce el sistema de la sociedad es la comunicación 
plena de sentido. Esto permite afirmar que el sistema del derecho -en cuanto sistema parcial de la 
sociedad, que utiliza la forma operativa de la comunicación- no puede hacer otra cosa que crear 
formas de sentido a través de la comunicación. El hecho de que esto sea posible y que se haya 
convertido en evidente durante el transcurso de una larga evolución socio-cultural, es mérito del 
sistema de la sociedad. Con ello se garantiza al sistema jurídico que ni el papel ni la tinta, ni el 
hombre ni otros organismos, ni los tribunales de justicia y sus recintos, ni los aparatos telefónicos o 
las computadoras que allí se utilizan, formen parte constitutiva del sistema.Este límite exterior está ya 
previamente constituido por la sociedad. Quien intente comunicar con un teléfono (¡deja de sonar!) 
incurre en una confusión de sistema, ya que sólo se puede comunicar por medio del teléfono. El 
sistema del derecho opera, pues, en la forma de comunicación, protegiendo los límites que la 
sociedad misma traza. El sistema jurídico debe entonces remarcar aquello que ha de ser manejado 
en el sistema como comunicación específicamente jurídica". Ibidem, p. 22. 
76 Ibidem, p. 154-155. 
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Assim, conclui-se que dentro do sistema jurídico não há que se falar em 

valores ou ética da Justiça. Portanto, para proporcionar justiça numa sociedade 

complexa, é preciso moldar a complexidade externa ao sistema jurídico, e, por assim 

dizer, produzir comunicação adequada. 

6.1.3 Justiça na Concepção de Chaim Perelman 

Chaim Perelman, um dos maiores filósofos do século XX, dedicou-se ao 

estudo do Direito e da Justiça, retomando o legado de Aristóteles ao associar a ética 

ao direito, ressaltando a moral e os valores na lei. 

Perelman adverte para a dificuldade que se tem em falar de justiça, já que 

"cada qual defenderá uma concepção da justiça que lhe dá razão e deixa o 

adversário em má posição"77. E tanto assim o é que todas as guerras, os conflitos de 

interesse, as revoluções, nos processos judiciais, todos dizem que irão provar que 

agem em nome da justiça e que a justiça está do seu lado. 

Após discutir algumas concepções de justiça, Perelman decide encontrar 

algo de comum entre todas elas. Assim, acaba achando na igualdade o ponto de 

confluência, significando, esta, tratar igualmente os iguais, ou seja, quem tem as 

mesmas necessidades, as mesmas características, e os seres que possuem os 

mesmos méritos.78 

Por conta dessa igualdade de características, torna-se possível agrupar 

os seres numa determinada classe, a qual chama de categoria essencial. Perelman 

parte, assim, da ideia de justiça formal, segundo a qual os seres da mesma 

categoria essencial devem ser tratados da igual forma em dadas circunstâncias. 

                                                             
77 Chaim Perelman, Ética e direito, p. 8. 
78 Ibidem, p. 213. 
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"Enquanto a noção de jutiça parece uma das mais controversas que há, 
uma vez que é normal ver cada uma das duas partes, nos conflitos que as 
opõem, pretender que a sua causa é que é a única justa a noção de 
igualdade é suscetível de uma definição  formal e inconteste.79 

A determinação dessas categorias essenciais, por sua vez, ficaria ao 

encargo da justiça concreta, possibilitando, assim, que as divergências surjam e 

sejam sejam discutidas no momento em que tais categorias seja estabelecidas. 

Como pós-positivista, Perelman afirma que o direito não pode entrar em 

conflito com a justiça formal, posto que se limita a determinar as categorias essenciais 

de que trata a justiça formal , sem a qual fica impossível a aplicação da justiça. 

Por fim, ressalta-se que Chaim Perelman admitia a inexistência de uma 

Justiça perfeita, já que em todo e qualquer julgamento estará presente o sentimento 

de justiça do juiz. Por esta razão, deve-se recorrer à eqüidade na tentativa de 

diminuir a desigualdade quando mais de uma característica essencial entrar em 

conflito no momento aplicação das normas. 

Para atingir a verdadeira justiça, Perelman propõe a lógica do razoável, a 

qual não será discutida nesse estudo por não ser esse o foco em análise. 

6.1.4 Justiça para John Rawls 

Para uma melhor compreensão da ideia de justiça é imprescindível ter em 

mente a concepção de equidade proposta por John Rawls. Amartya Sen define 

equidade afirmando que: 

Essa ideia fundamental pode ser conformada de várias maneiras, mas em 
seu centro deve estar uma exigência de evitar vieses em nossas avaliações 
levando em conta os interesses e as preocupações dos outros também e, 
em particular, a necessidade de evitarmos ser influenciados por nossos 
respectivos interesses pelo próprio benefício, ou por nossas prioridades 
pessoais ou excentricidades ou preconceitos. Pode ser amplamente vista 

                                                             
79 Idem. 
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como uma exigência de imparcialidade.80 

Para a teoria da "justiça como equidade" Rawls se utiliza da 

imparcialidade baseada na "posição original". O que Rawls propõe é imaginar uma 

situação de igualdade primordial presente na posição original, onde as partes não 

conhecem suas identidades pessoais e nem de seus interesses perante o grupo. Por 

debaixo desse véu de ignorância é que seus representantes terão de escolher os 

princípios de justiça que são instituições básicas que irão governar a sociedade que 

se acabou de criar. Assim Rawls escreve: 

Na justiça como equidade a posição original de igualdade corresponde ao 
estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Essa posição 
original não é obviamente concebida como uma situação histórica real, 
muito menos como uma condição primitiva da cultura. É entendida como 
uma situação puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir a uma 
certa concepção da justiça. Entre as características essenciais dessa 
situação esta o fato de que ninguém conhece o seu lugar na sociedade, a 
posição de sua classe ou o status social e ninguém conhece na distribuição 
de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas 
semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem as suas 
concepções do bem ou suas propensões psicológicas particulares. Os 
princípios da justiça são escolhidos sob o véu da ignorância. Isso garante 
que ninguém é favorecido ou desvaforecido na escolha dos princípios pelo 
resultado do acaso natural ou pela contingência das circunstâncias sociais. 
Uma vez que todos estão numa situação semelhante e ninguém pode 
designar princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da 
justiça são o resultado de um consenso ou ajuste equitativo. Pois dadas as 
circunstâncias da posição original, a simetria das relações mútuas, essa 
situação original é equitativa entre os indivíduos tomados como pessoas 
éticas, isto é, como seres racionais com objetivos próprios e capazes, na 
minha hipóteses, de um senso de justiça. A posição original é, poderíamos 
dizer, o status quo inicial apropriado, e assim os consensos fundamentais 
nela alcançados são equitativos. Isso explica a propriedade da frase 'justiça 
como equidade': ela transmite a ideia de que os princípios de justiça são 
acordados numa situação inicial que é equitativa.81 

Como se vê, Rawls atribui à possibilidade de escolha unânime dos 

princípios de justiça num estado de igualdade à razão de ser de uma sociedade bem 

ordenada e movida por um senso de justiça. 

  

                                                             
80 SEN, Amartya. A ideia de justiça, p. 84. 
81 John Rawls. Uma Teoria da Justiça, p. 13. 
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6.1.5 Idéia Central de Justiça 

Demonstrada a dificuldade na busca da definição do conceito de justiça, 

resta extrair o ponto de convergência entre todas as concepções de Justiça. Assim, 

é que, abstraindo os ângulos de visão e as escolas do direito as quais são adeptos 

os filósofos aqui mencionados, observa-se que no final de cada análise a conclusão 

é de que prepondera a igualdade como ideal de justiça. 

Para assegurar a harmonia na sociedade complexa que se vive, em 

frequente e constante evolução, é preciso que o operador do direito, principalmente 

os juízes, façam uso constante dos valores constitucionais e do sentimento de 

igualdade, de justiça. 

A Justiça é a grande busca e difícil consquista do ser humano. Seja 

igualando os iguais ou desigualando os desiguais, utilizando-se dos mais diversos 

critérios, sempre haverá um sentimento de injustiça, senão hoje, mas talvez amanhã. 

Cabe, contudo, ao Estado-Juiz seguir na busca da paridade, do equilíbrio, 

da concretização do ideal de igualdade, de justiça. 

6.2 PARTICIPAÇÃO82 

Sob a análise do modelo de organização político-social vigente, tem-se 

um correspondente papel atribuído e desenvolvido pela magistratura. Como 

consequência da forma de distribuição desse poder ao juiz, as partes têm a 

determinação de seu papel diante do processo, ora atuando de forma participativa, 

                                                             
82 Esse tópico foi baseado nas informações constantes da tese de doutoramento de Daniel Mitidiero: 
"Bases para construção de um processo civil cooperativo: o direito processual civil no marco teórico 
do formalismo-valorativo", disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13221/000642773.pdf?...1. 
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ora de maneira inerte, e, ora de modo cooperativo. 

Daí resulta que, são três os modelos de organização social a serem 

analisados: o modelo paritário, o modelo hierárquico e o modelo colaborativo. 

Iniciando-se pelo modelo paritário de organização, observa-se que as 

partes estão no mesmo nível do juiz, mantendo relações de igualdade de poder. 

Essa situação é comum nos países em que o processo civil não possui 

característica de direito público e, assim sendo, as partes podem decidir pelo 

procedimento que tem caráter privado.83 

Consoante já abordado na parte histórica desse estudo, esse tipo de 

participação foi comum em Roma até o período republicano, onde o processo de 

interesse das partes, não do juiz, limitando-se ele a julgar de acordo com o alegado 

e o provado pelas partes. 

No modelo de participação hierárquico ou assimétrico, ocorre uma clara 

distinção entre indivíduo, sociedade e Estado, através da verticalização de poder entre 

esse e aquele. O juiz, representante máximo do poder, coloca-se acima das partes. 

Historicamente, como já falado, esse modelo foi adotado no a partir do 

império romano, fase em que ocorreu um fortalecimento do juiz, que passou a 

determinar as regras sob o manto do poder ilimitado do Imperador. 

  
                                                             
83 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira acrescenta sobre o tema que: "A concepção liberal, ainda não 
imbuída claramente do caráter público do processo, atribuía às partes não só amplos poderes para o 
início e fim do processo e o estabelecimento de seu objeto, como também sujeitava à exclusiva vontade 
destas o seu andamento e desenvolvimento, atribuindo-lhes total responsabilidade no que diz respeito à 
própria instrução probatória. Os poderes do órgão judicial eram, portanto significativamente restringidos. 
Sintomaticamente, um dos mais representativos expoentes do processo civil do século XIX, época de 
completa aceitação deste modelo, principalmente em razão de ser então concebido o processo como 
instituição destinada à realização de direitos privados, acentuava produzir o domínio das partes sobre o 
objeto do litígio o domínio das partes sobre a relação em litígio, seu começo, continuação e conteúdo, 
justificando o princípio dispositivo exclusivamente pela falta de interesse do Estado no objeto da 
controvérsia!" In: Poderes do Juiz e a visão cooperativa do processo. Texto disponível no site 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira%20(8)%20-formatado.pdf. 
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Também durante Estado Nacional Moderno, foi utilizado o modelo 

assimétrico através da centralização do poder estatal e a apropriação do monopólio 

do direito. Nesse momento o direito processual civil passa a ser de domínio estatal, 

e, por conseguinte, ganha o caráter publicista. 

O modelo de participação cooperativo, por sua vez, fixa suas base no 

Estado Constitucional, um Estado Democrático de Direito. Em assim sendo, novos 

valores são agregados ao direito, e a “dignidade da pessoa humana” passa a ser o 

norte de todas as relações sociais.84 

No modelo cooperativo o Juiz continua na direção do processo, ao 

contrário do que acontece no modelo paritário, mas mantém diálogo com as partes a 

respeitos do caminho a ser seguido pelo processo, permitindo a participação destas 

e a sua influência na tomada das decisões. Veja-se o que diz Daniel Mitidiero: 

O Estado Constitucional revela aqui a sua face democrática, fundando o seu 
direito processual civil no valor participação, traduzido normativamente no 
contraditório. Do valor participação, a propósito, a base constitucional para a 
colaboração no processo. A condução do processo é isonômica. O Estado 
Constitucional também revela a sua juridicidade no processo, mas já aí no 
quando das decisões do juiz, que devem ser necessariamente justas e 
dimensionadas na perspectiva dos direitos fundamentais (materiais e 

                                                             
84 Defendendo a ideia do modelo cooperativo, Carlos Alberto Alvaro expõe que: "Ora, a idéia de 
cooperação além de implicar, sim, um juiz ativo, colocado no centro da controvérsia, importará senão 
o restabelecimento do caráter isonômico do processo pelo menos a busca de um ponto de equilíbrio. 
Esse objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento dos poderes das partes, por sua participação 
mais ativa e leal no processo de formação da decisão, em consonância com uma visão não 
autoritária do papel do juiz e mais contemporânea quanto à divisão do trabalho entre o órgão judicial 
e as partes. Aceitas essas premissas axiológicas, cumpre afastar a incapacidade para o diálogo 
estimulada pela atual conformação do processo judicial brasileiro, assentado em outros valores. Não 
se trata, bem entendido, de propriamente restabelecer o ordo isonômico medieval, mas de inserir o 
processo na época pós-moderna, de modo a se legitimar plenamente o exercício da Jurisdição 
mediante melhor e mais acabada comunicação do órgão judicial com os atores do processo e pela 
procura de um razoável equilíbrio dos poderes do juiz em relação aos poderes das partes e de seus 
representantes. (...) aí a necessidade de estabelecer-se o permanente concurso das atividades dos 
sujeitos processuais, com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na valorização 
jurídica da causa. Colaboração essa, acentue-se, vivificada por permanente diálogo, com a 
comunicação das idéias subministradas por cada um deles: juízos históricos e valorizações jurídicas 
capazes de ser empregados convenientemente na decisão. Semelhante cooperação, ressalte-se, 
mais ainda se justifica pela complexidade da vida atual. Entendimento contrário padeceria de vício 
dogmático e positivista, mormente porque a interpretação da regula iuris, no mundo moderno, só 
pode nascer de uma compreensão integrada entre o sujeito e a norma, geralmente não unívoca, com 
forte carga de subjetividade. E essa constatação ainda mais se reforça pelo reconhecimento de que 
todo direito litigioso apresenta-se incerto de forma consubstancial." Idem. 
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processuais). Decisões, aliás, gestionadas em um ambiente democrático, 
mas impostas assimetricamente pelo Estado-juiz, dada a imperatividade 
inerente à jurisdição. A atuação jurisdicional decisória é, por definição, 
assimétrica. Da combinação dessas duas faces do Estado Constitucional e 
de suas manifestações no tecido processual surge o modelo cooperativo de 
processo, calcado na participação e no diálogo que devem pautar os 
vínculos entre as partes e o juiz. Esse modelo de processo pressupõe, além 
de determinadas condições sociais, também certas opções lógicas e éticas 
para sua cabal conformação.85 

É com base nesse modelo cooperativo, portanto, que se legitima a 

possibilidade de flexibilização procedimental adiante defendida. A dileticidade 

processual é medida de urgente aplicação em combate ao formalismo excessivo 

e ao arbítrio do Juiz, associada a benefícios de celeridade processual, economia 

e efetividade. 

6.3 SEGURANÇA JURÍDICA VERSUS EFETIVIDADE PROCESSUAL 

Analisando o direito processual desde o seu nascedouro, considerado 

aqui o momento em que ocorre a sua autonomia em face do direito material, não se 

observa preocupação com a velocidade do trâmite processual, mas sim, com a 

busca da verdade através de um procedimento ordinário, regido pelo exercício do 

contraditório e da ampla defesa. 

A segurança jurídica era o valor mais alto propagado pelo processo. A 

ideia era a de que custe o tempo que custar e seja quanto for, o que importa é que 

no fim se descubra a verdade, com o que se terá exaurido a função jurisdicional. 

Com o transcurso do tempo e com o franqueamento do acesso ao 

Judiciário para todas as classes sociais, a morosidade da justiça passou a ser a 

tônica e os males provocados pela demora e lentidão do Poder Judiciário na 

prestação da tutela jurisdicional o grande monstro a ser combatido pelos Estados 

                                                             
85 Idem. 
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modernos. 

Uma série de mecanismos foram sendo instituídos com o fim de conferir 

celeridade processual e garantia de alcance do direito material. Exemplo disso 

foram criadas as ações cautelares como sendo um procedimento para assegurar o 

próprio processo, ou seja, para proteger o processo principal contra a demora do 

processo judicial; ações coletivas; tutelas de urgência, súmula impedidtiva de 

recurso, repercussão geral, processos repetitivos, processo sincrético, súmula 

vinculante, entre outros. 

Voltando os olhos para a Constituição, tem-se como marco da preocupação 

do Estado Brasileiro com a morosidade judicial, a promulgação da Emenda 

Constitucional no 45/2004, que inseriu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88, dispondo 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Essa citada emenda à Constituição fez com que o elemento tempo fosse 

erigido a categoria de direito fundamental e a segurança jurídica fosse necessariamente 

repensada para poder conviver com novos valores traduzidos em efetividade. 

Uma análise em pormenor se faz necessária para encontrar a melhor 

forma de convivência entre a efetividade e a segurança jurídica, dentro do atual 

cenário da constitucionalização. 

6.3.1 Segurança Jurídica 

O estudo da segurança jurídica passa, necessariamente, pela noção de 

estabilidade e previsibilidade de conduta. Desde Thomas Hobbes, meados do século 

XVII, capítulo XVII do Leviatã, a segurança é tratada como um bem buscado pelo 
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indivíduo através de um pacto de sujeição, onde o "súdito" confere toda a força a um 

homem ou vários homens, para que eles lhe dê em troca paz e segurança necessária.86 

Gustav Radbruch, conhecido inicialmente como juspositivista, passa a 

fazer a defesa do jusnaturalismo após os drásticos efeitos deixados pela segunda 

guerra mundial na sociedade alemã, na qual vivia. Reconheceu que o governo de 

Hitler deixou o povo completamente vulnerável e sem defesa, submetidos a leis 

arbitrárias e cruéis e, portanto, injustas. 

Radbruch desenvolve a teoria do trialismo jurídico, entendendo que o 

direito possui três elementos essenciais, quais sejam: Justiça, de conteúdo formal e 

universal; Fim, de conteúdo eminentemente político; e, Segurança social, garantia 

de um direito estável e certo. Em que pese o aparente abandono ao positivismo, 

Radbruch dele não se separa. Para ele o direito positivo prevalece mesmo quando o 

seu conteúdo é injusto, ressalvando, apenas, as situações em que se depare com 

                                                             
86  A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões dos 
estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-Ihes assim uma segurança suficiente para que, 
mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é 
conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir 
todas as suas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. Isso equivale a dizer: designar um 
homem ou uma assembléia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-
se cada um como autor de todos os atos que aquele que assim é portador de sua pessoa praticar ou 
levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns; todos submetendo desse 
modo as suas vontades à vontade dele, e as suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que 
consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, 
realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada 
homem dissesse a cada homem: Autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este 
homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, 
autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa 
só pessoa chama-se REPÚBLICA, em latim CIVITAS. É esta a geração daquele grande LEVIATÃ, ou 
antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus 
imortal, a nossa paz e defesa. Pois, graças a esta autoridade que lhe é dada por cada individuo na 
república, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de 
conformar as vontades de (pag 147) todos eles, no sentido da paz no seu próprio pais, e da ajuda 
mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência da república, a qual pode ser 
assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com 
os outros, foi instituída por todos como autora, de modo que ela pode usar a força e os recursos de 
todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comuns. Àquele que é 
portador dessa pessoa chama-se SOBERANO, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os 
demais são SÚDITOS." in: Thomas Hobber, Leviatã, ou matéria, forma e poder de uma república 
eclesiástica e civil. Organizado por Richard Tuck Professor de Governo, Harvard University, Tradução 
João Paulo Monteiro Maria Beatriz Nizza Da Silva, p. 146-147. 
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uma "injustiça intolerável", oportunidade em que a lei passa ser considerada 

"defeituosa", e o juiz pode mitigar a segurança jurídica em favor da justiça se 

recusando em concretizar a referida lei absurdamente injusta.87 

O jurista português Canotilho justifica o nascedouro da segurança jurídca 

através da economia capitalista pós-absolutismo. Enquanto o Estado absoluto 

esteve presente, a insegurança jurídica reinava "dadas as frequentes intervenções 

dos príncipe na esfera jurídico-patrimonial dos súditos e o direito discricionário do 

mesmo príncipe quanto à alteração e revogação das leis”.88 

Com o progresso social que se segue, o positivismo acaba por perder a 

sua força, e uma nova concepção do direito vai se consolidando a culminar com a 

preponderância atual da Constitucionalização regente nos Estados Democráticos de 

Direito. Esse novo paradigma jurídico obriga uma releitura de todos os institutos 

jurídicos, sob o viés do princípio maior da dignidade da pessoa humana. Assim, a 

segurança jurídica não passa imune a esse novo contexto. 

 Para a defesa do tema proposto nesse estudo, mister se faz perceber 

que o conceito de segurança jurídica não é unívoco e não se limita à visão 
                                                             
87 El positivismo ha desarmado de hecho a los juristas alemanes frente a leyes de contenido arbitrario 
y delictivo. El positivismo, además, no está en condiciones de fundar con sus proprias fuerzas la 
validez de las leyes. Tal concepción cree haber demonstrado la validez de la ley sólo con senalar el 
poder de su vigencia. Pero en el poder se puede quizá fundar un tener que (müssen) pero nunca un 
deber (sollen) o un valor (gelten). Estos se fundam más bien en un valor inherente en la ley. En 
verdad, toda ley positiva lleva consigo un valor, sin consideración de su contenido: es siempre mejor 
que ninguna ley, ya que crea al menos seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica no es el valor 
único ni el decisivo, que el derecho ha de realizar. Junto a la seguridad encontramos otros valores: 
conveniencia (Zweckmässigkeit) y justicia. (...) Que el derecho sea seguro, que no sea interpretado y 
aplicado hoy y aquí de una manera, mañana y allá de otra, es, al miesmo tiempo una exigencia de la 
justicia. Donde se origine una pugna entre seguridad jurídica y justicia, entre ley discutible es su 
contenido, pero positiva, y un derecho justo, pero no plasmado en forma de ley, se presenta en 
verdad un conflicto de la justicia consigo misma, un conflicto entre justicia aparente y verdadera. (...) 
el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica podría solucionarse bien en el sentido de que el 
derecho positivo estatuido y asegurado por el poder tiene preeminencia aun cuando por su contenido 
sea injusto e inconveniente, bien en el de que el conflicto de la ley positiva con la justicia alcance una 
medida tan insuportable que la ley, como derecho injusto, deba ceder su lugar a la justicia. (...) Esto 
vale para el futuro. Frente a la arbitrariedad legal de quaellos pasados doce años debemos buscar de 
realizar las pretensiones de la justicia con la menos mengua posible de la seguridad jurídica. P. 43 
Gustav Radbruch - arbitrariedad legal y derecho supralegal - Abeledo Perrot. 
88 JJ. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constituição, p. 109. 
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formalista. O conceito que aqui interessa abordar é composto dos núcleos 

estabilidade e previsibilidade. Citando novamente Canotilho, observa-se que o 

núcleo da segurança jurídica se desenvolve por meio dos conceitos de estabilidade 

e previsibilidade. Confira-se: 

(1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica dado que as 
decisões dos poderes públicos uma vez adoptadas, na forma e 
procedimento legalmente exigidos, não devem poder ser arbitrariamente 
modificadas, sendo apenas razoável a alteraçao das mesmas quando 
ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes; 
(2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, 
fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por 
parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos.89  

Essa estabilidade e previsibilidade, por sua vez, não estão 

necessariamente ligadas a existência de validade do direito por intermédio da 

existência de leis que tratem de todos os assuntos e problemas advindos das 

relações sociais, em que pese o seu considerado assento constitucional. O 

paradigma que aqui surge é o da segurança jurídica sob o viés dinâmico, maleável, 

em consonância com a realidade. 

Analisando essa mudança de paradigma, Carlos Alberto90 diz: 

“Essa mudança de paradigma, que introduz um direito muito mais flexível, 
menos rígido, determina também uma alteração no que concerne à 
segurança jurídica, que passa de um estado estático para um estado 
dinâmico. Assim, a segurança jurídica de uma norma se mede pela 
estabilidade de sua finalidade, abrangida em caso de necessidade por seu 
próprio movimento. Não mais se busca o absoluto da segurança jurídica, 
mas a segurança jurídica afetada de um coeficiente, de uma garantia de 
realidade. Nessa nova perspectiva, a própria segurança jurídica induz a 
mudança, a movimento, na medida em que ela está a serviço de um 
objetivo mediato de permitir a efetividade dos direitos e garantias de um 
processo equânime. Em suma, a segurança já não é vista com os olhos do 
Estado liberal, em que tendia a prevalecer como valor, porque não serve 
mais aos fins sociais a que o Estado se destina. Dentro dessas 
coordenadas, o aplicador deve estar atento às circunstâncias do caso, pois 
às vezes mesmo atendido o formalismo estabelecido pelo sistema, em face 
das circunstâncias peculiares da espécie, o processo pode se apresentar 
injusto ou conduzir a um resultado injusto”. 

                                                             
89 ibidem, p. 264. 
90  Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. O Formalismo-valorativo no confronto com o Formalismo 
excessivo . Em: http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/CAO_O_Formalismo-
valorativon_no_confronto_com_o_Formalismo_ 
excessivo_290808.htm. 
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Esse repensar da segurança jurídica não pretende criar uma revolução no 

sistema atual, deseja somente ampliar o ângulo de visada de modo a possibilitar uma 

adequação a um direito menos rígido, ligado aos princípios e aos direitos fundamentais. 

6.3.2 Efetividade 

Tomando-se como ponto de partida o conceito delineado por José 

Roberto dos Santos Bedaque, tem-se que "processo efetivo é aquele que, 

observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às 

partes o resultado desejado pelo direito material”.91 

Assim, ao conceituar Bedaque expõe de logo o confronto e os perigos 

que podem surgir na busca desse equilíbrio, afirmando ainda que: 

Constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é 
suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade 
de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de 
segurança, valor também essencia ao processo justo. Em princípio, não há 
efetividade sem contraditório e ampla defesa. A celeridade é apenas mais uma 
das garantias que compõem a ideia de devido processo legal, não a única. A 
morosidade execessiva não pode servir de desculpa para o sacrifício de valores 
também fundamentais, pois ligados a segurança do processo.92 

Acrescenta-se, seguindo a mesma linha de pensamento, Carlos Alberto 

Álvaro de Oliveira que não basta que o cidadão tenha acesso livre e irrestrito ao Poder 

Judiciário, mas que a Jurisdição seja prestada de forma efetiva, com resultados 

práticos, cumprindo o escopo da pacificação social e da justiça. Tudo o que somente é 

possível por meio de "um processo sem dilações temporais ou formalismos excessivos, 

que conceda ao vencedor no plano jurídico e social tudo a que faz jus”.93 

A grande questão, portanto, é equacionar o tempo necessário para o 

trâmite processual sem ferir de morte a segurança jurídica. Trata-se da aplicação do 
                                                             
91 Ibidem, p. 49. 
92 Idem. 
93 Ibidem, p. 111. 
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princípio da duração razoável do processo através do qual o processo deve durar o 

tempo apenas necessário para que seja proferida uma decisão justa.94 

Não há falar em celeridade processual e efetividade se não houver uma 

mudança de mentalidade apta a aceitar a simplificação do procedimento, a sua 

adequação ao caso concreto pelo juiz, a extirpação dos formalismos inúteis. O fim 

deverá sempre preponderar sobre a forma vazia, sem conteúdo. 

Nesse sentido Bedaque corrobora afirmando que: 

Se o processo jurisdicional outra coisa não é senão meio ou método de 
solução de controvérsias, regulado de forma a possibilitar seu 
desenvolvimento seguro, sem dilações indevidas, bem como a garantir que 
as partes possam influir no resultado, participando efetivamente de tudo o 
que nele ocorrer, fica evidente o predomínio do fim sobre a forma. Esta 
serve tão-somente para proporcionaros resultados esperados.95 
O rigor formal deve ser abandonado sempre que conflitar com os objetivos 
do próprio ato, desde que isso não comprometa os outros valores também 
assegurados pela prévia descrição legal.96 

O próprio legislador já vem, ao lado da ciência processual moderna, 

admitindo que a segurança jurídica seja sacrificada em face da efetividade. Vários 

são os recentes exemplos de positivação visando conferir celeridade processual e 

redução do número de litígios,97 tais como as Leis 11.232/06 e 11.382/06, que 

modificaram o procedimento executivo judicial e extrajudicial; a Lei 11.187/05, que 

deu novos contornos à utilização do Agravo de Instrumento; e a Lei 11.277/06, que 

autoriza o julgamento do mérito sem da citação, dentre outras. 
                                                             
94 Analisando a Convenção Européia de Direitos do Homem, observa-se que o proclamado princípio da 
duração razoável do processo é o suficiente para que se profira uma decisão justa. "Artigo 6o 1- Qualquer 
pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por 
um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos 
seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria 
penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso a sala de audiências pode ser 
proibido a imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo. Quando a bem da moralidade, 
da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de 
menores ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada 
estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstancias especiais, a publicidade pudesse ser 
prejudicial para os interesses da justiça." Disponível em: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-
AE54-44B9-A163-912EF12B8BA4/0/Convention_POR.pdf. 
95 Ibidem, p. 61. 
96 José Roberto Bedaque, p. 59. 
97 José Roberto Bedaque, p. 60. 
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Novas técnicas processuais precisam ser buscadas através da 

flexibilização procedimental, possibilitando adaptações do procedimento às 

necessidades do caso concreto, desde que observado o contraditório bem como 

demais garantias previstas na Constituição Federal. 

Que se deixe claro que o objetivo não é o de anarquizar com o processo e 

criar procedimentos ao arbítrio do juiz, o que culminaria numa ausência de ordem, 

num caos processual indesejado. O que se defende, consoante será explanado em 

tópico próprio, é por um fim no formalismo excessivo, pernicioso, despropositado e 

em descompasso com o direito moderno. 

Destarte, cumpre trazer à tona a advertência feita por Carlos Alberto 

Álvaro de Oliveira no sentido de que "a efetividade virtuosa não pode ser substituída 

por uma efetividade perniciosa, símbolo de uma mentalidade tecnoburocrática, 

preocupada mais com a performance, com a estatística, do que com os valores 

fundamentais do processo". 

Ainda, que não se levante como argumento contrário a teoria de Luhmann 

cuja legitimação se dá pelo procedimento. Para Niklas Luhmann os procedimentos 

são sistemas de ação, através dos quais os destinatários das decisões aprendem 

aceitar uma decisão que vai ocorrer antes mesmo. Trata-se de sistemas, no qual os 

diferentes motivos a que alguém possa sentir-se obrigado ou não a aceitar decisões 

são reduzidos e especificados num limite de alta probabilidade, de modo que o 

endereçado da decisão se vê na contingência de assumí-la, sem contestar, ainda 

que seja desfavorável.98 

O direito, para Luhmann é um fato social que garante o patamar mínimo e 

imprescidível de orientação de conduta, constituindo a base da ordem social. Assim, 
                                                             
98 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, p. 3-5. 
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é constituído mediante condicionamento de normas jurídicas, posto que se forem 

preenchidas determinadas condições, deve-se adotar uma determinada decisão. 

Enquanto direito positivo, o próprio sistema estabelece as condições de sua própria 

validez, se legitimando como direito. É a auto-legitimação. Isso faz com que a 

legitimação seja alcançada através da observância das regras estatuídas para 

operação funcional do próprio sistema. Trata-se de legitimação pelo procedimento, 

através de processos decisórios jurídicos (procedimento juridicamente organizados). 

Em suma, a legalidade é a única legitimidade.99 

A defesa da flexibilização procedimental, levando em consideração o 

formalismo necessário, qual seja, o formalismo valorativo, não se choca com a 

concepção de Luhmann de legitimação pelo procedimento. O fato é que Luhmann 

não defende rigidez de procedimento, nem um procedimento com excesso de 

formalidade, mas tão-somente, um procedimento que seja capaz de amortizar as 

possíveis frustações ao longo do percursso.100 

Para tanto, tem-se como meio de compatibilização da legitimação pelo 

procedimento com a sua flexibilização, a evocação do princípio do contraditório com 

a possibilidade de ampla participação das partes, a que Gajardoni chama de 

contraditório útil. Veja-se: 

O que a teoria de Luhmann pretende estabelecer, muito mais do que um 
mero culto ao procedimento, é que só através dele as partes têm condições 
de participar da construção das decisões judiciais, de modo que, na 
verdade, o que legitima a decisão não é o procedimento, mas sim o 
principal fator de consicionamento político da atividade jurisdicional: o 
contraditório útil. (...) A capacidade do procedimento em amortizar as 
frustrações e as derrotas é diretamente proporcional ao nível de 
participação das partes na formação do resultado, e porque não do 
próprioprocedimento. Conforme já afirmamos, ao se permitir aos litigantes 
infuenciar também sobre o fluxo procedimental, o poder de conformação 
com a decisão é maximizado, ainda que sua fundamentação seja falha.101 

                                                             
99 Ibidem, p. 119-125. 
100 Fernando da Fonseca Gajardoni, Flexibilização procedimental, p. 94. 
101 Ibidem, p. 96. 
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É através do contraditório útil que as partes poderão participar do iter 

processual, aceitando a redução das formalidades desnecessárias, garantindo a 

segurança jurídica e a efetividade do processo, sem que se fale em ilegitimidade de 

procedimento. 
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7. DO FORMALISMO-EXCESSIVO AO FORMALISMO-

VALORATIVO 

Falar do formalismo-valorativo não é uma tarefa simplória por se tratar de 

uma teoria ainda em desenvolvimento, cujas bases foram lançadas no ano de 2004 

pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Álvaro 

de Oliveira102, e complementadas com estudo feitos por seus seguidores Daniel 

Francisco Mitidiero103 e Hermes Zaneti Júnior104. 

Ademais, vencer as barreiras sedimentadas pelo positivismo, 

principalmente quanto se põe em questão o elevado valor da segurança jurídica, é 

um árduo, porém, instigante desiderato a ser desvencilhado no curso deste trabalho. 

De início, cabe conceituar o que vem a ser o formalismo, diferenciando-o 

de forma e formalidade. 

                                                             
102 Cfr.: [OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do formalismo no processo civil. 3. ed. São Paulo Saraiva, 
2010]; [OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. Disponível 
em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira%20(8)%20-
formatado.pdf. Acesso em: 19 fev. 2013.]; [OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. O Formalismo-valorativo 
no confronto com o Formalismo excessivo. Disponível em: 
<http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/CAO_O_ Formalismo-valorativon 
_no_confronto_com_o_Formalismo_excessivo_290808.htm.Acesso em 13 out. 2011.]; [OLIVEIRA, 
Carlos Alberto Alvaro. O processo Civil na perspectiva dos direitos fundamentais. Disponível em:< 
http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo22.htm>.Acesso em: 20 out.2011]; e [OLIVEIRA, Carlos Alberto 
Alvaro. Curso de processo civil: volume 1: Teoria geral do processo civil e parte geral do direito 
processual civil. São Paulo: Atlas, 2010. 
103 Cfr.: [MITIDIERO, Daniel Francisco. Bases para a construção de um processo civil cooperativo: o 
direito processual civil no marco teórico do formalismo-valorativo. Tese de doutorado. Porto Alegre: 
UFRGS, 2007. Disponível na internet: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13221/000642773.pdf?sequence=1>, acesso em 
12/03/2009]; [MITIDIERO, Daniel Francisco. Processo e cultura: praxismo, processualismo e 
formalismo em direito processual. Disponível em 
:http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Daniel%20Mitidiero(3)-%20formatado.pdf. Acesso em 20 fev. 
2013]; [MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005] e [MITIDIERO, Daniel. Processo civil e Estado 
Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007]. 
104 Cfr.: [ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo constitucional. O modelo constitucional do processo 
civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007]; [ZANETI JÚNIOR, Hermes. A constitucionalização 
do processo: a virada do paradigma racional e político no processo civil do Estado Democrático 
Constitucional. Tese de doutorado. Porto Alegre: UFRGS, 2005. Disponível na internet: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4525, acesso em 10/03/2013]. 
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A forma pode ser considerada em sentido amplo ou estrito. Sob esta 

acepção, a forma é tida como o envoltório do ato processual, o modo pelo qual este 

deve se apresentar externamente. Acrescendo-se a esse ato circunstâncias não 

intrínsecas a ele, condições de lugar e tempo, que são as formalidades, elas 

acabam por delimitar os deveres, as faculdades, o agir dos sujeitos processuais, no 

que se confere a denominação de forma em sentido amplo. 

Dessa forma expõe Carlos Alberto Álvaro de Oliveira: 

"A forma em sentido estrito é o invólucro do ato processual, a maneira como 
deve este se exteriorizar; cuida-se portanto do conjunto de signos pelos quais 
a vontade se manifesta e dos requisitos a serem observados na sua 
celebração. A doutrina, além disso, distingue a forma em sentido estrito, 
acima definida, da forma em sentido amplo, incluindo nesta última acepçao, 
além do meio de expressão (da língua), também as condições de lugar e 
tempo em que se leva a efeito o ato processual. Todavia, a rigor tais 
condições não são intrínsecas ao ato, logo são circunstâncias, que, por 
delimitarem os poderes dos sujeitos processuais e organizarem o processo, 
integram o formalismo processual, mas não a forma em sentido estrito. Essas 
circunstâncias, não intrínsecas ao ato, constituem exatamente as 
formalidades, consideradas como o ato, fato ou prazo previsto por uma norma 
geral a fim de condicionar o exercício das funções de um órgão ou agente."105 

O formalismo, ou forma em sentido amplo, pode ser definido como o 

conjunto de regras que disciplinam as condutas e os deveres dos sujeitos que 

compõem a relação processual, ordenando o procedimento e dirigindo o processo 

no sentido de atingir os fins a que se destinam. É tido com necessário contra as 

possíveis arbitrariedades dos juízes, bem como em face do valor essencial da 

segurança jurídica.106 

O formalismo, portanto, traça os limites do trâmite processual, seja 

temporal, objetivo, subjetivo e material. No dizer de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira 

"o formalismo processual contém, portanto, a própria ideia do processo como 

                                                             
105 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 26-27. 
106 Ibidem, p. 28. 
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organização da desordem, emprestando previsibilidade a todo o procedimento"107

. É 

dizer que o formalismo auxilia no andamento do feito de forma regular, em face da 

ordenação dos atos, e segura, ante a previsibilidade dos acontecimentos e a 

limitação do arbítrio estatal. 

E Carlos Alberto continua dizendo: 

Se o processo não obedecesse a uma ordem determinada, cada ato devendo 
ser praticado a seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio 
desembocaria numa disputa desordenada, sem limites ou garantias para as 
partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade 
do órgão judicial ou a chicana do adversário. Não se trata, porém, apenas de 
ordenar, mas também de disciplinar o poder do juiz e, nessa perspectiva, o 
formalismo processual atua como garantia de liberdade contra o arbítrio dos 
órgãos que exercem o poder do Estado. Pondere- se, dentro dessa linha, que a 
realização do procedimento deixada ao simples querer do juiz, de acordo com 
as necessidades do caso concreto, acarretaria a possibilidade de desequilíbrio 
entre o poder judicial e o direito das partes. E dessa maneira poderia fazer até 
periclitar a igual realização do direito material, na medida em que a discrição do 
órgão judicial, quanto ao procedimento e o exercício da atividade jurisdicional, 
implicaria o risco de conduzir a decisões diversas sobre a mesma espécie de 
situação fática material, impedindo uma uniforme realização do direito. Não 
bastasse isso, se constrangido o órgão judicial de cada processo a elaborar 
para o caso concreto, com grande desperdício de tempo, os próprios princípios 
com a finalidade de dar forma ao procedimento adequado, permaneceria 
inutilizável o tesouro da experiência colhida da história do direito processual. O 
formalismo processual controla, por outro lado, os eventuais excessos de uma 
parte em face da outra, atuando por conseguinte como poderoso fator de 
igualação (pelo menos formal) dos contendores entre si. O fenômeno oferece 
duas facetas: no plano normativo, impõe uma equilibrada distribuição de 
poderes entre as partes, sob pena de tornar-se o contraditório uma sombra vã; 
no plano do fato, ou seja do desenvolvimento concreto do procedimento, 
reclama o exercício de poderes pelo sujeito, de modo a que sempre fique 
garantido o exercício dos poderes do outro. O justo equilíbrio presta-se, 
portanto, para atribuir às partes, na mesma medida, poderes, faculdades e 
deveres, de modo a que não seja idealmente diversa sua possível influência no 
desenvolvimento do procedimento e na atividade cognitiva do juiz, faceta assaz 
importante da própria garantia fundamental do contraditório. Embora se cuide 
aqui de um postulado lógico, não se pode deixar de reconhecer que sua 
realização é garantida apenas pela forma em sentido amplo. Aspecto 
significativo do processo concerne à determinação dos fatos, pois, em princípio, 
não é possível fixar o direito adequado à solução da controvérsia sem investigar 
o suporte fático descrito pelo texto normativo norma, dito como incidente e da 
qual se reclama aplicação. Daí também a influência do formalismo na formação 
e valorização do material fático de importância para a decisão da causa. 108 

Extrai-se da leitura do texto retro que o formalismo, ao contrário do que se 

pensa, cumpre um papel fundamental no ordenamento jurídico sendo base para a 

                                                             
107 Ibidem, p. 28. 
108 Ibidem, p. 29-31. 
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efetividade (poder organizador e ordenador) e segurança jurídica (poder 

disciplinador e limitador do arbítrio). 

Contudo, o formalismo não se apresenta por meio de uma única faceta. 

Consoante segue demonstrado, o formalismo pode se tornar um verdadeiro inimigo 

do processo, das parte e da sociedade acaso configurado através de uma rigidez 

oca, vazia, desprovida de critérios lógicos e de prudência.109 

Esse formalismo é bom quando direcionado a um fim essencial, a uma 

determinada finalidade. Distanciando-se desta, e se limitando a cumprir em minúcias 

as inúmeras regras contidas no código processual, é que se depara com o 

combatido formalismo-excessivo destinado a controlar a jurisdição e os agentes 

forenses pelo centro do poder político, com a consequente diminuição da 

participação democrática dos sujeitos de direito. 

Um exemplo de formalismo excessivo que é muito comum e 

frequentemente discutido nos Tribunais do Trabalho é a ausência de assinatura do 

advogado em petição de recurso, considerado vício insanável por entender ser uma 

ato jurídico inexistente.110 Tamanha é a rigidez dessa formalidade que sequer é 

conferido prazo para o advogado sanar a irregularidade a fim de possibilitar a sua 

apreciação pelo Tribunal. Tal conduta, não é apenas permeada de um formalismo 

desmedido, como também, extremamente despropositada, oca, sem qualquer 

                                                             
109 Interessante passagem pode ser extraída do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, onde se 
observa a possibilidade do uso do formalismo de forma perniciosa, a serviço do mal. Veja-se: 
"quando a lei autoriza o senhor a tirar a vida de seu escravo, trata-se de um direito que ele deve 
exercer como juiz e não como senhor: é preciso que a lei ordene formalidades que façam 
desaparecer a suspeita de uma ação violenta." p. 267. 
110 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 
ASSINATURA DO ADVOGADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. A falta da assinatura do 
advogado no recurso torna o ato juridicamente inexistente. Essa é a diretriz abraçada pela OJ nº 120 da 
SDI-1 desta Corte, a qual se invoca por analogia. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
Processo: AIRR - 113800-37.2009.5.05.0192 Data de Julgamento: 02/04/2013, Relatora Ministra: Dora 
Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/04/2013. Disponível no sítio do TST: 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/jurisSearch.do. 
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conteúdo de valor, posto não haver justificativa plausível para a sua aplicação 

nesses termos. E mais, observe-se que vai até mesmo de encontro com os 

princípios propagados pela justiça obreira, que está sempre pautada na proteção 

dos direitos do trabalhador, permitindo inclusive o jus postulandi (defesa da causa 

própria e sem advogado) e, a contrário sensu, decepa toda e qualquer possibilidade 

do exercício do contraditório e da ampla defesa em função de um formalismo 

excessivo e facilmente contornável. 

Ainda nos Tribunais do Trabalho, verifica-se, também, o entendimento 

pacífico de que a regularidade de representação processual é indispensável para a 

admissibilidade de recurso, não se aceitando o instrumento de mandato em cópia 

simples, haja vista a previsão legal do art. 830 da CLT.111 

Outro posicionamento que era de causar espécie pela rigidez do 

formalismo vazio era no que diz respeito ao depósito recursal. Entendia o TST, até 

pouco tempo, menos de ano, que a diferença de um centavo no pagamento do 

depósito recursal era causa de deserção, não sendo admitida a sua 

complementação.112 Tal pensamento foi alterado, mantendo-se, contudo, referido 

                                                             
111 Ementa: RECURSO DE REVISTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO RECURSO 
ORDINÁRIO. PROCURAÇÃO JUNTADA EM CÓPIA NÃO AUTENTICADA. A regularidade de 
representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade de qualquer recurso. O 
instrumento de mandato, juntado somente em cópia simples, sem autenticação, não é válido para 
tornar legítima a representação, nos termos do artigo 830 da CLT. O entendimento deste Tribunal é 
no sentido de ser necessária a autenticação da cópia reprográfica, não tendo amparo legal a 
comprovação da representação processual realizada por meio de cópia não autenticada Ressalte-se 
que nos termos da Súmula nº 383/TST, é inviável, nesta fase processual, a regularização de que trata 
o art. 13 do CPC. Recurso de revista não conhecido.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
PROTELATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO. O artigo 18 do Código de 
Processo Civil estabelece que o litigante de má-fé deve pagar multa e indenizar a parte contrária. 
Ocorre que, no caso em exame, não caracterizada a conduta tipificada de deslealdade processual o 
uso de embargos de declaração tidos por protelatórios. Recurso de revista conhecido e provido. 
Processo: RR - 1240-48.2010.5.15.0093 Data de Julgamento: 20/03/2013, Relator Ministro: Aloysio 
Corrêa da Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/03/2013. Disponível no sítio do TST: 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/jurisSearch.do. 
112 Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-AIRR-110700-
31.2007.5.05.0132 - A C Ó R D Ã O - (8ª Turma do TST) A) AGRAVO EM AGRAVO DE 



76 

entendimento para a existência de diferença em quantia superior a um centavo, 

posto que a Orientação Jurisprudencial no 140113 da SDI-1/TST fala de centavos, no 

plural. É dizer, portanto, que ainda pode ser retirado o direito de defesa das partes 

por um erro no depósito recursal de R$ 0,2 (dois centavos) ou mais. 

Outro exemplo bastante recente, praticado pelo STJ e demais Tribunais 

Estaduais e Federais, com tranquilidade e sem qualquer insurgência, é a questão da 

inadmissibilidade do recurso de agravo pela pela falta das peças consideradas 

obrigatórias por lei, sendo requisito formal recebimento do recurso. Na ausência de 

quaisquer das peças elencadas pelo art. 525 do Código de Processo Civil 

brasileiro, 114  entendem os Tribunais por insanável o vício, e, por conseguinte, 

inadmissível o agravo.115
 

                                                                                                                                                                                              

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DEPÓSITO RECURSAL. DIFERENÇA DE UM 
CENTAVO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. O recolhimento do depósito recursal relativo ao 
agravo de instrumento em valor inferior ao exigido, constatada a diferença de apenas R$ 0,01 (um 
centavo), não pode acarretar a deserção do apelo, porquanto se trata de quantia sem expressão 
monetária, sendo certo, ainda, que a OJ nº 140 da SDI-1/TST se reporta a centavos, no plural, o que 
não abrange a situação vertente. Precedente. Assim, afasta-se a deserção declarada pelo despacho 
agravado e dá-se provimento ao agravo para prosseguir no exame do conhecimento do agravo de 
instrumento. (...) 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. 
Não houve o prequestionamento das matérias, de modo que incide como óbice ao conhecimento do 
recurso de revista a diretriz da Súmula nº 297 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não 
provido." 
113 OJ 140. DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS. DIFERENÇA ÍNFIMA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA 
(nova redação) - DJ 20.04.2005. 
Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda 
que a diferença em relação ao "quantum"devido seja ínfima, referente a centavos. 
114 Art. 525 - A petição de agravo de instrumento será instruída: 
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - facultativamente, com 
outras peças que o agravante entender úteis. 
115 Essa decisão é bastante interessanto porque ela consagra na primeira parte a fungibilidade 
recursal, recebendo como agravo retido o pedido de consideração feito equivocadamente, e ressalta 
para tanto os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, mas em seguida 
julga inadmissível por outra falha formal processual. Confira-se: 
Processo: RCDESP no Ag 1426060 / CE 
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2011/0135219-3 
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) 
Órgão julgador T1 - PRIMEIRA TURMA 
Data do Julgamento: 15/03/2012 
Ementa: 
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
IRRESIGNAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PEÇAS 
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Os exemplos ora trazidos são um pequeno retrato da constante prática do 

formalismo excessivo presente no dia a dia do judiciário brasileiro, fazendo lembrar o 

processo Romano do período Pré-Clássico (754-27 a.C), onde era preciso fazer uma 

sequência de gestos e palavras, sob pena ter o seu pedido extinto pelo pretor, sem 

dar início à segunda fase, por um simples erro na forma. 

É nesse contexto que, visando ao combate do formalismo excessivo, 

Carlos Alberto traz como soluções o emprego da equidade, dos princípios e valores 

basilares do processo que estão em consonância com os direitos fundamentais e 

com o Estado Democrático de Direito. Refere-se, também, a lealdade e a boa-fé 

processual, bem como ao princípio da cooperação a ser seguido por todos os 

sujeitos do processo. Confira-se: 

O emprego da equidade com função interpretativa-individualizadora, 
tomando-se sempre como medida as finalidades essenciais do instrumento 
processual (processo justo e equânime, do ponto de vista processual, justiça 
material, do ponto de vista material), e os princípios e valores que estão a sua 
base, desde que respeitados os direitos fundamentais da parte e na ausência 
de prejuízo. 
(...) o formalismo-valorativo, informado nesse passo pela lealdade e boa-fé, 
que deve ser apanágio de todos os sujeitos do processo, não só das partes, 
impõe, como visto anteriormente, a cooperação do órgão judicial com as 
partes e destas com aquele. Esse aspecto é por demais relevante no Estado 
democrático de direito, que é tributário do bom uso pelo juiz de seus poderes, 
cada vez mais incrementados pelo fenômeno da incerteza e complexidade da 
sociedade atual e da inflação legislativa, com aumento das regras de 
equidade e aplicação dos princípios. Exatamente a lealdade no emprego 
dessa liberdade nova atribuída ao órgão judicial é que pode justificar a 
confiança atribuída ao juiz na aplicação do direito justo. Ora, tanto a boa-fé 
quanto a lealdade do órgão judicial seriam flagrantemente desrespeitadas 
sem um esforço efetivo para salvar o instrumento dos vícios formais. 116 

  
                                                                                                                                                                                              

OBRIGATÓRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, nos termos da jurisprudência 
desta Corte, em homenagem aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das 
formas e da fungibilidade. 
2. Compete aos agravantes formar o recurso de agravo de instrumento com as cópias dos 
documentos obrigatórios e aqueles indispensáveis ao exame da controvérsia. No caso dos autos, não 
foram juntadas as seguintes cópias: (i) procuração ou da cadeia de substabelecimentos, outorgando 
poderes aos advogados que subscreveram o agravo de instrumento; e (ii) comprovantes de 
pagamento das custas do recurso especial e do porte de remessa e retorno dos autos. 
3. Agravo regimental não provido. 
116  OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. O Formalismo-valorativo no confronto com o Formalismo 
excessivo. Disponível em: <http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/CAO_O_ Formalismo-valorativon 
_no_confronto_com_o_Formalismo_excessivo_290808.htm.Acesso em 13 out. 2011. 
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Não obstante concordar com Carlos Alberto Alvaro de Oliveira no que 

pertine aos meios de combate ao formalismo excessivo, acredita-se, neste estudo, 

que tais instrumentos não são suficientes para se chegar a justiça da decisão. Os 

princípios da colaboração, lealdade e boa-fé processual, bem como o uso da 

equidade, são importantes ferramentas para que a marcha processual seja avante, 

contudo, não dá ao juiz a liberdade necessária para romper com as formalidades 

ruins. Nessa linha de raciocínio é que seguem as propostas de flexibilização 

procedimental com o fim de alcançar de fato um processo justo. 
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8. ASPECTOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

8.1 DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

O princípio do devido processo legal nasceu na Inglaterra, originário da 

cláusula law of the land, contemplada na célebre Magna Carta de 1215, mas ganhou 

forças nos Estados Unidos, cujo significado inicial foi associado a “vida, liberdade e 

propriedade”, sendo em seguida alterado para o de "igualdade na lei" e não só 

"perante a lei", momento em que passou a ser usado de forma efetiva.117 

No Brasil, desde a Constituição de 1924, onde se fez inserir os princípios 

da ampla defesa, do contraditório e da igualdade, foi tacitamente consagrado o 

devido processo legal. Com a Constituição de 1988 ficou expressamente 

estabelecido no art. 5º, inciso LIV que “ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal”. 

É nessa ótica que o devido processo legal surge como um instrumento a 

auxiliar a atividade do juiz prospectivo, sendo visto como um elemento imprescindível 

à realização de um processo que atenda às exigências do Estado Democrático de 

Direito. Não basta que seja oportunizado o acesso ao judiciário e que dele se obtenha 

a garantia de um processo encadeado de procedimentos baseados na necessidade 

de segurança jurídica, mas, também e primordialmente, o direito de obter um 

processo funcional, efetivo, que venha a culminar numa decisão justa. 

                                                             
117 Carlos Roberto Siqueira Castro, esclarece que "sua transformação na garantia do due process of 
law deu-se ainda na própria Inglaterra, de onde irradiou-se para as colônias britânicas da América do 
Norte, que desde cedo formalizaram essa garantia de liberdade do indivíduo em face do Estado em 
diversas Declarações de Direito e Cartas Coloniais. Aí floresceu sob o adubo libertário dos pioneiros 
e dos Founding fathers da grande nação do hemisfério norte, até encontrar o endereço permanente e 
oficial na 5a e 14a Emendas à Constituição dos Estados Unidos" In: O devido processo legal e os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, p. 411. 
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Conforme Theodoro Júnior118: 

“O processo, na consciência da comunidade social, e na convicção dos 
juristas do final de nosso século, tem de ser um sistema comprometido com 
o justo, no exato sentido que a Sociedade empresta a essa idéia. O século 
XX se encerra, portanto, convencido de ter imposto ao direito processual os 
rumos da instrumentalidade, mas não apenas a ser simples realizador da 
vontade concreta da lei. O processo que lega ao novo milênio é o da 
efetividade, no qual não se cinge o Judiciário a dar aos litigantes uma 
solução conforme a lei vigente, mas a que tenha como compromisso maior 
o de alcançar e pronunciar, no menor tempo possível, e com o mínimo 
sacrifício econômico, a melhor composição do litígio: a justa composição. A 
garantia do devido processo legal, herdada dos séculos anteriores, tornou-
se, em nosso tempo, a garantia do processo justo.” 

A importância da análise do princípio em questão nesse estudo toma 

corpo na medida que sempre que se fala em segurança jurídica, levanta-se a 

bandeira da legalidade e do procedimento como óbice ao arbítrio estatal. A garantia 

constitucional do devido processo legal é via de regra usada através do conceito de 

que serão asseguradas às partes um encadeamento de atos previamente 

estabelecidos. Objetiva-se com essa noção instrumental garantir uma relação 

jurídica processual hígida, estática, segura, e de contenção. 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido 

Rangel Dinamarco,119 conceituam o devido processo legal afirmando que: 

Entende-se, com essa fórmula, o conjunto de garantias constitucionais que, 
de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes 
processuais e, do outro, são indispensáveis ao corretoexercício da jurisdição. 
Garantias que não servem apenas aos interesses das partes, como direitos 
públicos subjetivos (ou poderes e faculdades processuais) destas, mas que 
configuram, antes de mais nada, a salvaguarda do próprio processo, 
objetivamente considerado, como fator legitimante do exercício da jurisdição. 

Contudo, o due process of law não pode ser visto sob o exclusivo enfoque 

da legalidade. Sua definição se encontra dividida em dois planos, quais sejam, o 

procedural due process e o substantive due process. 

                                                             
118 THEODORO JR, Humberto. O Processo Civil Brasileiro no Limiar do Novo Século. 
119 In: Teoria Geral do Processo, p. 88. 
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8.1.1 Procedural due Process e Substantive due Process 

O procedural due process, conhecido como devido processo adjetivo, 

limita-se a considerar o aspecto procedimental do princípio, dando-lhe a vertente de 

garantia processual, de procedimentos ordenados e sequenciados, da observância 

dos princípios e normas correspondentes, a implicar num processo escorreito. 

O Substantive due process, denominado no Brasil de devido processo 

legal substantivo se revela pela manifestação do devido processo legal no âmbito 

material. É dizer, sob o prisma substantivo, o devido processo legal tem aplicação 

ampla, impossibilitando que os direitos do cidadão, como a vida, a liberdade e a 

propriedade, sejam ofendidos tendo em vista a razoabilidade e proporcionalidade.120 

É dentro dessa correlação entre devido processo legal material e o 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade que os doutrinadores brasileiros, bem 

como os diversos Tribunais, inclusive os Superiores, têm aceito a sua aplicação, 

consoante entendimento que segue exposto do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Carlos Velloso no acórdão que segue transcrito: 

Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 consagra o 
devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e processual, 
nos incisos LIV e LV, do art. 5º, respectivamente. (...) Due process of law, 
com conteúdo substantivo - substantive due process - constitui limite ao 
Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, 
devem ser dotadas de razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade 
(rationality), devem guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial 
nexo com o objetivo que se quer atingir. Paralelamente, due process of law, 
com caráter processual - procedural due process - garante às pessoas um 
procedimento judicial justo, com direito de defesa." (ADI 1.511-MC, voto do 
Min. Carlos Velloso, DJ 06/06/03).121 

  

                                                             
120  Segundo Carlos Roberto Siqueira Castro, “a fantástica evolução desse instituto no Direito 
Constitucional estadunidense” fez tornar consenso entre os estudiosos do tema que essa cláusula 
erigiu-se num requisito de razoabilidade e racionalidade dos atos estatais, e que importa num papel 
de termômetro axiológico acerca da justiça das regras de direito. Ibidem, p. 412. 
121 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347105. 
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Dessa forma, o Princípio da razoabilidade se apresenta entre os 

brasileiros como sendo o meio por intermédio do qual o "operador do Direito busca a 

perfeita adequação, a idoneidade, a lógica, a prudência e a moderação no ato de 

interpretar as normas, buscando extirpar distorções, anomalias e absurdos 

decorrentes do arbítrio e do abuso de poder".122 

Falar em razoabilidade é buscar o ideal de justiça, é conferir ao cidadão o 

sentimento de que obteve uma tutela jursidicional prudente e consentânea com as 

necessidades do caso concreto. Para tanto o intérprete tem como instrumento de 

concretização o uso do senso de ponderação dos diferentes valores dos bens jurídicos 

protegidos ou tutelados, o que será analisado em detalhes em capítulo próprio. 

Com base nisso, a flexibilização do procedimento não colide com o devido 

processo legal material. Observando o juiz que o procedimento previsto em lei de 

forma geral e abstrata é inadequado à tutela do direito visado pela parte, deve-se 

clamar pela razoabilidade e analisar que no caso concreto é necessário adequar o 

procedimento as especificidades da causa para que se tenha um processo justo.123 

Nesses termos concluir Gajardoni dizendo que 

Assim, desde que a flexibilização do procedimento não tolha dos litigantes o 
acesso à justiça, o direito de ação e de defesa na amplitude prevista na 
Constituição Federal e nas normas processuais, é plenamente possível a 
concorrência de variações rituais, boa parte delas, aliás, tendentes 
exatamente a potencializar a eficácia das garantias constitucionais citadas 
(ampliação de prazos, absratamente considerados por circunstâncias 
ligadas à dificuldade da defesa, afastamento da rigidez no concernente à 
preclusão a bem da verdade real, etc); desde que mantida a previsibilidade 
das variações rituais, algo que é assegurado com o contraditório útil, 
plenamente possível a flexibilização com respeito a esta faceta do devido 
processo constitucional.

124
 

O devido processo constitucional é, em suma, o direito fundamental a um 

processo justo. 
                                                             
122 Texto disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/4749/o-devido-processo-legal. 
123 Fernando da Fonseca Gajardoni, Flexibilização procedimental, p. 101. 
124 Idem. 
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8.2 O FORMALISMO NO ENSINO JURÍDICO 

Por mais perfeitas que sejam as leis materiais e processuais, se não 

existirem juízes preparados para aplicá-las, de nada adianta.125 Assim, antes de 

adentrar no tópico pertinente a flexibilização do procedimento, necessária se faz 

uma reflexão sobre a concepção formalista do ensino jurídico brasileiro, para se 

chegar a conclusão de uma imprescindível mudança de mentalidade dos operadores 

do direito, iniciando-se com a formação do estudante de direito e culminando com o 

ingresso na magistratura. 

Toda a história do Direito no Brasil leva a firmar como marco inicial de um 

direito próprio e autônomo, a proclamação e consequente consolidação da 

independência em 1822, com efeito importante após a promulgação da Constituição 

de 1824. Na mercê do Novo Reino, essa Carta Maior inaugurava o Estado Brasileiro, 

promovendo, ainda que timidamente, o reconhecimento do novo Governo pela 

Comunidade Internacional. Daí que em sequência exsurgia a necessidade de 

implantação no País de uma cultura jurídica própria, inclusive, para servir de base de 

apoio para a criação de um sistema legal que viabilizasse a Administração Pública. 

  

                                                             
125 Kazuo Watanab ensina que "Aspecto que não pode ser negligenciado é a organização judiciária, 
certo é que, por mais perfetas que sejam as leis materiais e procesuais, será sempre falha a tutela 
jurisdicional dos direitos, se inexistirem juízes preparados para aplicá-las e uma adequada infra-
estrutura material e pessoal para lhes dar o apoio necessário. Nesse âmbito, os estudos que vêm 
sendo desenvolvidos não se limitam ao mero aspecto organizacional, sua estrutura e sua 
funcionalidade. Novas estratégias de tratamento dos conflito de interesse têm sido analisadas e até 
mesmo postas em prática, procurando-se soluções alternativas aos meios tradicionais em uso, como 
o juízo de conciliação, os juízos arbitrais e a articipação de leigos na administração da justiça. 
Lamentavelmente, no Brasil, as tentativas de busca de novas alternativas esbarram em vários 
obstáculos - dos quais os mais sérios são o imobilismo e a estrutura mental marcada pelo excessivo 
conservadorismo, que se traduz no apego irracional às fórmulas do passado, de um lado, e à 
inexistência, por outro, de qualquer pesquisa interdisciplinar sobre os conflitos de interesses e as 
demandas (no sentido de ações ajuizadas), suas causas, seus modos de solução ou acomodação, os 
obstáculos ao acesso à Justiça e vários outros aspectos que propiciem o melhor entendimento da 
realidade social por parte dos resposnáveis pela melhor organização da justiça". In: Da cognição no 
processo civil, p. 29-31. 
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Havia um clamor repetido à época da recém implantada monarquia para 

que fossem criadas as primeiras Escolas de Direito. Elas serviriam como bússola 

para movimentação político-sócio-cultural da elite pensante e, daí em prospecção 

fecunda, para todas as demais classes sociais. Seriam, portanto, as Escolas de 

Direito a viabilidade técnica para a elaboração de uma arcabouço jurídico infra-

constitucional próprio no Brasil. 

E dessa elite pensante eram pinçados a dedo aqueles que viriam a ser os 

estudantes dessas Escolas de Direito. Seriam basicamente os filhos das elites 

econômicas nacionais, numa investida objetiva de ser a elites mantida na estrutura 

do poder. Pronto. Tudo muito bem planejado: formava-se um novo setor de 

tramitação de força político-econômica como aparelho jurídico fincado na tradição e 

que seus membros iriam dar régua e compasso à burocracia para administrar os 

seus próprios interesses. 

Desde os primórdios, os cursos jurídicos no Brasil tiveram como 

característica marcante o ensino jurídico meramente legalista, através do qual se 

formava um operador do direito tecnicista, prisioneiro do mundo do Direito 

Positivado. Todo ensino era transmitido por um sistema de codificações e com 

requintes de formalismo técnico-processual. 

No Brasil, o ensino jurídico sempre foi caracterizado pelo empirismo 

aplicativo de emergência. As normas e a legislação sempre se comportaram 

como uma espécie de “bombeiro” apagando as chamas incendiárias provocadas 

por um determinado contexto, sempre sob as influências dos fatores sócio-

econômicos e históricos culturais, tão comuns às crises políticas, econômicas ou 

meramente de governo. 
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Práticas de ensino jurídico sempre foram implementadas com o objetivo 

de preencher as lacunas geradas pelas transformações sociais e nunca levando em 

meta uma discussão das formas de ensinar, menos ainda daquilo deve ser ensinado 

sob o prisma crítico-reflexivo. 

Os cursos jurídicos no Brasil somente foram criados em 1827. Estudava-

se cinco anos, com aprovação para o grau de Bacharel. Em São Paulo e em Recife, 

o governo instalou as duas primeiras escolas de Direito do país. Ambas com um 

predomínio sem par das disciplinas de Direito Privado, isto reflexo natural do 

conceito de ensino jurídico praticado largamente em Portugal, com destaque e 

relevo natural para a pedagogia tradicional da famosa Escola de Coimbra. 

A cidade de Coimbra, que lá pelos idos de 1.290 teve criada a sua 

Universidade, e, isto através de um documento da lavra do Rei Dom Dinis I, 

intitulado Scientiae thesaurus mirabilis, mais tarde confirmado pelo Papa, era 

traduzida como a cidade dos Doutores. 

Fundada e dirigida pelo Poder Real, a Universidade de Coimbra, assim 

como a sua Faculdade de Direito, revelava um ensino centralizado e muito 

dependente do ente estatal e da sua política de administração. 

Deitada nos braços do Iluminismo, a Faculdade de Direito de Coimbra, 

seguindo orientação do Marquês de Pombal, estabelecia um ensino jurídico com 

métodos baseados no Direito romano e canônico. Sua importância era tão evidente 

que seus bacharéis eram praticamente semi-deuses do saber, posto que portando 

seus diplomas jurídicos eram desobrigados de efetuar qualquer prova ou exame 

admissional para cursarem qualquer outro curso. Eram, pois, os chamados e 

respeitados letrados de Coimbra. 
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No entanto, cumpre registrar que do ponto de vista histórico, a Faculdade 

de Coimbra também sofreu a Reforma pedagógica do ensino do direito ocorrida no 

mundo à época de acordo com os princípios norteadores da Lei da Boa-razão, de 

1769. Eram atacados os “vícios” da tradição romanista e da escolástica, embasados 

nas interpretações do Corpus Iuri Civilis, Corpus Iuri Canonici e na ética teo-jurídica 

do jusnaturalismo da Escola Peninsular. O uso de que se faziam os estudiosos do 

Direito Romano batiam de frente como o pensar dos reformadores para a 

valorização do direito como busca de uma lógica interna do sistema jurídico 

português e do mundo. Acaso houvesse obstáculos, estes deveriam ser removidos, 

contanto que fosse preservado o fortalecimento do Estado-nação. Isto, por óbvio 

impedia a busca da verdade e da certeza no Direito. 

E foi circunscrito neste cenário e com base nos princípios postulados pela 

Reforma Pombalina que a geração de intelectuais e estadistas brasileiros graduada 

pela Faculdade de Coimbra deu início a estruturação das primeiras Escolas de 

Direito no Brasil. 

A Herança Pombalina na formação da Cultura Jurídica Brasileira - logo 

após a Independência brasileira foi apresentada pelo Visconde de São Leopoldo na 

Assembleia, o projeto de criação dos Cursos jurídicos no Brasil. A fundação destes 

cursos e principalmente a elaboração dos seus Estatutos, foram centro acalorado de 

demasiadas discussões na Assembleia entre 1823 e 1827, revelando o elevadíssimo 

grau de importância a criação dessas instituições para a consolidação do Estado de 

Direito nacional. 
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8.2.1 A Forte Influência da Faculdade de Direito de Coimbra na 

Formação dos Cursos Brasileiros 

Os Cursos acabaram sendo instituídos em Olinda, Pernambuco, e São 

Paulo. Não há negar a aproximação entre estes Cursos e aquele que era então 

ministrado na Faculdade de Direito de Coimbra. Tanto isso é verdade que as 

Faculdades de Olinda e São Paulo foram criadas com os mesmos Estatutos da 

influente faculdade portuguesa, e as semelhanças encontradas entre elas iam muito 

além disso, alcançando a grade curricular e os métodos filosóficos de ensino, 

referenciados na mesma orientação jurídico-pedagógica. O Direito Natural ocupava 

o primeiro dos cinco anos do curso. 

A aproximação dos Estatutos de faculdades brasileiras com os de 

Coimbra também revelava o destaque da aplicação do Direito Romano, mais de 

perto no que se referia ao usus modernus que dele podia-se fazer. 

A forte influência da Faculdade de Direito de Coimbra sobre os novos 

Cursos brasileiros pode ser constatada também pela formação de seu corpo docente. 

Todos os professores das novas Escolas de Direito no Brasil, por regra absoluta, eram 

graduados em Coimbra, alguns deles inclusive eram de nacionalidade portuguesa. 

Durante o período inicial de funcionamento dos cursos até a década de 1870, deu-se 

a emergência de novos intelectuais gerados a partir da escola pernambucana, com 

destaque para os sergipanos Tobias Barreto e Sílvio Romero. 

Nessa mesma pegada de relevância, diversos bacharéis formados em 

Recife/Olinda e em São Paulo estreitaram ainda mais a ligação entre o Direito e a 

Política. Tanto isso é verdade, que muitos bacharéis chegaram à vida pública 

presidindo suas então províncias. Era franca a estratégia política do Império com 
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fincas no treinamento administrativo e no controle pedagógico das ações do Estado. 

Diversos funcionários públicos, administradores de empresas, burocratas de toda 

ordem, além de parlamentares, constituíram-se em uma gama requintada de ex-

alunos dos cursos de Olinda e São Paulo, e, todos, com formação influente da 

Faculdade de Coimbra. 

Os cursos de Direito no Brasil foram tomando espaços cada vez maiores 

no contexto sócio-político nacional. Como sabido, os bacharéis formados nas 

Faculdades de Direito de Olinda/Recife e em São Paulo desempenharam papéis de 

extrema importância na administração pública, nos foros em geral, na vida política, 

seja no Poder Legislativo, seja no Executivo. Não foi à toa que vários presidentes 

brasileiros tiveram assento nos bancos dessas faculdades históricas brasileiras. 

Com base no contexto de implantação e formação do ensino jurídico 

brasileiro aqui apontado, seja de um Direito elitista, seja de um direito a serviço do 

Estado, descompromissado com os anseios da sociedade brasileira, observa-se um 

desvirtuamento dos objetivos institucionais desde a criação de cursos jurídicos no 

Brasil, a culminar com um leque de consequências danosas à formação acadêmica 

do bacharel em Direito. 

Os danos vão desde da consolidação de um ensino codificado, dogmático 

e estritamente positivista, à limitação da capacidade de observar o contexto social 

em que o aluno está inserido e a necessidade de transformação e constante 

adaptação do Direito ao mundo ao seu redor. 

O conhecido e antigo professor de terno e gravata vermelha não se 

preocupa em ensinar o aluno a desenvolver e suscitar raciocínios de forma crítica, 

questionadora e reflexiva. Não ensina o aluno a pensar o direito como meio de 

construir uma sociedade mais justa, que requer profissionais do direito e, em 
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especial, dos magistrados, com uma visão de mundo conectada às intensas 

mudanças vivenciadas pelo direito e pela sociedade. 

O ensino positivista e dogmático tem formado juristas-técnicos, meros 

aplicadores da lei ao caso concreto, incapazes de compreender que o direito não é 

estático e que anda de braços dados com uma diversidade de conflitos sociais cada 

vez mais inusitado. 

Somado a isso um gama de outros problemas precisam ser apontados a 

exemplo da ausência de técnicas e métodos de ensino e aprendizagem; a falta de 

preocupação com a metodologia de ensino; o recurso ao autodidatismo; o descaso 

dado a disciplinas como hermenêutica jurídica; de uma estrutura curricular 

eminentemente privatista, ao desprezo do direito com um sistêma dinâmico e, por 

conseguinte, o distanciamento entre o conteúdo proferido em sala de aula e a 

realidade e os anseios do povo brasieiro. 

Diante desse cenário é que se impõe uma reformulação do ensino jurídico 

brasileiro, superando-se a cultura técnico-profissionalizante baseada em rígidos 

limites formalistas e dogmáticos, com a introdução de um novo modelo respaldado 

em um conhecimento crítico, reflexivo, multidisciplinar e preocupado com a função 

social do direito com a dinâmica das relações sociais. 

Atento a esse problema o Conselho Nacional de Justiça editou a 

resolução 75 de 2009, estabelecendo como obrigatórias, nas provas de concurso 

para o ingresso na carreira da magistratura, questões envolvendo “Noções Gerais 

de Direito e Formação Humanística”, aí incluindo sociologia do direito, filosofia 

judiciária, psicologia juridical, teoria geral do direito e da política. 
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Vê-se que a referida inclusão objetiva de forma patente atender ao clamor 

da sociedade por um direito mais humano, mas efetivo, mais justo, tudo o que só 

poderá se concretizar se o aplicador do direito tiver uma formação humanística 

capaz de ser sensível às transformações da sociedade e a plasticidade do direito 

que deixa de ser simples subsunção do fato a norma. 

Nesse entender é que os cursos de direito precisam chamar para si a 

responsabilidade de formar profissionais compromissados com a sociedade numa 

visão mais humana, e romper com as amarras do formalismo e dogmatismo. 

O Direito não pode mais ser visto como outrora, onde as relações se 

consolidavam e duravam anos sem serem rompidas. Enquanto isso a classe 

dominante e o Estado preparavam juristas da Elite para satisfazer aos seus 

interesses de manutenção do status quo. 

Uma releitura deve ser dada ao direito, não mais servindo como simples 

instrumento de pacificação social, mas como meio de direção e de transformação 

social. 

O formalismo que impregna o direito e a linguagem quase inacessível 

precisa ser revista, a possibilitar ao cidadão a compreensão do que lhe foi violado e 

os mecanismos de defesa do mesmo. 

Para a formação de bacharéis em direito comprometidos com as causas 

sociais, é indispensável que seja estimulada a sua consciência crítica sobre o direito 

que lhe é revado e transmitido. 

O aluno, futuro operador do direito deve ser conscientizado da 

importância de seu papel em uma sociedade dinâmica, desigual e desumana. Será 

ele o responsável pelo direito aplicado de forma humanitaria ou autoritária. 
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Assim, faz-se imperioso romper com o ensino jurídico tradicional das 

faculdades de direito e implanter um ensino voltado a realidade e ao estímulo da 

consciência crítica do aluno, para que o mesmo possa contribuir para uma 

sociedade mais justa e harmonica. 

8.3 PARADIGMAS DE THOMAS KUHN 

Thomas Kuhn, pesquisador da filosofia da ciência, desenvolveu na 

segunda metado do séc. XX um estudo sobre a evolução das ciências, levando em 

consideração aspectos psicológicos, sociológicos e históricos. Kuhn explica como as 

ciências naturais, principalmente a física, atingem o progresso científico. 

Para tanto, assevera que os períodos de acumulação gradativa de 

conhecimento obtidos pela comunidade científica, a denominada ciência normal, são 

interrompidos ou intercalados por períodos da chamada ciência extraordinária, 

quando os “paradigmas” científicos são questionados e revistos através das 

“revoluções científicas”. 

Ao tratar da ciência normal, Kuhn a qualifica como sendo: 

A atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase 
todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica 
sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da 
disposição da comunidade para defender esse pressuposto (...), a ciência 
normal freqüentemente suprime novidades fundamentais, porque estas 
subvertem necessariamente seus compromissos básicos.126 

Nesse entender, toda ciência madura passa por dois estágios: o primeiro, 

aparentemente estável, é denominado de ciência normal127; e um outro, totalmente 

instável e imprevisível o qual Kunh chama de "ciência extraordinária". 
                                                             
126 Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, p. 24. 
127 "‘ciência normal’ significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas 
passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade 
científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior.” ibidem, p. 29. 
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Para justificar essa transição de estágios, Kuhn desenvolve a ideia de 

paradigma, que é explicada no posfácio de sua obra como sendo "as realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, oferecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência”.128 

Cabe a ciência normal verificar e resolver as questões que se apresentam 

dentro do paradigma. 129  É como se ele fosse uma moldura cujo interior está 

preenchido por soluções que devem se encaixar nos problemas que surgem. Kuhn 

faz uma associação entre o quadro e o quebra-cabeças, mostrando que não basta 

fazer a sua montagem, posto que o encaixe de peças pode ser feito por qualquer 

um, mas sim que "todas as peças devem ser utilizadas (o lado liso deve ficar para 

beixo) e entreleçadas de tal modo que não fiquem espaços vazios entre elas"130. 

Acaso não haja esse enquadramento devido entre problema e solução, significa que 

a ciência normal deixou de funcionar adequadamente, o paradigma original começa 

a perder forças e uma nova concepção se faz iminente. Está-se diante de uma 

"anomalia". Inicia-se, assim, a já falada ciência extraordinária, zona cinzenta entre 

dois paradigmas, à espera da sedimentação de um novo modelo. 

Segundo Kuhn, 

(...) uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente 
é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para 
substituí-la.  (...) o juízo que leva os cientistas a rejeitarem uma teoria 
previamente aceita, baseia-se sempre em algo mais do que essa 
comparação da teoria com o mundo. Decidir rejeitar um paradigma é 
sempre decidir simultaneamente aceitar outro e o juízo que conduz a essa 
decisão envolve a comparação de ambos os paradigmas com a natureza, 
bem como sua comparação mútua.131 

                                                             
128 ibidem, p. 13. 
129 "(...) uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um critério para a 
escolha de problemas que, enquanto o paradigma for aceito, poderemos considerar como dotados de 
um solução possível. Numa larga medida, esses são os únicos problemas que a comunidade admitirá 
como científicos ou encorajará seus membros a resolver." ibidem, p. 60. 
130 ibidem, p. 62. 
131 ibidem, p. 108. 
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Kuhn defende, ainda, que a mudança de paradigmas não é um processo 

racional, já que cada paradigma possui seu conjunto de regras próprias que só tem 

sentido dentro de sua teoria. São, portanto, incomensuráveis, incomparáveis, não se 

podendo afirmar qual modelo está certo ou errado. Ademais, a realidade da 

pesquisa científica é determinada pelos paradigmas, razão pela qual cada teoria 

científica descreverá uma realidade diferente, com modelos dissociados do 

paradigma antigo. Nesse entender Kuhn afirma que: 

A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma 
nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo 
obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes uma 
reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios, reconstrução que 
altera algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma, 
bem como muitos de seus métodos e aplicações.132 

No tocante à escolha de paradigmas, Kuhn diz tratar-se de uma disputa 

retórica, onde saem vencedores os cientistas mais hábeis no poder de 

convencimento de suas regras, modelos e questões. 

Terminado o estágio da revolução científica, tem-se que "um paradigma 

mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o 

anterior",133 retomando-se a um estágio de ciência normal agregado à necessidade 

de reeducação do meio ambiente. 

Ultrapassada a fase de explicação e compreensão da estrutura das 

revoluções científicas sob a ótica de Thomas Kuhn, insta agora analisar a sua 

possibilidade de aplicação no campo específico das ciências sociais, a exemplo do 

direito, já que a mesma foi desenvolvida com base nas ciências naturais. 

  

                                                             
132 ibidem, p. 116. 
133 ibidem, p. 125. 
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8.3.1 A Superação do Paradigma Positivista 

A ambiguidade e a complexidade dos tempos atuais, ampliando a análise 

para meados do séc. XX ao momento em que se vive, faz com que a ciência do 

direito redefina seus conceitos e institutos a fim de adequar a essa nova realidade. É 

dizer, então, que a teoria do direito encontra-se em processo de mudança de 

paradigma, em fase de "revolução científica". 

O paradigma de transição a ser enfrentado no presente texto, com o fim 

de justificar a possibilidade de flexibilização procedimental por meio de uma nova 

mentalidade e aplicação de novos institutos, refere-se ao necessário rompimento do 

paradigma do positivismo para um novo paradigma jurídico. 

O positivismo jurídico surge da difícil tarefa de enquadrar o estudo do 

direito como uma ciência que tivesse as mesmas características físico-matemáticas, 

naturais e sociais. Assim, era preciso retirar de seu conteúdo os juízos de valor, não 

aceitável pelas ciências, e demonstrar a existência apenas de juízos de fato. No 

dizer de Noberto Bobbio, 

O motivo dessa distinção e dessa exclusão reside na natureza diversa desses 
dois tipos de juízo: o juízo de fato representa uma tomada de conhecimento 
da realidade, visto que a formulação de tal juízo tem apenas a finalidade de 
informar, de comunicar a um outro a minha constatação; o juízo de valor 
representa, ao contrário, uma tomada de posição frente à realidade, visto que 
sua formulação possui a finalidade não de informar, mas de influir sobre o 
outro, isto é, de fazer com que o outro realize uma escolha igual à minha e, 
eventualmente, siga certas proposições minhas. (...) A ciência exclui do 
próprio âmbito os juízos de valor, porque ela deseja ser um conhecimento 
puramente objetivo da realidade, enquanto os juízos em questão são sempre 
subjetivos (ou pessoais) e consequentemente contrários 134 

Bobbio elenca as sete características fundamentais do positivismo 

jurídico, aqui tratadas resumidamente. 

  

                                                             
134 Noberto Bobbio, O positivismo jurídico - lições de filosofia do direito, p. 135. 
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A primeira característica se refere ao modo de abordar, de encarar o 

direito. Consoante dito acima, o positivismo enxerga o direito como um fato, um 

fenômeno natural, devendo-se estudar o direito da mesma forma que o cientista 

estuda a realidade. Não se admitem juízos de valor do que é justo ou injusto, certo 

ou errado, bom ou mau.135 

É exatamente dessa característica que se desenvolve a "teoria da 

validade do direito", elemento imprescindível para a ruptura do paradigma que aqui 

se propõe. Dita teoria, também conhecida como "teoria do formalismo jurídico", 

considera que a análise da validade do direito se baseia unicamente na sua 

estrutura formal, sem observância do seu conteúdo. Isso será melhor estudado em 

tópico específico sobre o formalismo excessivo. 

A segunda característica trata da definição do direito apresentada pelo 

positivismo, qual seja, com base na função da coação. A "teoria da coatividade" 

compreende como sendo direito as "normas que são feitas valer por meio da força".136 

As fontes do direito aparecem como terceira característica, ressaltando-se 

a "teoria da legislação como fonte preeminente do direito", que põe de lado as outras 

fontes do direito a exemplo dos costumes e da equidade. 

A quarta característica se refere à "teoria da norma jurídica", onde o 

direito é composto por normas imperativas, com força positiva ou negativa. 

O quinto ponto trata da coerência, entendida como a impossibilidade de 

coexistir num ordemanemto jurídico, ao mesmo tempo, normas contraditórias, 

antinômicas. Bobbio ensina que tal característica se justifica pelo pensamento de 

que "já está implícito no próprio ordenamento um princípio que estabelece que uma 

                                                             
135 ibidem, p. 131. 
136 ibidem, p. 132. 
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das duas, ou ambas as normas, são inválidas".137 

A sexta característica tabém tem seu grau de importância elevado nesse 

estudo porque trata do método da ciência jurídica defendida pelo positivismo, qual 

seja, "a teoria da interpretação mecanicista". Através desta se defende que a 

atividade do juiz não é a de produzir ou criar o direito, mas sim, de declarar.138 

Por fim, tem-se a "teoria da obediência" como sendo a sétima 

característica, cujo significado é retratado pelo aforismo "lei é lei".139 

A análise cojunta de todas essas característica com o contexto cultural 

onde as ciências não podiam se imiscuir na seara axiológica, justifica a necessidade 

de mudança de pensamento científico para poder questionar a premente alteração 

do paradigma do positivismo. 

Importante obra foi produzida pela epistemóloga belga Isabelle Stengers 

que, em seu livro "A Invenção das Ciências Modernas"140, traz a discussão das 

ciências como um "projeto" humano como qualquer outro, estando vulnerável as 

contingências do mundo e às questões políticas do tempo em que se vive. Críticos 

colocaram em xeque a própria reputação da sociologia como ciência, já que essa 

abordagem sociológica colidiria com a concepção de ciência dos próprios cientistas 

que conservam a noção de autonomia. Para Stengers, referida ideia se justifica 

porque os sociólogos também agem “em nome da ciência”, da verdade. Partindo de 

sua visão política do mundo científico, Stengers enxerga as ciências como 

produções humanas, artefatos, invenções. 

  

                                                             
137 Ibidem, p. 133. 
138 idem. 
139 idem. 
140 Isabelle Stengers, A invenção das ciências modernas, p. 11-72. 
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Stengers também se utiliza de Thomas Kuhn no que pertine a "ciência 

normal", marcada por práticas teóricas e experimentais, onde o crescimento do 

saber científico é regido pelo paradigma vigente. A autora faz no decorrer do livro 

uma associação entre a razão científica e a razão política, buscando, contudo não 

ferir os chamados "sentimentos estabelecidos", quais sejam, aqueles que marcam e 

que quando ameaçados causam indignação. Com esse estudo de Stengers, 

defende-se ser possível a aplicação da teoria de Kuhn às ciências sociais, não 

apenas às naturais. 

Seguindo com essa linha de pensamento e retomando a ideia do 

positivismo jurídico como um paradigma, vê-se que a sociedade complexa começa a 

trazer problemas não mais solucionáveis dentro daquela moldura aparentemente 

estável. A ideia de um ordenamento jurídico fechado e completo há muito já não se 

vislumbra, sendo constatado pelos juízes e demais operadores do direito que 

inúmeros casos práticos não são abordados pela lei de forma expressa. Rompe-se 

com o modelo utópico de "segurança jurídica" em face da existência de regras 

jurídicas válidas. 

Com essa percepção do problema, inicia-se a crise e a comunidade 

científica é chamada a buscar soluções para a "anomalia" trazida pela sociedade 

ambígua e complexa dos tempos atuais. Um novo paradigma deve ser desenhado. 

8.3.2 O Paradigma do "modelo de regras e princípios" de Robert 

Alexy e Ronald Dworkin 

Consoante já explicado, o positivismo jurídico começa a ruir diante da 

constatação operada de que as leis não conseguem contemplar todos os problemas 
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jurídicos que decorrem das relações humanas. A existência de lacunas e a vedação 

ao non liquet obriga o juiz a proferir uma decisão que não encontra respostas de 

forma expressa na lei ou na Constituição. O paradigma que agora se defende é o 

"constitucionalismo moderado" ou "modelo regras e princípios". 

Começando a análise por Ronald Dworkin, filósofo do direito norte-

americano, tem-se que o sistema de normas é dicotômico, composto por dois 

elementos que se diferenciam entre si, quais sejam, o modelo de regras e princípios. 

As regras são conhecidas como de aplicabilidade na forma do tudo-ou-nada (all-or-

nothing-fashion); enquanto que os princípios são apicados na dimensão de peso 

(dimension of weight). 

Dworkin informa que frequentemente emprega o termo princípio de forma 

genérica, referindo-se ao conjunto de padrões que não são regras (standards). 

Depois, pormenoriza e simplifica fazendo a diferença entre princípio e política, onde 

aqueles descrevem direitos e políticas descrevem metas.141 

Assim, Dworkin esclarece que os argumentos de princípios se 

predispõem à defesa de direitos do indivíduo, enquanto argumentos políticos se 

propõem à defesa de interesses da coletividade. Exemplifica da seguinte forma: "o 

padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é 

uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus 

próprios delitos é um princípio".142 

O foco do estudo, entretanto, diz respeito ao modelo tudo-ou-nada de 

aplicação das regras e a dimensão de peso na aplicação dos princípios. 

Assevera Dworkin que: 

                                                             
141 Ronald Dworkin, Levando a sério os direitos, p. 36. 
142 idem. 
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A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. 
Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 
obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à 
natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do 
tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é 
válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. Esse tudo-ou-nada fica 
mais evidente se examinarmos o modo de funcionamento das regras, não no 
direito, mas em algum empreendimento que elas regem - um jogo, por 
exemplo. No beisebol, uma regra estipula que, se o batedor errar três bolas, 
está fora do jogo. Um juiz não pode, de modo coerente, reconhecer que este 
é um enunciado preciso de uma regra do beisebol e decidir que um batedor 
que errou três bolas não está eliminado. Sem dúvida, uma regra pode ter 
exceções (o batedor que errou três bolas não será eliminado se o pegador 
[catcher] deixar cair a bola no terceiro lance). Contudo, um enunciado correto 
da regra levaria em conta essa exceção; se não o fizesse seria incompleto. 

Ao associar as regras de um jogo de beisebol com as regras jurídicas de 

validade do testamento, Dworkin chega ao ponto que mais interessa a este estudo. 

Um testamento feito por meio de instrumento público, pelo atual código civil 

brasileiro, exige como condição sine qua non de sua validade, a presença de duas 

testemunhas. Referida regra não traz exceção e, por isso,143 não pode ser entendida 

de outra forma. Ou o testamento é feito na presença de duas testemunhas (tudo), ou 

não terá validade alguma (nada). 

No entanto, esse raciocínio não se aplica para os princípios, posto que ele 

não têm aplicação única, mas motivação múltipla. Os princípios transitam numa 

dimensão de peso ou importância.144  Quando dois princípios entram em colisão, 

prevalece aquele princípio que, pela análise das circunstâncias do caso concreto, tem 

maior peso, sem, contudo, invalidar o outro princípio. A contrario sensu, quando duas 

                                                             
143 Art. 1864 do Código Civil de 2002: São requisitos essenciais do testamento público: 
I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as 
declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; 
II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um 
só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; 
III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. 
Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como 
ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que 
rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. 
144 Dwork, ibidem, p. 42. 
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regras entram em conflito, uma delas é excluída por ser considerada inválida.145 

Robert Alexy desenvolve, seguindo a linha de Dworkin, desenvolve o modelo 

de "regras e princípios" como sendo a base do constitucionalismo moderado. Afirma 

que as normas são compostas de regras e princípios, sendo estes mandamentos de 

otimização e aquelas mandamentos definitivos.146 Alexy segue esclarecendo que: 

En tanto mandatos de optimización, los principios son normas que ordenam 
que algo sea realizado em la mayor medida posible, de acuerdo com las 
posibilidades jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos en 
grados diferentes y que la medida ordenada de su satisfacción depende no 
sólo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, qte están determinadas no 
sólo por reglas sino también, esencialmente, por los principios opuestos. Esto 
último implica que los principios son susceptibles de ponderación y, además, 
la necesitan. La podenración es la forma de aplicación de derecho que 
caracteriza a los principios. En cambio, las reglas son normas que siempre o 
bien son satisfechas o no lo son. Si una regla vale y es aplicable, estonces 
está ordenado hacer exactamente lo que ella exige; nada más y nada menos. 
En este sentido las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo 
fáctica y juridicamente posible. Su aplicación es una cuéstion de todo o nada. 
No son susceptibles de ponderación y tampoco la necesitan. La subsunción 
es para ellas la forma característica de aplicación del derecho.147 

Em caso de colisão, de tensão entre princípios, a solução a ser 

encontrada não é a de exclusão de um princípio em detrimento da aplicação de 

outro, mas, sim, através de uma relação de preferência a ser apreciada no caso 

concreto.148 Alexy explica essa relação afirmando que: 

De esta manera, el principio que tiene precedencia restringe las 
posibilidades jurídicas de la satisfacción del principio desplazado. Este 
último sigue siendo parte del orden jurídico. En algún otro caso, puede 
invertirse la relación de precedencia. Cuál haya de ser la solución de los 
pesos relativos de los principios opuestos.  Con esto es, al miesmo tiemppo, 
claro que en las colisiones de principios, a diferencia de lo que ocurre en los 
conflictos de reglas, no se trata de la pertenecia o no al sistema juídico. Las 
colisiones de principios no tienen lugar en la dimensión dela validez sino 
que se dan, dado que sólo pueden entrar en colisión principios válidos, 
dentro del sistema jurídico en la dimensión de la poderación".149 

Para constatar se o modelos de regras e princípios é melhor que “modelo 

de sistema jurídico de regras”, Alexy questiona como seria o sistema jurídico se 
                                                             
145 Idem. 
146 Robert Alexy, El concepto y validez del derecho, p. 162. 
147 idem. 
148 ibidem, p. 164. 
149 idem. 
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contivesse apenas regra. Ora, ciente de que o sistema de regras é limitado, fazendo 

surgir as lacunas de abertura, bem como que os Estados Democráticos inseriram 

em suas Constituições direitos fundamentais de amplo conteúdo valorativo, não há 

como aceitar o paradigma exclusivo de regras como meio de resolver todos os 

conflitos que vão surgindo e se tornando cada vez mais complexos ao longo da 

evolução da sociedade humana.150 

Concluindo, Robert Alexy traz à baila a questão da racionalidade do 

discurso jurídico, tema que melhor será abordado em separado, mostrando que 

quem aceita o modelo exclusivo de regras apenas se utiliza de um postulado de 

racionalidade, que é o postulado da segurança jurídica. E fecha o raciocínio 

afirmando que "sin duda, la seguridad juridica es una exigencia central, pero no es la 

unica que formula la razón práctica al sistema juridico". 

Na defesa do novo paradigma, e seguindo a linha de pensamento aqui 

estruturada, o renomado Professor Carlos Ayres Britto ensina que dentro da 

Constituição as normas interagem através da dualidade princípios/regras ou 

princípios/preceitos. No dizer dele, 

4.9.1.1. Realmente, o parâmetro de interação das normas constitucionais 
originárias consigo mesmas reside é na dualidade temática princípios/regras 
ou princípios/preceitos (regras comuns são preceitos, e não princípios). Vale 
dizer: as normas que veiculam princípios desfrutam de maior envergadura 
sistêmica. Elas enlaçam a si outras normas e passam a cumprir um papel 
de ímã e de norte, a um só tempo, no interior da própria Constituição. Logo, 
os seus comandos são interpontuais. Não apenas pontuais, como se dá, 
agora sim, com as normas veiculadoras de simples preceitos. 
(...) 4.9.2.1. Tudo isto assentado, conclua-se que é ao influxo de critérios 
axiológicos ou valorativos que a interpretação sistemática vê a realidade de 
cada norma da Constituição. E assim enxergando, mantém a unidade material 
dessa mesma Constituição. É raciocinar: os valores que se contêm nos 
princípios atraem para o seu próprio serviço, para a sua própria causa, os atos 
e fatos pontuais que se verbalizam em cada preceito (por exemplo, o veto 
presidencial a projeto de lei, que faz parte do esquema em que se viabiliza o 
princípio da Independência e Harmonia dos Poderes). Com o que se tem, no 
interior da Constituição rígida, um Ordenamento de vinco axiológico; no exterior 
da Constituição rígida, um Ordenamento de traço hierárquico. 

                                                             
150 Ibidem, p 166. 
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4.9.2.2. Recolocando de forma ainda mais precisa a idéia, diríamos: as 
normas principiológicas não consubstanciam meios ou providências (estado-
pontual-de-coisas), propriamente, para o alcance de valores. Elas são esses 
valores mesmos. A tradução formal deles (Federação, Desenvolvimento, 
Soberania Popular, Moralidade Administrativa, Legalidade, etc.). Daí por que 
têm a particularidade de irradiar o seu conteúdo exclusivamente axiológico 
para outras normas gerais, sejam as que vimos chamando de preceituais, 
sejam mesmo aquelas veiculadoras de princípios menores ou subprincípios. 
Em qualquer das duas suposições, são as normas-princípio que fazem da 
Constituição uma densa rede axiológica de vasos comunicantes. 
Diferentemente das normas-preceito, que não têm ou quase sempre não têm 
a pretensão de enlaçar a si outras normas. É como dizer: as normas-princípio 
conectam outras normas e assim formam um conjunto que vai possibilitar a 
própria formulação de um pensamento dogmático ou científico sobre esse 
conjunto. Logo, são elas que tornam o Direito uma casa arrumada, fincando 
uma base de coerência material que é o apriori lógico da formulação de um 
pensamento dogmático.151 

Com isso, vê-se que são os critérios de valor que irão reger a 

interpretação sistemática dentro da Constituição. No interior da Constituição cada 

norma irá buscar a sua justificativa axiológica em outra norma de igual hierarquia, 

mas de diferente densidade valorativa. 

Analisando a estrutura conceitual dos princípios constitucionais, Carlos 

Ayres Britto ressalta que certos princípios possuem uma estrutura conceitual atual e 

outra futura. A parte atual é imutável e decorre da própria tecnicalidade 

constitucional, enquanto que a parte futura, mutável, se adapta a evolução social e 

ao modo de conceber a vida, com o objetivo de possibilitar a funcionalidade do 

núcleo (parte atual). É, portanto, em razão dessa parte futura dos princícios que 

permite uma amoldagem do direito de forma dinâmica. Veja-se: 

4.10.1. É que certos princípios (dignidade da pessoa humana, valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, moralidade, eficiência...) se traduzem 
numa materialidade ou estrutura conceitual que em parte é atual e em parte 
é prospectiva. A parte atual é de pronto formada com os dados-de-
compreensão que afloram da própria tecnicalidade constitucional, sem 
necessidade de o intérprete recorrer a elementos de compreensão que se 
situem no plano do sistema social genérico (sistema político, econômico, 
militar, moral, religioso, familiar, etc.). A parte futura é aquela que vai buscar 
o seu conceito no modo como o povo passa a sentir e praticar o discurso 
normativo-constitucional ao longo do tempo. Logo, é uma parte vocacionada 
para a mutabilidade, enquanto a outra, para a imutabilidade. 
4.10.2. O que estamos a enfatizar é que determinados princípios têm uma 

                                                             
151 Carlos Ayres Britto. Teoria da Constituição, cap. 4.9.1 e 4.9.2. 
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parte de si como janelas abertas para o porvir, dotando a Constituição de 
plasticidade para se adaptar à evolução do modo social de conceber e 
experimentar a vida. Eles fazem da Constituição um documento processual 
por excelência e que é o processo? Um seguir adiante, um caminhar para 
frente, como é da natureza da vida mesma.152 

É exatamente sob esse enfoque de dinamicidade dos princípios que a 

flexibilização procedimental encontra seu norte, sua razão de ser e seu meio de agir. 

Esse novo paradigma regra-princípio não convive harmoniosamente com o 

formalismo excessivo, desprovido de conteúdo valorativo, razão pela qual nova 

mentalidade precisa ser contruída de modo a quebrar as arestas do sistema jurídico 

de regras absolutas, e possibilitar a maleabilidade do procedimento em virtude da 

aplicação de um direito mais justo. Cumpre, contudo, buscar o caminho 

procedimental que leve ao equacionamento pretendido entre segurança jurídica e 

efetividade, aqui já abordados em tópico antecedente. 

8.4 ESTUDO COMPARADO ENTRE COMMON LAW E CIVIL LAW 

Visando ao estudo de sistemas juridicionais utilizados nos Estados Unidos 

da América e na Inglaterra, bem como a sua possibilidade de aplicação no Brasil, 

necessária se faz uma análise introdutória e comparativa a respeito da Civil Law e 

da Common Law. 

O sistema jurídico da civil law, de origem romano-germânica, vigora na 

maior parte do mundo ocidental, tendo maior destaque na Itália, na França, na 

Alemanha, na Espanha e em Portugal, bem como em toda América Latina cuja 

colonização foi efetuada por portugueses e espanhóis. 

  

                                                             
152 Ibidem, cap 4.10.1 e 4.10.2. 
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Em oposição, tem-se o sistema da common law, utilizado pelos 

ordenamentos jurídicos anglo-americanos, a exemplo da Inglaterra, Estados Unidos, 

Canadá e Austrália. 

Várias diferenças podem ser anotadas entre os dois sistemas153, sendo 

do interesse desse estudo aquelas que trazem reflexos no processo e no sistema de 

organização judiciária. 

Assim, tomando-se por base o livro "The Faces of Justice and State 

Authority", de Mirjan Damaska, será traçado um paradigma entre o sistema da civil 

law, de direito escrito e elaborado pelo legislador, conhecido como statute law, com 

o da common law, de direito costumeiro, aplicado pela jurisprudência, de criação 

judicial, chamado de judge-made law. 

O formato do processo é influenciado e apreciado com base em três 

aspectos a saber: atribuição, relacionamento e maneira como se fazem as decisões.154 

                                                             
153 Interessante comparativo entre Civil Law e Common Law, é extraído do Texto entitulado "The 
common Law and Civil Law Traditions", disponível na "The Robbins Collection". Veja-se: "A Common 
law is generally uncodified. This means that there is no comprehensive compilation of legal rules and 
statutes. While common law does rely on some scattered statutes, which are legislative deci- sions, it is 
largely based on precedent, meaning the ju- dicial decisions that have already been made in simi- lar 
cases. These precedents are maintained over time through the records of the courts as well as 
historically documented in collections of case law known as year- books and reports. The precedents to 
be applied in the decision of each new case are determined by the pre- siding judge. As a result, judges 
have an enormous role in shaping American and British law. Common law functions as an adversarial 
system, a contest between two opposing parties before a judge who moderates. A jury of ordinary 
people without legal training decides on the facts of the case. The judge then determines the appropriate 
sentence based on the jury’s verdict. Civil Law, in contrast, is codified. Countries with civil law systems 
have comprehensive, continuously updated legal codes that specify all matters capable of being brought 
before a court, the applicable procedure, and the appropriate punishment for each offense. Such codes 
distinguish between different categories of law: substantive law establishes which acts are subject to 
criminal or civil prosecution, procedural law establishes how to determine whether a particular action 
consti- tutes a criminal act, and penal law establishes the appro- priate penalty. In a civil law system, the 
judge’s role is to establish the facts of the case and to apply the provisions of the applicable code. 
Though the judge often brings the formal charges, investigates the matter, and decides on the case, he 
or she works within a framework es- tablished by a comprehensive, codified set of laws. The judge’s 
decision is consequently less crucial in shaping civil law than the decisions of legislators and legal schol- 
ars who draft and interpret the codes.The following sections explore the historical roots of these 
differences." Disponível em: 
http://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html. Acesso em: 17 de abril 
de 2013. 
154 In: Mirjan R. Damaska, The faces of justice and state authority: a comparative approach to the legal 
process, p. 16. 
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Que se deixe claro que essas características não são estáticas e fortemente 

delineadas, há uma certa comunicação entre os sistemas atualmente, o que permite um 

abrandamento desses aspectos e uma espécie de fusão no que é compatível. 

No sistema da civil law a função do Poder Judiciário é de aplicação da lei 

ao fato, ou seja, encaixe da lei ao caso objeto de litígio. A Justiça é administrada sob 

o modelo hierárquico, vertical, centralizador. Há juízes de instância inferior, cujas 

decisões são controladas pelos tribunais superiores 155 . Não se admitem 

discricionariedade nas decisões, devendo o juiz seguir um critério de legalidade. No 

Brasil, por exemplo, até mesmo o julgamento por equidade só é permitido nos casos 

em que a lei permitir.156 

Nesse sistema, os Juízes são profissionais do direito, escolhidos de forma 

técnica, de caráter vitalício e remunerado. É comum a especialização por áreas, o que 

acaba por criar engessamento, e uma rotinização de procedimentos que culminam por 

anestesiar os sentimentos e a tratar as causas sem a análise individual.157 

A common law, por sua vez, não faz do juiz a "boca da lei", mas sim, um 

pacificador de litígios. A conciliação, a harmonização, visando ao retorno do status 

quo, é o grande objetivo do Poder Judiciário.  Seus Juízes não são profissionais do 

direito, são leigos ou profissionais de investidura política, que exercem a função por 

um determinado período de tempo. Suas decisões são baseadas num juízo de 

oportunidade e conveniência, sendo preponderante a justiça por equidade ou 

                                                             
155  “Of necessity, subordinates must be empowered tomake first-order decisions, or to use 
characteristic Continental terms, to decide 'in the firs instance'. But the logic of stict hierarchization 
requires that such decisions be subject to superior review on a regular and comprehensive basis: wide 
distribuition of unreviewable authority to lower levels would strain the animating assumptions of the 
whole authority structure. Understood in this sense, official discretions is anathema.” ibidem, p. 20. 
156 O artigo 127 do Código de Processo Civil brasileiro estabelece que “O juiz só decidirá por quidade 
nos casos previstos em lei”. 
157 “As a consequence of habitualization and specialization, a professional's official and personal 
reactions part company: he acquires the capacity of anesthetizing his heart, if necessary, and of 
making decisions in his official capacity that he might never makes as an individual” In: Mirjan R. 
Damaska, The faces of justice and state authority: a comparative approach to the legal process, p. 19. 
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discricionariedade. A autoridade é distribuída de forma horizontal, e as decisões 

proferidas pelos juízes produzem coisa julgada. Eventual divergência entre decisões é 

levada a apreciação do Tribunal, hierarquicamente superior, para fins de 

uniformização. A ideia central do sistema é de paridade e não é de soberania do Juiz. 

É interessante observar a força de decisão proferida pelo juiz, sendo o poder 

de revisão da Corte excepcional a demonstrar que o juiz nao é um mero aplicador da lei 

na iminência de cometer um erro. As decisões possuem cunho de definitividade, sem 

contudo prejudicar o direito de defesa, já que as partes participaram na sua construção 

e o juiz representa a comunidade. Corrobora Damaska dizendo: 

Because of the extraordinary character of superior review, it still makes 
sense to treat the original judgment as res judicata and to permit this 
enforcement. The sporadic appeal is merely a ground on the basis of wich 
execution can be postponed It also seems appropriate to let the trial court's 
judgment lead immediately to a variety of collateral consequences. Because 
the fundamental notion has not really been discarded that the judgement of 
the trial court terminates criminal proceedings, rather than mere 
continuations of the original one.

158 

Em termos procedimentais, encontram-se dois modelos que se 

diferenciam pelo poder de condução conferido ao juiz ou as partes. Tem-se o 

adversarial system, procedimento típico do sistema da common law, onde as partes 

comandam o processo e a produção das provas; enquanto que no inquisitorial 

system, preponderante nos países da civil law, a marcha processual fica a cargo do 

juiz, cujas condutas estão previamente estabelecidas por lei. 

Assim, no sistema adversarial o juiz é inerte e as partes dão impulso ao 

processo. O advogado é peça fundamental, trabalhando na produção de provas em 

seu escritório, podendo intimando a parte contrária para prestar esclarecimentos, 

fornecendo documentos ao adversário, colhendo depoimentos, entre outras. Enfim, 

                                                             
158 In: Mirjan R. Damaska, The faces of justice and state authority: a comparative approach to the legal 
process, p. 59. 
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o processo não é encarado como sendo de interesse público, mas eminentemente 

privado, o que permite que as parte convencionem e releguem alguns 

procedimentos que não lhes sejam convenientes. 

Na civil law, cujo sistema é o inquisitivo, o juiz é o gestor do processo, é o 

comandante ativo na busca da verdade e na garantia da iguadade processual. Há 

uma preponderância das provas escritas, em detrimento das provas orais, ao contrário 

do que acontece na common law onde até mesmo a prova pericial é oral. Os 

advogados, por sua vez, não estão autorizados por lei a produzir provas em escritório 

e nem intimar as partes. Seus poderes são de representação das partes, sendo que 

estas possuem limitações, havendo poucos atos processuais de disposição. 

A grande questão, foco desse estudo, advém, destarte, do fato de que na 

civil law, o processo não é de interesse privado, mas sim, de interesse público, 

atuando o juiz como um vigia do cumprimento da lei, da vontade do Estado. Por esta 

razão, tem-se no Brasil um sistema procedimental rígido, de aplicação de regras ao 

caso concreto, de regime preclusivo, e de cominações de nulidade. 

Em que pese a patente diferença entre os dois sistemas, tem-se que a 

troca, a assimilação dos institutos diversos, é plenamente possível a exemplo das 

ações coletivas oriunda das class actions do direito norte-americano, da repercussão 

geral, da súmula vinculante, do amici curiae, entre outros. 

O que se faz necessário observar é que esse diálogo entre os sistemas 

não pode desembocar numa importação de institutos prontos e imediata aplicação 

sem observância das necessárias adaptações, sob consequencia nefasta de 

desvirtuar as suas finalidades ou características.159 Como bem assevera Fernando 

                                                             
159 Ao analisar o livro de Damaska, aqui já citado, Leonardo Greco concorda com a possibilidade de 
alicação dos institutos da Civil Law dizendo: “Concordando com Damaska, ao enumerar os traços 
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Gajardoni 160 , um ordenamento jurídico pode se beneficiar com os avanços 

conquistados por outros países, mas a inserção dos modelos processuais 

alienígenas não é garantia de sucesso já que devem ser levadas em considerações 

as realidades judiciárias e a cultura local. E continua advertindo que: 

Por isso, já se advertiu na doutrina nacional que a supervalorização de 
modelos estrangeiros é um dos mitos do futuro da justiça, e que no caso 
específico de nosso país o máximo cuidado deve ser posto na recepção de 
produtos vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra, especialmente porque 
são sistemas muito mais feiçoados à formação jurisprudencial do direito 
(common law) do que o nosso de linhagem européia continental e com 
predimínio de fontes normativas escritas (civil law). A distinção tão 
expressiva entre os sistemas da common law e da civil law, todavia, 
acabou, com o passar dos anos, sendo atenuad pela influência recíproca 
das boas iniciativas adotadas em cada qual dos sistemas. Ora países 
adeptos do padrão continental impementaram medidas típicas do processo 
da common law, adotando, entre outras providências, os precedentes 
judiciais como fonte primária do direito, ora os sistemas anglo-saxônicos se 
curvaram ao direito escrito, de modo que não mais se conservam, de 
maneira geral, modelos puros, resistentes à saudável influência recíproca 
dos outros sistemas.

161 

8.5 ATIVISMO JUDICIAL 

Com o fim de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações 

sociais, a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu interior normas que limitam 

os poderes públicos, disciplinando que estes só podem agir na forma e no momento 

por elas estabelecidos, obedecendo a princípios e garantias fundamentais, 

respeitando o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, bem como a regras de 

quorum, de conteúdo e competência na elaboração de outras leis. 

                                                                                                                                                                                              

mais marcantes do paradigma de justiça do modelo hierárquico (civil law), é importante ter em mente 
que esse modelo, embora não seja absoluto, é ligado à nossa civilização, à nossa cultura. Todavia, a 
globalizada sociedade do nosso tempo vai impondo a sua superação em alguns pontos em benefício 
do respeito aos valores humanitários constitucional e internacionalmente”. In: Paradigmas da Justiça 
Contemporânea e acesso à justiça, disponível em 
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr. 
160 Fernando da Fonseca Gajardoni, Flexibilização procedimental, um novo enfoque para o estudo do 
procedimento em matéria processual, p. 107. 
161 Fernando da Fonseca Gajardoni, Flexibilização procedimental, um novo enfoque para o estudo do 
procedimento em matéria processual, p. 108-109. 
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Associadas a essas normas organizacionais, disciplinadoras e 

contentoras do Poder Estatal em face do indivíduo e da sociedade como um todo, 

tem-se que a Carta Maior veio permeada de normas programáticas, de princípios-

normas, de cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados, que precisam ser 

efetivamente aplicados para poder falar em cidadania e justiça social. 

Assim, é que a Constituição Federal requer para a efetivação dos direitos 

e garantias fundamentais uma atuação positiva por parte do operador do direito, 

utilizando-se de uma hermenêutica consentânea com o constitucionalismo, sem 

contudo ferir o princípio da democracia e da segurança jurídica, objeto este de 

análise neste tópico. 

A ideia de juiz neutro, que difere da imparcialidade propagada pelo 

liberalismo, precisa ser vista como algo utópico, impossível de se alcançar. O ser 

humano é carregado de ideias preconcebidas, de conceitos previamente formulados, de 

juízos de valor construídos e arraigados em seu interior durante o seu desenvolvimento. 

A cultura é elemento fundamental na formação do indivíduo e na estrutura de 

comportamento a ser adotado por ele. Não há indivíduo que cresça dissociado dos 

padrões de conduta, dos preconceitos extraídos da sociedade que o circunda. 

Seguindo a linha de pensamento filosófico sobre a hermenêutica de 

Gadamer, tem-se que o preconceito é necessário para a compreensão de algo, é 

uma preconsepção inescapável. Ninguém consegue interpretar sem antes se inserir 

no mundo do que está sendo objeto de apreciação. Não existe neutralidade do 

intérprete de um texto lido num dado momento histórico, inserido em uma certa 

cultura e envolvido por inúmeros conceitos prévios. 

Assim é o operador do direito, ele não está alheio à complexidade do 

mundo atual e às concepções modernas. O Direito, o Estado e a Constituição 
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trazem à lume um novo paradigma jurídico, de forma que o Estado-Juiz assume um 

papel ativo na sociedade, passa a ter a obrigação de concretizar os direitos e 

garantias consagrados pela Constituição e conclamados pelos cidadãos, utilizando-

se, para tanto uma carga de valores por ele absorvidos com o decurso do tempo.162 

Por essa razão, tem crescido nos últimos anos o debate acerca da 

atuaçao do Poder Judiciário para além dos limites de sua função jurisdicional, 

decidindo questões políticas e atuando como legislador positivo no caso concreto. 

A essa conduta convencionou-se chamar de ativismo judicial, cujos 

conceitos partem de um viés negativo, qual seja, de “intromissão indevida do 

judiciario na função legislativa”163 e outro positivo, entendido como “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 jurisdictional”164. 

A origem da expressão “ativismo judicial” foi empregado pela primeira vez 

no ano de 1916, na impressa belga, sendo que sua consagração se deu nos 

Estados Unidos da América, através de diversas decisões políticas tomadas pela 

Suprema Corte no julgamento de casos como o de segregação racial, e de 

excessiva jornada de trabalho. Gary McDowell explica que o ativismo há muito se 

discute na política americana, posto existir uma forte tendência no pensamento 

                                                             
162 Piero Calamandrei, em meados do século XX, já demonstrava essa relação humana entre o juiz e 
a lei, afirmando que "Em particular, o exercício do ministério forense me tem oferecido o modo de ver 
e de conhecer em carne e osso, além das fórmulas das leis processuais, os homens que, naquelas 
leis, para quem as estuda somente em teoria se manifestam tão só como abstrações; e perceber que 
as leis em si mesmas não são nem boas nem más, senão que o funcionamento dela, em bem ou mal, 
depende unicamente do uso dos homens, juízes e advogados, que têm ofício de fazê-las funcionar. 
In: Direito Porcessual Civil, v. 3, p. 215. 
163 Luiz Flavio Gomes, em artigo publicado no site http://jus.com.br/revista/texto/12921, entitulado “O 
STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes?” define o ativismo judicial como sendo 
“uma espécie de intromissão indevida do judiciário na função legislativa, ou seja, o juiz inventa uma 
norma não contemplada na lei, ne nos tratados, nem na Constituição”. 
164  Delgado, José Augusto. Ativismo Judicial: o papel político do poder judiciário na sociedade 
contemporânea. In: Processo Civil Novas Tendências: homenagem ao Professor Humberto Theodoro 
Jr, p. 319. 
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político americano de enxergar o judiciário como uma instituição exterior ao Estado, 

em que pese ser um órgão político.165 

Luís Roberto Barroso 166 comunga da ideia de ativismo judicial sobre um 

enfoque positivo, ou seja, como uma conduta que auxilia a efetivação dos direitos e 

fins constitucionais. Veja-se: 

A ideia 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.167 

Colocando-se numa situação intermediária, traze-se à baila o pensamento 

defendido por Ronald Dworkin, em seu livro “Levando os Direitos a sério”. Ele inicia 

tratando da existência de cláusulas “vagas” no corpo da Constituição que permitem 

a divergência de entendimento mesmo entre homens de inteligência e bom senso. 

Diante dessa constatação duas teorias se erguem no sentido de restringir ou ampliar 

o poder decisório do judiciário, quais sejam, interpretação estrita e interpretação 

                                                             
165 “The issue of judicial activism is hardly new to American politics. Every court since Chistholm v. 
Georgia (1793) - the case which led to the EleventhbAmendment - has found itself immersed in the 
animating political issues of its age. While there is a strong tendence in Americal political thinking to 
view thw judiciary as an institution 'exterior to the state'and removed from the 'sweaty crowd'and 
rancid stuff of everyday political life, the fact of the matter is that, by the nature of its business, the 
federal judiciary is preeminenty a political instituition”. Gary L. McDowell, A modest remedy for judicial 
activism. p. 3. 
166 Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 283-284. 
167 Interessante ressaltar, também, a diferença que Luiz Roberto Barroso faz entre ativismo judicial e 
contenção, qual seja: “O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o 
Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e 
tribunais (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de 
incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios 
rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) 
abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas. Até o advento da Constituição de 1988, 
essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. A principal diferença metodológica 
entre as duas posições está em que, em princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das 
potencialidades do texto constitucional, sem contudo invadir o campo da criação livre do Direito. A 
auto-contenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição em favor das 
instâncias tipicamente políticas”. In: Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática, p. 7. 
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liberal, respectivamente. Para os defensores da “construção estrita” os direitos 

protegidos pela Constituição são apenas aqueles explicitamente mencionados no 

texto, sendo que para a ideia de interpretação liberal os valores e a moral devem ser 

sopesados e apreciados dentro do contexto histórico e do caso concreto. 

Duas filosofias se impõem para a análise de como os tribunais devem 

decidir casos controversos, quais sejam, o ativismo judicial e a moderação judicial. O 

ativismo judicial está em consonância com a teoria de interpretação liberal, 

permitindo ao judiciário preencher os conceitos vagos com suas próprias 

concepções. A moderação judicial, por sua vez, limita o poder de interpretação do 

judiciário, e destina aos outros setores políticos a responsabilidade pela tomada de 

decisões. A teoria de moderação judicial se divide em teoria cética, na qual o 

indivíduo não tem direitos morais além dos direitos jurídicos expressamente 

previstos na lei; e teoria da deferência judicial, que reconhece a existência de 

direitos morais protegidos pela constituição, mas acredita que não cabe ao poder 

judiciário decidi-los, mas sim, a outras instituições. 

Analisando mais detidamente a teoria da deferência, Dwork passa a 

questionar sob quais instituições deveria recair a iniciativa decisória. Após fazer 

ponderações entre as instituições democráticas, como os poderes legislativos, e a 

capacidade dos tribunais tomarem decisões mais bem fundamentadas, Dworkin 

afirma que as instituições democráticas são mais propícias para tomarem as decisões 

constitucionais, mesmo podendo não ter mais capacidade, pois representam uma 

maioria. Conclui, contudo, afirmando que no sistema constitucional americano, os 

homens têm sim direitos morais contra o Estado e esses direitos quando reivindicados 

perante os tribunais fazem com que ele seja ativista se quiser responder a questões 

de moralidade política.  Enfim, finaliza dizendo que os juristas, apesar de temerem a 
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filosofia moral não devem desempenhar um papel passivo no desenvolvimento de 

uma teoria dos direitos morais contra o Estado. Devem reconhecer que o direito não é 

mais independente.168 

Assim, vê-se que Dworkin põe em cheque o ativismo e sua legitimidade 

frente a democracia, em que pese entender ser um argumento fraco. 169 Essa 

questão, portanto, é o grande obstáculo a ser transposto, a medida que ofende, 

aparentemente, ao princípio da separação de poderes. 

O pensamento contrário ao ativismo judicial toma como ponto de partida a 

atuação criativa do Poder Judiciário e o patente confronto com o princípio 

democrático, já que a sua legitimidade é apenas indireta, devendo decidir somente 

nos limites do que foi estabelecido pelo legislador. 

Esse argumento falha à medida que num Estado Constitucionalizado não 

se pode admitir a contenção da atividade de interpretação do Juiz de modo a 

garantir a implementação efetiva dos direitos e garantias fundamentais. A 

democracia não se limita ao conceito de representatividade do povo por intermédio 

do legislativo, apesar de tradicionalmente ser pensada desa forma. O conceito de 

democracia não é unívoco e pode ser divido sob o aspecto formal e substancial.170 

Celso Antônio Bandeira de Mello trata dessa diferença mostrando como 

se comportam os Estados formalmente democráticos. 

Estados apenas formalmente democráticos são os que, inobstante acolham 
nominalmente em suas Constituições modelos institucionais hauridos dos 
países política, econômica e socialmente mais evoluídos teoricamente aptos 
a desembocarem em resultados consonantes com os valores democráticos, 
neles não aportam. Assim, conquanto seus governantes (a) sejam investidos 
em decorrência de eleições, mediante sufrágio universal, para mandatos 
temporários; (b) consagrem uma distinção, quando menos material, entre as 

                                                             
168 Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério, p. 215. 
169 Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério, p. 221. 
170 Eduardo Brol Sitta. O ativismo judicial, legitimidade democrática e a jurisdição constitucional. Jus 
Navigandi, p. 1. 
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funções legislativa, executiva e judicial; (c) acolham, em tese, os princípios da 
legalidade e da independência dos órgãos jurisdicionais, nem por isto, seu 
arcabouço institucional consegue ultrapassar o caráter de simples fachada, 
de painel aparatoso, muito dis- tinto da realidade efetiva. É que carecem das 
condições objetivas indispensáveis para que o instituído formalmente seja 
deveras levado ao plano concreto da realidade empírica e cumpra sua razão 
de existir. BISCARETTI DI RUFFÌA, em frase singela, mas lapidar, anotou 
que “a democracia exige, para seu funcionamento, um minimum de cultura 
política”, que é precisamente o que falta nos países apenas formalmente 
democráticos. As instituições que proclamam adotar em suas Cartas Políticas 
não se viabilizam. Sucumbem ante a irresistível força de fatores interferentes 
que entorpecem sua presumida eficácia e lhes distorcem os resultados. 
Deveras, de um lado, os segmentos sociais dominantes, que as controlam, 
apenas buscam manipulá-las ao seu sabor, pois não valorizam as instituições 
democráticas em si mesmas, isto é, não lhes devotam real apreço. Assim, 
não tendo qualquer empenho em seu funcionamento regular, procuram, em 
função das próprias conveniências, obstá-lo, ora por vias tortuosas ora 
abertamente quando necessário, seja por iniciativa direta, seja apoiando ou 
endossando quaisquer desvirtuamentos promovidos pelos governantes, 
simples prepostos, meros gestores dos interesses das camadas 
economicamente mais bem situadas. De outro lado, como o restante do corpo 
social carece de qualquer consciência de cidadania e correspondentes 
direitos, não oferece resistência espontâ- nea a estas manobras.171 

A democracia substancial, por sua vez, exige a ampliação do espaço de 

participação dos cidadãos para fazer aplicar os direitos fundamentais, tomando-se 

por base a dignidade da pessoa humana.172 

Decorre que, todos os órgãos do Estado incorporam a função de proteger 

os direitos fundamentais do cidadão, surgindo formas alternativas de participação ao 

lado dos partidos e representantes políticos.173 

                                                             
171 Celso Antônio Bandeira de Melo, A democracia e suas dificuldades contemporâneas, p. 54-55. 
172 Cademartori leciona que “o garantismo redefine o conceito de democracia. É chamado democracia 
substancial ou social o “estado de direito” munido de garantias específicas, tanto liberais quanto sociais; 
sendo que a democracia formal ou política será o ‘estado político representativo’, isto é, baseado no 
princípio da maioria como fonte de legalidade (...) democracia social e estado social de direito formam um 
todo único no projeto garantista: ao mesmo tempo deve corresponder a um estado liberal mínimo (pela 
minimização das restrições das liberdades dos cidadãos) e estado social máximo (pela maximização das 
expectativas sociais dos cidadãos e correlatos deveres de satisfazê-las por parte do estado)”. Sérgio 
Cademartori, Estado de Direito e legitimidade: uma abordagem garantista, p. 161. 
173 Ressalta-se a posição contrária defendida por Faustino da Rosa Júnior, em artigo entitulado “O 
problema da judicialização da política e da politização do judiciário  no sistema constitucional brasileiro”, 
que assim afirma: “Ocorre que a grande maioria dos magistrados brasileiros, quando são chamados a 
julgarem essas situações estão ignorando a existência do acesso a esses direitos mediante as vias 
administrativas, passando a não mais exercer subsidiariamente a função de fiscalizadores das decisões 
dos outros poderes, mas sim, em realidade, estão passando a exercê-las de forma plena, ou até 
prioritária, o que vem a ser uma distorção no exercício de suas atribuições, dado que os mesmos 
carecem de qualquer tipo de legitimidade para efetuarem este tipo de juízo. Na verdade, um magistrado 
só apresenta uma legitimidade legal e burocrática, não possuindo qualquer legitimidade política, para 
impor ao caso concreto sua opção político-ideológica particular na eleição de um meio de efetivação de 
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Que se deixe claro que o sistema representativo não pode ser sucumbido 

ou abandonado num Estado Constitucional de Direito. O que se está a defender é a 

legitimidade e atuação ativa do Poder Judiciário no controle das ações e omissões 

do Estado que se choquem com a proteção da dignidade da pessoa humana, sem 

que venha a ser considerado como uma crise do sistema Democrático.174 

É preciso perceber que é possível compatibilizar o sistema majoritário, 

onde se tem a vontade formal da maioria, com a aplicação dos princípios 

constitucionais em razão de sua máxima efetividade. Ademais, a leitura feita 

atualmento da teoria dos freios e contrapesos (checks and balances), reconhece no 

judiciário um verdadeiro guardião dos direitos fundamentais, e não um simples 

aplicador da lei, ampliando, assim, a função e o papel ativo dos juízes, buscando 

uma concepção anti-dogmática do direito. 

O que se objetiva extrair de toda essa explanação é que o Ativismo 

Judicial se faz necessário dentro dos limites impostos pela própria Constituição. Não 

havendo lacuna legislativa e sendo determinada lei compatível com as garantias e 

direitos fundamentais ditados pela Constituição, deve esta ser aplicada pelo juiz sem 

margem para subjetivismos. A interpretação judicial da Constituição deve ser feita 

com a finalidade de assegurar a igualdade de tratamento do Estado em face dos 

direitos individuais, mormente o da dignidade da pessoa humana. 

                                                                                                                                                                                              

um direito fundamental. Sucede que, em nosso sistema, os magistrados não são eleitos, mas sua 
acessibilidade ao cargo dá-se por meio de concursos públicos, o que lhes priva de qualquer 
representatividade política para efetuar juízos desta magnitude. Ademais, por sua própria formação 
técnica e atuação no foro, é evidente que os magistrados são incapazes de conhecerem as 
peculiariedades concretas que envolvem a execução de políticas públicas que visam a realizar 
concretamente direitos fundamentais pela Administração Pública. Dessa forma, efetua-se uma 
“politização” do Judiciário, uma vez que os magistrados passam a efetuar, fundados na distorcida 
prerrogativa do chamado “controle difuso”, inadequado à países de sistema romano-germânico, juízos 
eminentemente políticos. Surge o chamado “juiz político”, que concretiza políticas públicas de forma 
descomprometida, uma vez que não é responsabilizado pelo cumprimento da alocação de recursos 
efetuada pelos orçamentos e planos plurianuais, nem goza de qualquer espécie de representatividade 
política, ou mesmo compromisso político-patidário e/ou com algum programa de governo específico”. 
174 Gesta Leal, Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade, p. 151. 



116 

É nessa seara que se pode falar em ativismo judicial, como elemento a 

favor do Estado Democrático de Direito, como intérprete efetivador de normas e 

princípios constitucionais. Que se abandone de logo a concepção do Juiz Ativista 

como sendo aquele que cria leis, que age de forma arbitrária e desmedida, norteado 

apenas pelas suas concepções e seu idealismo pessoal. 

Além disso, é preciso ter em mente de que o juiz é um agente político do 

Estado, elemento representativo da democracia indireta, não havendo justificativa 

para por nele amarras e tapa-olho. A antológica imagem da justiça com olhos 

vedados precisa ser redesenhada para deixá-la com olhos bem abertos para os 

problemas sociais, para a realidade do mundo atual, sem que isso venha a romper 

com o simbolismo da imparcialidade. Já se sabe que ser imparcial não é ser neutro, 

não é estar imune e apático ao caso objeto de litígio.175  O que se exige do 

magistrado é que ele seja ativo, mas que mantenha o equilíbrio processual 

necessário para evitar os privilégios e as desigualdades. 

Por fim, trazendo à tona a classificação do Professor Luiz Flávio Gomes, 

há duas espécies de ativismo judicial: o ativismo judicial inovador e o ativismo 

judicial renovador. 

“há o ativismo judicial inovador (criação, ex novo, pelo juiz de uma norma, 
de um direito) e há o ativismo judicial revelador (criação pelo juiz de uma 
norma, de uma regra ou de um direito, a partir dos valores e princípios 
constitucionais ou a partir de uma regra lacunosa, como é o caso do art. 71 
do CP, que cuida do crime continuado). Neste último caso o juiz chega a 

                                                             
175 “Além disso, principalmente em função da tomada de consciência de que o juiz é também um agente 
político do Estado, portador do poder deste e ex-pressão da democracia indireta praticada nos estados 
ocidentais contemporâneos, inexistindo portanto razão para enclausurá-lo em cubículos formais do 
procedimento, sem liberdade de movimentos e com pouquíssima liberdade criativa, coloca-se no 
tablado das discussões o problema fundamental da dimen-são dos poderes de iniciativa do juiz e das 
partes. Como confluência desses fatores, desponta como resultante da evolução social, política e 
cultural de nossa época, o incremento do ativismo judicial, já agora tornado ‘chose faite’, e que 
realmente pode contribuir para mais acabada realização da tutela jurisdicional. Semelhante cooperação, 
além disso, mais ainda se justifica pela complexidade da vida atual, mormente porque a interpretação 
da regula iuris, no mundo moderno, só pode nascer de uma compreensão integrada entre o sujeito e a 
norma, geralmente não unívoca, com forte car-ga de subjetividade. Entendimento contrário padeceria 
de vício dogmático e positivista.” Carlos Albero Alvaro de Oliveria, A garantia do contraditório. 
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inovar o ordenamento jurídico, mas não no sentido de criar uma norma 
nova, sim, no sentido de complementar o entendimento de um princípio ou 
de um valor constitucional ou de uma regra lacunose.”176 

O “ativismo judicial inovador” não é defendido nesse texto por faltar 

legitimidade nas decisões que não estejam fundamentadas ou em consonância com 

os princípios e garantias constitucionais. O que se pretende é encontrar o Ativismo 

do Bem, aqui definido como sendo aquele a serviço do cidadão e em consonância 

com a Constituição. 

Nesse entender, insta agora demonstrar como equacionar o ativismo 

judicial sem que ele seja confundido com o poder exorbitante do Estado-Juiz legislar 

e agir de forma pessoal e arbitrária. 

8.5.1 Limites do Ativismo Judicial 

Consoante defendido até o momento, o juiz do constitucionalismo não 

pode ser visto como um positivista, um aplicador da lei oca, sem conteúdo valorativo 

e distante das necessidades daquele que busca uma tutela jurisdicional célere e 

efetiva. Em contrapartida ele também não pode romper com a segurança jurídica e 

conduzir o processo através de suas convicções pessoais. 

A constitucionalização precisa ser fixada como um fenômeno positivo, 

compatível com o estado democrático e com a maior realização dos direitos 

fundamentais. Contudo, não se pode chegar a constitucionalização desmedida, 

exacerbada, de cunho subjetivo, ideológico, permeada de decisionismos judiciais e 

de usurpação do poder legislativo pelo judiciário. Não é isso que se busca 

defender nesse texto. 

                                                             
176  Luíz Flavio Gomes em “O STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes?” 
(http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12921). 
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O ativismo judicial não pode ser visto como o poder conferido ao juiz de 

produzir decisões excessivamente criativas, de pesada carga ideológica. A solução 

que aqui se busca apresentar é guiada pela própria Constituição como óbice ao 

abuso de poder do Juiz. A mesma Constituição que confere direitos e garantias 

fundamentais ao cidadão e que clama por concretização, é a que preza pela 

segurança jurídica, pelo direito adquirido, que protege o ato jurídico perfeito, que 

estabelece limites de jurisdição, competência, regras procedimentais essenciais, 

princípios como o contraditório e a ampla defesa, motivação das decisões judiciais, 

proibição de provas ilícitas, proporcionalidade, etc. 

Como se não bastasse todo o arcabouço garantista trazido pela 

Constituição, os novos cânones hermenêuticos são de observância obrigatória do 

magistrado que visa a efetivar os direitos fundamentais sem ultrapassar o 

necessário poder ativo que lhe é atualmente concedido. 

8.5.2 O Constitucionalismo e a nova Hermenêutica Constitucional 

Com o advento do Constitucionalismo entra em foco a chamada filtragem 

constitucional, aqui conceituada como um processo em que todo o ordenamento 

jurídico passa por uma depuração valorativa da Constituição, numa perspectiva material 

e formal, a possibilitar uma releitura do ordenamento jurídico e atualização de suas 

normas. É dizer, de igual forma, que a Constituição ao mesmo tempo em que purifica 

as normas infraconstitucionais, as contamina com os valores que dela emergem. 

Em consequência, todo o ordenamento jurídico deve expressar em suas 

normas os valores principiológicos presentes na Constituição, por meio dos 

princípios estruturantes (Estado de Direito e princípio democrático), fundamentais 
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gerais, além dos princípios implícitos (princípio da proporcionalidade), tudo em 

função do ponto central e do núcleo da Constituição que são os direitos 

fundamentais, com destaque primordial para o da dignidade da pessoa humana. 

Nesse entender, pode-se afirmar que o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana está na base de todos os direitos constitucionais consagrados, sobressaindo-

se como um axioma, auxiliando a interpretação e aplicação de outras normas, bem 

como apontando um fim colimado, uma linha de atuação para o Estado, e, 

estabelecendo os deveres para promover os meios indispensáveis para uma vida 

humana digna. É, portanto, o Homem o protagonista, o ator principal do filtro axiológico. 

Assim, o Estado deve estar a serviço da pessoa humana, suprindo suas 

necessidades e propiciando-lhe o pleno acesso às condições necessárias para a 

promoção dessa realização. 

Todo esse novo pensar faz surgiu uma nova hermenêutica constitucional, 

ou seja, novas técnicas e métodos de interpretação constitucional que devem estar 

em compasso com essa força irradiante dos princípios e direitos fundamentais em 

face de todo o ordenamento jurídico. Já não há mais espaço para a mera subsunção 

da lei ao fato. 

Tomando-se como base os conceitos trazidos por Luis Roberto 

Barroso177, vê-se de início que hermenêutica, interpretação, aplicação e construção 

são atividades diferentes. 

A hermenêutica jurídica é definida como sendo um domínio teórico 

voltado para a identificação, desenvolvimento e sistematização dos princípios de 

interpretação do Direito. 

                                                             
177 Toda a abordagem sobre a hermenêutica que remete a Luiz Roberto Barroso, é baseada no livro: 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 229-287. 
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A interpretação, contudo, é a atividade de revelar ou de atribuir sentido a 

textos normativos ou outros elementos, com o fim de solucionar problemas. 

A aplicação de uma norma jurídica é o momento final do processo 

interpretativo, oportunidade em que a disposição abstrata se torna uma regra 

concreta, aplicando a realidade ao Direito. 

Por fim, tem-se que a construção vai além das expressões contidas no 

texto e busca tirar conclusões exteriores colhidas no espírito e não na letra da norma. 

A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica, 

orientada pelos princípios tradicionais que regem a interpretação jurídica em geral, 

porém dotada de características singulares. Essas peculiaridades são assinaladas 

por Barroso da seguinte forma: 

a) quanto ao status jurídico: as normas constitucionais desfrutam de 
superioridade jurídica em relação às outras normas do sistema, ditando o 
seu modo de produção e criando limites ao seu conteúdo; 
b) quanto à natureza da linguagem: as normas constitucionais se 
caracterizam pela abertura e a vagueza dos princípios e conceitos jurídicos 
indeterminados, tudo o que permite a sua comunicação com a realidade e a 
evolução do seu sentido. 
c) quanto ao seu objeto: o objeto das normas constitucionais é a 
organização do poder político, a definição dos direitos fundamentais e a 
indicação dos valores e fins públicos. 
d) quanto ao seu caráter político: a Constituição é o documento que faz a 
travessia do poder constituinte originário (fato político) para a ordem 
instituída (fenômeno jurídico). 

Tudo assim posto faz com que a interpretação constitucional ultrapasse 

os limites da argumentação puramente jurídica, e conceda ao intérprete a 

possibilidade de fazer uso de considerações éticas, morais, políticas e de separação 

dos Poderes. É nessa ordem de considerações que surgem temas como o da 

interpretação evolutiva, a leitura moral da Constituição e a interpretação pragmática. 
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8.5.3 Da Interpretação Constitucional e os Diversos Planos de Abordagem 

A interpretação constitucional pode ser examinada por diferentes primas, 

destacando-se três deles, quais sejam: o plano jurídico ou dogmático; o plano teórico 

ou metodológico; e, o plano da justificação política ou da legitimação democrática. 

O plano jurídico ou dogmático envolve as categorias operacionais do Direito 

e da interpretação jurídica. Pode-se citar como exemplo as regras de hermenêutica, 

prevista na antiga Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro; os elementos de 

interpretação (gramatical, histórico, sistemático e teleológico); e, os princípios 

específicos de interpretação constitucional, como o da supremacia da Constituição, da 

presunção de constitucionalidade, e o da interpretação conforme à Constituição. 

O plano teórico ou metodológico compreende a construção racional da 

decisão, o itinerário entre a apresentação do problema e a formulação da solução, 

ou seja, os métodos para chegar a um fim. 

Nesse entender, Barroso analisa as escolas de pensamento jurídico 

predominantes nos dois últimos séculos, agrupando-as em quatro categorias a saber: 

1ª) o formalismo jurídico: tem como ponto principal a noção mecanicista do 
Direito, através da qual a interpretação jurídica estaria limitada a um simples 
processo de subsunção dos fatos à norma. 
2ª) a reação antiformalista: apesar de ter se espalhado pelo mundo com 
diferentes denominações, possui como características comuns a reação à ideia 
de que o direito somente pode ser encontrado no texto da lei; o reconhecimento 
de que o Juiz possui um papel criativo; e, a compreensão da importância dos 
fatos sociais, das ciências sociais e da necessidade de interpretar o Direito de 
acordo com a evolução da sociedade e de suas finalidades. 
3ª) o positivismo jurídico: faz a separação entre Direito e Moral, bem como 
entre a lei humana e direito natural, negando existir um direito naturam que 
subordine a leguslação. 

Barroso segue com o estudo dos diferentes métodos de interpretação 

constitucional, tomando-se por base os debates desenvolvidos na Alemanha e nos 

Estados Unidos. 
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Na Alemanha tem-se o método clássico de interpretação constitucional, o 

método tópico-problemático e o método hermenêutico-concretizador. 

O método clássico de interpretação constitucional concebe a interpretação 

como sendo uma atividade que busca revelar o conteúdo do texto constitucional a 

través de um raciocínio silogístico, excluindo-se os elementos fáticos ou axiológicos. 

O método tópico-problemático, surgido na década de 50 passada, centraliza-se no 

problema, e não na norma. Fica vinculado à lógica do razoável, dando ao juiz o papel 

de construir a melhor solução para o problema, com o objetivo de realizar a justiça no 

caso concreto. A hermenêutica concretizadora, por sua vez, distancia-se dos métodos 

já citados, por levar em consideração as pré-compreensões do intérprete e sua 

percepção dos fenômenos sociais, políticos e jurídicos, sem, contudo, descuidar-se da 

força normativa da Constituição e do sistema jurídico como um todo. 

Nos Estados Unidos importa a análise das principais teorias da interpretação 

constitucional agrupadas em interpretativismo e os não-interpretativismo. 

O interpretativismo nega a legitimidade do agir criativo do juiz sob a 

justificativa de que ele não pode impor à coletividade os seus valores. Dentro dela 

são detectadas duas linhas de pensamento próximas: o textualismo, pelo qual as 

normas escritas da Constituição são a única fonte legítima em que se pode fundar o 

Juiz; e no originalismo, através do qual o sentido das cláusulas da Constituição deve 

ser retirado da intenção dos autores da mesma e dos que a ratificaram depois. 

O não-interpretativismo, também chamado de construtivismo, defende 

que o intérprete não se limita a revelar o sentido contido na norma, mas ajuda a 

construí-la. Três modalidades de construtivismo são reconhecidas: a interpretação 

evolutiva; a leitura moral da Constituição; e, o pragmatismo judicial. 
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Quanto a interpretação evolutiva, tem-se que esta consiste em 

compreender a Constituição como um documento vivo, devendo suas normas serem 

adaptadas ao longo do tempo às mudanças ocorridas na realidade social. A leitura 

moral da Constituição, por sua vez, proposta por Dworkin, defende que as cláusulas 

gerais da Constituição devem ser interpretadas de acordo com os valores vigentes 

da sociedade. E, por fim, o Pragmatismo Judicial busca produzir resultados que 

sejam bons para o presente e para o futuro, sem vinculação do intérprete ao texto ou 

a intenção original do constituinte. 

Falar em ativismo judicial é tratar de uma participação mais ampla e mais 

intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. Ele se manifesta através 

da aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em 

seu texto e independente de manifestação do legislador ordinário; da declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador; e da imposição de 

condutas ou abstenções ao poder público em matéria de políticas públicas. 

Em suma, a efetivação dos direitos fundamentais requer do exegeta ou do 

aplicador do Direito a tarefa de realizar, diante do caso concreto, uma interpretação 

sistemática, observando quais os princípios que dão sustentação a esta interpretação, 

tomando sempre como ponto de partida o princípio da supremacia da Constituição; o 

princípio da unidade da Constituição; princípio da interpretação das leis em 

conformidade com a Constituição; princípio da máxima efetividade da Constituição; e 

o princípio da concordância prática, os quais serão analisados separadamente. 

Falar de Supremacia da Constituição é o mesmo que escrever sobre os 

fundamentos do constitucionalismo. Como já dito, a Constituição representa a norma 

maior do ordenamento jurídico, o vértice da pirâmide Kelsinana, ela exige a sua 
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observância quando da análise de qualquer norma infraconstitucional. Destarte, 

cabe ao Juiz fazer imperar a Constituição em detrimento de qualquer norma 

infraconstitucional. 

No dizer do mestre Canotilho, a Constituição é uma lei dotada de 

características especiais, é a normae normarum. 

A Constituição é uma lei dotada de características especiais. Tem um brilho 
autónomo expresso através da forma, do procedimento de criação e da 
posição hierárquica das suas normas. Estes elementos permitem distingui-
la de outros actos com valor legislativo presentes na ordem jurídica. Em 
primeiro lugar, caracteriza-se pela sua posição hierárquico normativa-
superior relativamente às outras normas do ordenamento jurídico. 
Ressalvando algumas particularidades do direito comunitário, a 
superioridade hierárquico-normativa apresenta três expressões: (1) as 
normas constitucionais constituem uma lex superior que recolhe o 
fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa); (2) as 
normas da constituição são normas de normas (normae normarum) 
afirmando-se como uma fonte de produção jurídica de outras normas (leis, 
regulamentos, estatutos); (3) a superioridade normativa  das normas 
constitucionais implica o princípio da conformidade de todos os actos dos 
poderes públicos com a Constituição.178 

O Princípio da Unidade da Constituição preconiza que o sistema jurídico é 

um todo e como tal precisa ser interpretado de forma sistemática com o fim de evitar 

contradições179. A Constituição não pode ser interpretada em tiras, como sendo uma 

junção de normas isoladas e dissociadas do conjunto jurídico. A Constituição deve 

ser lida, inclusive, em consonância com outras disciplinas, tais como a economia, a 

filosofia, a política, ou seja, dentro da necessária multidisciplinaridade que a atual 

sociedade complexa requer. 

No tocante ao Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, tem-se 

que o operador do direito está incumbido de concretizar os preceitos e valores 

constitucionais, mormente no que se refere as normas programáticas, as normas de 

                                                             
178 In: J.J.Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1.147. 
179 “O princípio da unidade da constituição ganha relevo autónomo como princípio interpretativo 
quando com ele se quer significar que a constituição deve ser interpretada de forma a evitar 
contradições. (antinomias, antagonismos) entre as suas normas. (...) o princípio da unidade obriga o 
intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de 
tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar.” In: J.J.Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1.223. 
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eficácia contida e limitada.180 

Por último, observa-se que o princípio da harmonização (ou concordância 

prática) vem para solucionar os problemas de eventual colisão de direitos 

fundamentais, na medida que a aplicação de um princípio não exclua a incidência de 

outro. É nessa mesma linha que se pode invocar o princípio da porporcionalidade 

como arma a ser usada em benefício do Juiz Ativo.181 

Esse princípio foi concebido em cima de três máximas, a saber: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação é uma relação entre o meio e o fim, ou seja, o meio utilizado 

tem que ser apto para alcançar o fim almejado. É excluir o meio não idôneo. 

A necessidade, por sua vez, também chamada de exigibilidade, baseia-se 

na assertiva de que não basta que o meio seja apto a atingir o fim almejado, mas, 

sim, que dentre os vários meios disponíveis, deve-se optar por aquele que seja o 

menos gravoso possível, o melhor para o direito fundamental atingido. 

Toda essa análise da hermenêutica constitucional serve de contenção ao 

ativismo judicial. Não há mais como recusar o poder criativo do juiz e a necessidade de 

uma interpretação evolutiva, de acordo com os valores vigentes na sociedade e com 

bos resultados para o presente. Contudo, o poder criativo conferido pela hermenêutica 

constitucional não é de inovar o ordenamento jurídico, posto não ser o juiz legislador 

positivo, mas, sim, o de fazer uma leitura, uma interpretação voltada para a efetivação 

dos direitos fundamentais, observados os princípios que dão sustentação. 

                                                             
180 “É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora sua 
origem esteja ligada à tese da actualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo 
invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretacão 
que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)” In: J.J.Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1.224. 
181 In: J.J.Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1.225. 



126 

8.6 RACIONALIZAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL 

Antes de adentrar no tópico específico da flexibilização procedimental, 

insta falar de como se orientam os juízes dentro do processo decisório, de como 

devem ser racionalmente constituídos os argumentos de uma decisão diante do 

novo modelo democrático de Constituição e da defesa do Ativismo judicial. 

O Juiz brasileiro vem sendo lentamente conduzido a superar o positivismo 

e a se libertar das amarras do procedimentalismo vazio, intervindo na realidade 

social e criando o direito no caso concreto. Essa nova missão não apenas concede 

benefícios, maior autonomia e liberdade de agir, mas, também, exige maior 

responsabilidade social em suas decisões que deverão ser pautadas em bases 

argumentativas sólidas e consistentes. 

Ao juiz, hoje, é conferida maior discricionariedade, maior liberdade de agir, 

principalmente quando se tem em questão a discussão de princípios. Para muitos, 

essa nova conduta é carregada de subjetivismo e, por conseguinte, insegurança 

jurídica.  Contudo, como bem assevera Luiz Roberto Barroso, a objetividade plena é 

impossível de ser alcançada, devendo-se buscar a objetividade possível, ciente de 

que a interpretação é fruto da interação do intérprete com o texto. A subjetividade é 

importante na medida em que ela humaniza a norma para adequá-la a realidade e 

isso não interfere na imparcialidade, que são coisas diferentes. Veja-se: 

A impossibilidade de chegar-se à objetividade plena não minimiza a 
necessidade de se buscar a objetividade possível. A interpretação, não 
apenas no direito como em outros domínios, jamais será uma atividade 
inteiramente discricionária ou puramente mecânica. Ela será sempre o 
produto de uma interação entre o intérprete e o texto, e seu produto final 
conterá elementos objetivos e subjetivos. E é bom que seja assim. A 
objetividade traçará os parâmetros de atuação do intérprete e permitirá 
aferir o acerto de sua decisão à luz das possibilidades exegéticas do texto, 
das regras de interpretação (que o confinam a um espaço que, 
normalmente, não vai além da literalidade, da história, do sistema e da 
finalidade da norma) e do conteúdo dos princípios e conceitos de que não 
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se pode afastar. A subjetividade traduzir-se-á na sensibilidade do intérprete, 
que humanizará a norma para afeiçoá-la à realidade, e permitirá que ele 
busque a solução justa, dentre as alternativas que o ordenamento lhe abriu. 
A objetividade máxima que se pode perseguir na interpretação jurídica e 
constitucional é a de estabelecer os balizamentos dentro dos quais o 
aplicador da lei exercitará sua inatividade, seu senso do razoável e sua 
capacidade de fazer a justiça do caso concreto.182 

Através do novo paradigma "modelo regras e princípios", não serão 

suficientes para a racionalização da decisão os clássicos cânones da hermenêutica, 

sendo necessário uma nova técnica para justificar a aplicação dos princípios em 

colisão.  Isso requer do juiz o uso da técnica de ponderação proposta por Robert 

Alexy, o que será objeto de estudo em separado. 

Entretanto, para o uso da ponderação, é necessária uma fundamentação 

substanciosa, bastante clara, detalhada e explicativa. Se o juiz já tem a obrigação 

constitucional de motivar suas decisões183 quando sua análise é de aplicação de 

regras, esta deverá ser adjetivada (motivação sólida) quando da colisão de princípios. 

Uma decisão consistente, sólida, deve ir além das razões jurídicas, 

quando for preciso. O operador do direito deverá buscar informações de outras 

áreas do conhecimento, como o fez, recentemente o Supremo Tribunal Federal ao 

julgar a possibilidade de aborto nos casos de anencefalia 184 , utilizando-se de 

argumentos das ciências médicas e biológicas. 

O magistrado tem o dever de fazer uso de uma hermenêutica democrática 

e pluralista, consubstanciado em justificativas diversas e variadas, tal como proposta 

por Peter Häberle. 

                                                             
182 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição, p. 256. 
183  Constituição Federal, Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...). 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
184 ADPF no 54. 
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“Colocado no tempo, o processo de interpretação constitucional é infinito, o 
constitucionalista é apenas o mediador (Zwischentráger). O resultdo de sua 
interpretação está submetido à reserva da consciência (Vorbehalt der 
Bewárhrung), devendo ela, no caso singular, mostra-se adequada e apta a 
fornecer justificativas diversas e variadas, ou, ainda, submeter-se a mudanças 
mediante alternativas racionais. O processo de interpretação constitucional 
deve ser ampliado para além do processo constitucional concreto.”185 

É nesse entender, portanto, que a racionalidade da decisão judicial, 

dentro do contexto atual, requer argumentos robustos de ponderação, dentro de 

uma hermenêutica constitucional avançada, e de uma visão que venha a superar o 

positivismo e a intervir na realidade social de forma benéfica. 

                                                             
185  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. 
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 42. 
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9. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O direito processual civil brasileiro, não obstante a onda de reforma pela 

qual vem passando há mais de duas décadas, na tentativa de dar uma resposta à 

população que clama por um judiciário mais célere e eficaz, ainda mantém uma 

estrutura procedimental rígida e complexa, com pouca margem de discricionariedade 

dada ao juiz no que tange a sequência dos atos, prazos e formas processuais. 

O sistema de legalidade das formas foi adotado por grande parte dos países 

da família da civil law, aí inserido o Brasil, sob a justificativa de conferir segurança 

jurídica, posto que garante a previsibilidade legislativa e impede o arbítrio do juiz.186 

Acontece que a forma pela forma, ou a forma como um fim em si mesmo, 

a forma sem conteúdo axiológico já não é mais aceita nos tempos atuais, na medida 

que se distancia das necessidades de alcance do direito material.  O apego 

excessivo às formas, não cumpre mais com os escopos do direito processual civil, 

que não é apenas jurídico (tutela dos direitos), mas social e político.187 

Desse modo, hoje não mais se sustenta um procedimento rígido e 

estático em função da segurança jurídica. Esta precisa ganhar um novo enfoque, 

uma visão de que o ancilosamento da lei não garante a justiça, mas sim a sua 

consentaneidade, sua adaptabilidade as necessidades do agora. Comunga desse 
                                                             
186  Na defesa da forma, Antônio Cabral expõe: “Além de proporcionar ordem, previsibilidade e 
eficiência, a forma é um freio legislativo aos impulsos humanos. Através do regramento legal, a 
vontade coletiva se impõe aos ímpetos dos litigantes e do juiz, num potente mecanismo de contenção 
de arbitrariedades. Especialmente num Estado de Direito, que é aquele em que impera o rule of law, 
não pode o poder estatal, exercido por meio de agentes públicos, permitir que as preferências e 
vontades pessoais prevaleçam sobre as prescrições normativas. Formalidades legais talvez sejam o 
modo mais seguro de evitar-se o arbítrio dos julgadores”. In: Nulidades no processo moderno: 
contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais, p. 9. 
187 Cândido Dinamarco assim se manifesta: “Hoje, todo estudo teeológico da jurisdição e do sistema 
processual há de extrapolar os lindes do direito e da sua vida, projetando-se para fora. (...) o 
processualista, sem deixar de sê-lo, há de estar atento à inidspensável visão orgânica da interação 
entre o social, o político e o jurídico.” In: A instrumentalidade do processo, p. 182-183. 
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pensamento Gajardoni, expressando-se da seguinte forma: 

“Daí por que a absoluta rigidez formal é regra estéril e que dissipa os fins do 
processo, que é o de oferecer em cada caso, processado individualmente e 
conforme suas particularidades, a tutela mais justa. A preocupação do 
processo há de se ater aos resultados, e não com as formas 
preestabelecidas e engessadas com o passar dos séculos. Não se nega 
que certo rigor formal ‘é a espinha dorsal do processo’, e que ‘seria 
impensável o processo sem determinada ordem de atos e paralela 
distribuição de poderes entre os sujeitos’. O que não parece certo é vincular 
a fonte de emissão destas regras exclusivamente à norma cogente, ou 
estabelecer que só assim há previsibilidade, conseqüentemente segurança 
aos contendores, como se o juiz fosse um ser inanimado incapaz de 
ordenar adequadamente o rito processual. O juiz, investido por critérios 
estabelecidos na Constituição Federal, é também agente político do Estado, 
portador de seu poder, inexistindo, portanto 'razão para enclausurá-lo em 
cubículos formais dos procedimentos, sem liberdade de movimentos e com 
pouquíssima liberdade criativa'. É preciso, pois, conforme bem aponta José 
Roberto dos Santos Bedaque, 'reconhecer no julgador a capacidadepara, 
com sensibilidade e bom senso, adequar o mecanismo às especificdades 
da situação, que nem sempre é a mesma. Ademais, as variações 
procedimentais implementadas por determinação judicial poderão ser 
controladas pela finalidade e pelo já citado contraditório obrigatório, bem 
como pela possibilidade de reexame da decisão em sede recursal, até 
porque as alterações do iter padrão ordinário, sumário ou especial - que 
como tal devem continuar a reger os processos em que não haja 
necessidade de variação ritual - deverão ser precedidas de convincente 
motivação pelo órgão condutor do procedimento.”188 

É nesse entender que se propõe uma revisão da rigidez das formas 

vazias, admitindo-se seja utilizado um procedimento mais maleável, possibilitando a 

adequação de regras ao caso concreto, uma maior liberdade de alteração do 

procedimento pelas partes e pelo juiz, diminuindo com o sistema burocrático e 

permeado de atos desnecessários ao alcance da efetiva tutela. 

Que se deixe claro que não se propõe uma flexibilização sem 

fronteiras.189 A regra é a de que os procedimentos devem seguir a forma prevista em 

                                                             
188 Fernando da Fonseca Gajardoni, Flexibilização procedimental, p. 86. 
189 Essa, inclusive, é a visão do defensor do formalismo-valorativo, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: 
"Analisando-se criticamente essa visão social do processo impõe -se advertir, em primeiro lugar, que 
aumento dos poderes do juiz não deve significar, necessariamente, completa indeterminação desses 
poderes. De modo nenhum a pretendida restauração da autoridade do poder estatal no processo 
haverá de implicar renúncia a se normatizar o seu desenvolvimento. Tal solução transferiria ao órgão 
judicial o poder de criar a seu bel -prazer, caso por caso, a regra processual mais apropriada para o 
desenvolvimento do procedimento, conduzindo a total indeterminação e imprevisibilidade. 
Incrementar -se-ia, assim, de forma totalmente desnecessária, o arbítrio do poder estatal dentro do 
processo. Não obstante a função social do processo, o excesso de poderes do órgão judicial poderia 
desembocar num processo substancialmente privado de formas, conduzido segundo a livre 
discricionariedade do juiz, com provável prejuízo à igualdade substancial das partes e violação do 
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lei, sendo a flexibilização uma exceção a ser aplicada no caso concreto. Ademais, 

alguns critérios são impostos como limites e precisam ser observados. São eles: a 

finalidade, o contraditório útil, e motivação.190 

No tocante a finalidade, admite-se a flexibilização em três hipóteses. 

Primeira, quando o instrumento à diposição do juiz não for apto à tutela eficaz 

pretendida pelas partes. Segunda, diante de empecilhos formais que são 

irrelevantes para o curso do processo e que, em sendo retirados, não trarão 

qualquer prejuízo para as partes envolvidas no litígio. Terceira, e último, a depender 

da condição da parte, ou seja, quando for necessário que o juiz modifique o 

procedimento para atingir uma igualdade processual e material, não possível na 

situação legal comum. 

Com relação ao contraditório útil, alhures já mencionado, tem-se a ideia 

de que não basta que se conceda as partes a possibilidade de participarem-influindo 

na decisão, mas, também, de auxiliar na formação dos procedimentos e dos 

provimentos judiciais. Gajardoni denomina de trinômio “conhecimento-participação-

influência”. Corrobora com esse pensamento Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 

aduzindo que: 

Demais disso, inadmissível sejam os litigantes surpreendidos por decisão que 
se apoie, em ponto fundamental, numa visão jurídica de que não se tenham 
apercebido. O tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio de qual 
direção o direito subjetivo corre perigo, permitindo-se o aproveitamento na 
sentença apenas do fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição, 
possibilitando-as assim melhor defender seu direito e influenciar a decisão 
judicial. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador na 
eleição da norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte 
interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a 
prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos ao litígio, 
em homenagem ao princípio do contraditório. A hipótese não se exibe rara 
porque freqüentes os empecilhos enfrentados pelo operador do direito, nem 

                                                                                                                                                                                              

princípio da certeza jurídica, sem falar do eventual menosprezo ao nexo entre o direito material e o 
processual. In: Poderes do Juiz e a visão cooperativa do processo. Texto disponível no site 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira%20(8)%20-
formatado.pdf. 
190 Ibidem, p. 88. 
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sempre de fácil solução, dificuldade geralmente agravada pela posição 
necessariamente parcializada do litigante, a contribuir para empecer visão 
clara a respeito dos rumos futuros do processo. Aliás, a problemática não diz 
respeito apenas ao interesse das partes, mas conecta-se intimamente com o 
próprio interesse público, na medida em que qualquer surpresa, qualquer 
acontecimento inesperado, só faz diminuir a fé do cidadão na administração 
da justiça. O diálogo judicial torna-se, no fundo, dentro dessa perspectiva, 
autêntica garantia de democratização do processo, a impedir que o poder do 
órgão judicial e a aplicação da regra iura novit curia redundem em 
instrumento de opressão e autoritarismo, servindo às vezes a um mal 
explicado tecnicismo, com obstrução à efetiva e correta aplicação do direito e 
à justiça do caso. Ora, o concurso das atividades dos sujeitos processuais, 
com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na valorização 
jurídica da causa, constitui dado que influi de maneira decisiva na própria 
extensão do princípio do contraditório. Basta pensar que essa colaboração só 
pode ser realmente efi-caz se vivificada por permanente diálogo, com a 
comunicação das idéias subministradas por cada um deles: juízos históricos e 
valorizações jurídicas capazes de ser empregados convenientemente na 
decisão. Dentro dessas coordenadas, o conteúdo mínimo do princípio do 
contra-ditório não se esgota na ciência bilateral dos atos do processo e na 
possibilidade de contraditá-los, mas faz também depender a própria formação 
dos provimentos judiciais da efetiva participação das partes. Por isso, para 
que seja atendido esse mínimo, insta a que cada uma das partes conheça as 
razões e argumentações expendidas pela outra, assim como os motivos e 
fundamentos que conduziram o órgão judicial a tomar determinada decisão, 
possibilitando-se sua manifestação a respeito em tempo adequado (seja 
mediante requerimentos, recursos, contraditas etc.). Também se revela 
imprescindível abrir-se a cada uma das partes a possibilidade de participar do 
juízo de fato, tanto na indicação da prova quanto na sua formação, fator este 
último importante mesmo naquela determinada de ofício pelo órgão judicial. O 
mesmo se diga no concernente à formação do juízo de direito, nada obstante 
decorra dos poderes de ofício do órgão judicial ou por imposição da regra iura 
novit curia, pois a parte não pode ser surpreendida por um novo enfoque 
jurídico de caráter essencial tomado como fundamento da decisão, sem 
ouvida dos contraditores.191 

Por último, tem-se a motivação como elemento de contenção ao arbítrio 

do juiz haja vista a necessidade premente de fundamentar toda e qualquer decisão 

de alteração procedimental, agindo, assim, dentro do comando constitucional 

previsto no artigo 93, IX. 

As propostas de flexibilização procedimental que seguem enquadram-se 

dentro da nova perspectiva processual de não apenas possibilitar o acesso ao Poder 

Judiciário aos que dele necessitam, mas principalmente, promover a tutela 

jurisdicional eficiente e efetiva, por meio de um processo sem dilações ou 

formalismos excessivos. 
                                                             
191  Carlos Alberto Alvaro de Oliveria. A garantia do contraditorio. Texto disponível em: 
http://www.ufrgs.br/ppgd/doutrina/oliveir1.htm. 
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Observa-se que o presente estudo está buscando afastar a ideia do 

processo como mera técnica, integrando-o como reflexo da cultura e produto da 

realidade política e social. Tudo isso foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a 

necessidade de repensar o formalismo processual que não tenha um conteúdo 

valorativo, posto que em descompasso com o tempo em que se vive, com o novo 

paradigma de regras e princípios, mormente levando em consideração as 

necessidades da sociedade líquida e a constitucionalização dos direitos. 

Outro ponto crucial abordado anteriormente foi o de considerar possível 

a comunicação entres os métodos usados na common law com os da civil law. 

Essa troca de institutos hoje já se faz possível, desde que adaptando-se de forma 

adequada para cada cultura específica. 

Exposto isso, passa-se a análise das propostas de flexibilização 

procedimental para fins de se ter um processo justo. 

9.1 PRINCÍPIO DA ELASTICIDADE PROCESSUAL OU ADAPTALIDADE 

DO PROCEDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA CAUSA 

Piero Calamandrei, ao escrever sobre as reformas introduzidas pelo novo 

Código de Processo Civil italiano, destinou capítulo próprio para tratar do “princípio 

da adaptabilidade do procedimento às exigências da causa”, também conhecido 

como "princípio da elasticidade processual", tamanha a sua importância. 

Ressalta, contudo, de início, que o Código italiano tentou simplificar as 

formas do processo no mínimo indispensável, mas continuou fiel ao princípio da 

legalidade das formas. Apesar de existir previsão legal da liberdade destas (art. 121 

- “os atos do processo, para os quais a lei não requeira formas determinadas, podem 
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se cumprir na forma mais idônea para que alcancem sua finalidade”) sua aplicação 

ficou exaurida a medida que o novo Código previu forma expressa para a maioria 

dos caso.192 

Diante dessa situação, Calamandrei afirma que o "princípio da 

adaptabilidade do procedimento às exigências da causa" surge como uma opção de 

abrandamento da rigidez excessiva do procedimento, mas não como regra. Veja-se: 

... mas mesmo que sem se afastar, a este respeito, do princípio da 
legalidade, o Código tem tratado de temperar a excessiva rigidez, adotando, 
no lugar de um tipo de procedimento único e invariável para todas as 
causas, um procedimento adaptável às circunstâncias, que pode ser, em 
caso de necessidade, abreviado ou modificado, podendo assumir múltiplas 
figuras, em correspondência com as exigências concretas de cada causa.193 

Observe-se que o princípio em apreço se distancia do sistema de liberdade 

de formas porque neste não há caminhos previamente estabelecidos, mas uma total 

discricionariedade a cargo do Juiz. A adaptabilidade do procedimento, por sua vez, 

mantém a segurança jurídica ao passo que a própria lei oferta múltiplos caminhos a 

serem seguidos, podendo o Juiz escolher dentre eles, segundo as necessidades do 

caso, o que seja mais longo ou os atalhos. Assim Calamadrei afirma: 

(...) a cada etapa do iter processual as partes e o juiz encontram diante de 
si, oferecidos pela lei a sua eleição, múltiplos caminhos e lhes corresponde 
escolher, segundo as necessidades do caso, o mais longo ou os atalhos. 
Não se incorre assim nos perigos que derivariam de deixar ao juiz 
convertido em árbitro absoluto do procedimento, porque o procedimento 
está fixado antecipadamente pela lei; mas a lei, no lugar de construí-lo todo 
de uma peça, o construiu como um mecanismo composto depeças 
demontáveis e combináveis entre si de distintas maneiras, que corresponde 
à sensibilidade das parte à prudência do juiz ao montar caso a caso do 
modo mais conforme aos fins da justiça.194 

É interessante perceber que a parca doutrina brasileira a respeito do 

assunto é tímida quando trata da combinação das peças desmontáveis entre si, 

citando sempre exemplos de aplicabilidade do referido princípio numa visão unitária. 

                                                             
192 Piero Calamandrei, Direito Processual Civil, v. 1, p. 298-299. 
193 Idem. 
194 Ibidem, p. 300. 
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Nesses termos faz Fredie Didier: 

Já o princípio da adaptabilidade, direcionado ao magistrado, permite-lhe 
diante das peculiaridades do caso concreto, conformar o procedimento de 
forma à melhor amparar o direito material em questão. Deste modo o 
procedimento posto à disposição do magistrado, tolera que este se 
movimente flexivelmente dentro da correta técnica tendo como meta a 
melhor consecução do processo numa perspectiva instrumentalista (meio 
adequado para). Por exemplo, temos, a) possibilidade de inversão da regra 
do ônus da prova, em causas de consumo (a regra do procedimento é 
alterada no caso concreto, ope iudicis, preenchidos certos requisitos), de 
acordo com o art. 6º, VIII, CDC; b) a possibilidade de conversão do 
procedimento sumário em ordinário, em razão da complexidade da prova 
técnica ou do valor da causa (art. 277, §§ 4º e 5º, CPC); c) o julgamento 
antecipado da lide, em que se pode abreviar o rito, com a supressão de 
uma de suas fases (art. 330, CPC) 195 

O que Calamandrei chama de adaptabilidade vai além da troca de 

procedimento ordinário para procedimento sumário; de supressão de fases por conta 

do julgamento antecipado da lide, entre outros. Na verdade, é dado ao juiz ou às 

partes o poder de seguir trocar de procedimento até mesmo no curso daquele já 

escolhido, bem como misturar atos que melhor correspondam a causa em apreço 

como num quebra cabeça, num jogo de encaixes de várias possibilidades. Leia-se: 

Dessa adaptabilidade do procedimento à causa serão vistos, ao longo deste 
curso, exemplos muito variados. A mesma não consiste somente na 
possibilidade dada em certos casos à parte de escolher inicialmente entre 
distintos tipos de procedimento (por exemplo, entre o procedimento 
ordinário e o procedimento de inyunción, arts. 633 e ss.); senão, também, 
no - Art. 633 - poder dado ao juiz ou às partes de seguir, no curso do 
procedimento escolhido, o itinerário que melhor corresponda às dificuldades 
ao ritmo da causa. A lei, em suma, não traça um só caminho obrigatório 
para chegar à meta, senão que oferece uma série de variantes, de desvios 
e de conexões, cada uma das quais pode ter suas vantagens e seus 
inconvenientes. Assim, os escritos preparatórios - Exemplos de 
adaptabilidade - podem ser mais ou menos complicadas; as audiências da 
fase de instrução podem ser uma ou várias, segundo as provas a praticar a 
preclusão das deduções pode ser mais ou menos rigorosa segundo os 
casos; o juiz instrutor pode remeter preliminarmente ao colégio a decisão 
das questões prejudiciais mais graves, ou bem prover com ordenança para 
continuar ininterruptamente a instrução até o final; as partes podem entrar 
em acordo para atribuir ao juiz o poder de decidir segundo equidade, ou 
recorrer diretamente em cassação pulando a fase de apelação. Trata-se, 
então, de uma combinação do princípio da legalidade com o da pluralidade 
das formas; o juiz e as partes devem seguir, em geral, as formas 
estabelecidas pela lei, mas podem escolher, em cada caso, entre os vários 

                                                             
195 Fredie Didier, Sobre Dois Importantes (e Esquecidos) Princípios do Processo: Adequação e 
Adaptabilidade do Procedimento, Disponível em http://tex.pro.br/tex/listagem-de-artigos/19-artigos-
mai-2010/5638-sobre-dois-importantes-e-esquecidos-principios-do-processo-adequacao-e-
adaptabilidade-do-procedimento. 
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tipos de formas que a lei deixa à sua disposição.196 

E Calamandrei continua citando os seguintes exemplos: 

(...) vê-se que os escritos preparatórios podem ser mais ou menos 
numerosos; as audiências da fase de instrução podem ser uma ou várias, 
segundo as provas a praticar; a preclusão das deduções pode ser mais ou 
menos rigorosa segundo os casos; o juiz instrutor pode remeter 
preliminarmente ao colegiado a decisão das questões prejudiciais mais 
graves, ou bem prover com ordenança para continuar ininterruptamente a 
instrução até o final; as partes podem entrar em acordo para atribuir ao juiz 
o poder de decidir segundo equidade, ou recorrer diretamente em cassação 
pulando a fase de apelação. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira amplia essa discussão afirmando que a 

“Adequação apresenta-se sob o aspecto subjetivo, objetivo e teleológico, os quais, 

como fatores de adaptação devem funcionar de modo simultâneo, para que o 

processo alcance o máximo de eficiência”. 

Pelo aspecto subjetivo, permite-se a variação das normas procedimentais 

de acordo com a legitimação processual das partes. Ou seja, o processo deve ser 

mais simples quando se tratar de pessoa jurídica ou física com capacidade plena. 

Deve ser mais complexo quando envolver incapaz, quando houver intervenção de 

terceiros, entre outros.197 

Sob o ponto de vista objetivo, é a natureza do bem jurídico trazido ao 

litígio que irá influenciar no procedimento. Se diante de um bem disponível, o grau 

de maleabilidade da técnica aumenta permitindo ao juiz buscar atalhos que não 

poderiam ser utilizadoss se estivesse diante de um bem indisponível, como acontece 

via de regra no processo trabalhista.198 

Por fim, sob o aspecto teleológico encontram-se regras especiais para 

determinados procedimentos em razão da relação jurídica substancial, a exemplo 

                                                             
196 Idem. 
197 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 161. 
198 Ibidem, p. 162. 
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das cautelares, do rito sumário, etc. 

O que se extrai dessa miríade de especificidades, é a presença de 

inúmeras variáveis a serem consideradas no curso de um processo judicial, a 

impedir que o procedimento seja percorrido através da simples aplicação das 

formalidades genéricas e abstratas, previamente criadas por lei. 

Deve e pode o Juiz, como comandante do processo, analisar o caso 

concreto e pinçar dentre os procedimentos e atos processuais existentes, aqueles 

que melhor se adequam ao caso em análise. 

9.2 TÉCNICA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 

A busca e a concretização da efetividade jurisdicional passa, 

necessariamente, pelo combate a morosidade e pela aceitação da flexibilização 

procedimental. 

Os Estados Unidos da América e a Inglaterra, países da common law, 

vem desenvolvendo e sistematizando as práticas de condução de processos e 

organização judiciária através do judicial case management, no Brasil conhecido 

como técnica de gerenciamento de processos judiciais.199 

Paulo Eduardo Alves da Silva, pesquisador e estudioso desse tema, 

escreveu um livro, fruto de sua tese de doutoramento, que trata das práticas de 

gestão da justiça e do processo judicial, como uma forma de aumentar o 

desempenho da justiça brasileira, repensando a indisponibilidade das regras 

                                                             
199  Desde a década de 70, as Federal Courts norte-americanas praticam, discutem e buscam 
aprimorar o chamado judicial case management. Na Inglaterra e Gales, o case management é 
praticado desde a década de 90 e o seu recente código de processo civil (Civil Procedure Rules, 
1999) consagrou o gerenciamento como um dos eixos do novo sistema processual. 



138 

minunciosas de procedimento e o uso de novas práticas informais que auxiliam na 

redução da morosidade e no aumento da efetividade. 

Nessa pegada, Paulo Eduardo define o gerenciamento de processos 

judiciais como sendo: 

o conjunto de práticas de condução do processo e organização judiciária 
coordenadas pelo juiz para o processamento célere e efetivo dos conflitos 
submetidos ao Poder Judiciário. Dentro dos limites da matriz constitucional e 
da lei, o juiz é provocado a 'gerenciar' os processos judiciais sob sua 
competência pela abertura a meios alternativos de resolução do conflito, 
otimização dos instrumentos disponibilizados em lei, corte dos excessos de 
forma, flexibilização  e adaptação  do procedimento legal às circunstâncias do 
caso e do juízo, aproveitamento da fase de saneamento, maximização da 
oralidade e concentração  de atos processuais, acompanhamento do fluxo de 
processos no cartório e coordenação de suas atividades, etc.

200 

Ao contrário do que vem se propagando no Brasil, gerenciamento não 

significa informatização dos processos. O uso da informática, a virtualização dos 

processos é apenas um meio de auxiliar o gerenciamento. É preciso ter em mente 

que o gerenciamento é um planejamento de como vai ser conduzido determinado 

processo com a finalidade de encontrar uma solução adequada para a lide em 

termos de custo e tempo. 

O gerenciamento de processos judiciais parece implicar numa nova 

racionalidade para o exercício jurisdicional que se opõe à do formalismo rígido, 

excessivo e sem conteúdo finalístico, tão presente na estrutura processual brasileira. 

Consoante defende Paulo Eduardo, essa nova racionalidade está relacionada a um 

tipo de ativismo judicial, diferente do que se “observou nos ordenamentos 

processuais pela insurgência do juiz participativo do modelo de Etado Social de 

Direito e contraposto ao juiz espectador do modelo do Estado Liberal”.201 

Não há falar em gerenciamento de processo sem contudo romper com a 

ideia de que o procedimento vazio não serve para a garantia de uma solução justa 
                                                             
200 Paulo Eduardo Alves da Silva, Gerenciamento de processos judiciais, p. 21. 
201 Ibidem, p. 22. 
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para o caso concreto. “É preciso que o juiz enquadre o caso ao procedimento, 

planeje os atos processuais, controle o andamento do feito e flexibilize, quando 

necessário o procedimento”.202 

Observa-se, através da justiça em números, relatório de 2012203, que o 

número de demandas judiciais é crescente e a taxa de congestionamento no 1o grau 

ainda permanece alta, em que pese a série de reformas pelo qual vem passando o 

processo civil brasileiro desde o início da década de 90. 

Do ano de 2004 para o ano de 2011, último relatório disponível no site do 

Conselho Nacional de Justiça, houve uma redução da taxa de congestionamento 

nos processos de conhecimento em trâmite na Justiça Estadual no percentual de 

16,2 %, o que mostra que a introdução de novos institutos foi insuficiente em face da 

demanda, tendo em vista que os métodos de trabalho continum arraigados ao 

modelo legalista-formalista e o profissional do direito permanece com a mesma 

mentalidade de outrora.204 (Vide anexo) 

9.2.1 O Judicial Case Management Norte-Americano 

O gerenciamento de processos judiciais originou-se do Case 

Management, um movimento americano do início da década de 40, como prática 

médica de pagamento por procedimentos, consolidando-se nos anos 90, com os 

sistemas integrados de prestação de serviços de saúde. O Gerenciamento de Caso 

(GC) consiste em escolher uma “equipe de saúde que se responsabiliza pela 

atenção do paciente durante todo o processo clínico e faz julgamentos sobre a 

                                                             
202 Ibidem, p. 36. 
203  Disponível no site do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, endereço eletrônico: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/rel_completo_estadual.pdf, acesso em 24 de 
abril de 2013. 
204 Ibidem, p. 33. 
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necessidade da atenção e sobre os serviços prescritos e recebidos”.205 

Essa equipe tem incumbência de coordenar a atenção à saúde por meio de 
todos os serviços e instituições que compõem um sistema de saúde, 
determinar o nível adequado da prestação dos serviços e de verificar o 
cumprimento do plano de tratamento pelo paciente. Portanto, a função 
essencial do gerente de caso é a advocacia do doente e seu principal 
instrumento de trabalho, a comunicação.206 

Trazendo para o direito, as Cortes Americanas passaram a adotar o 

sistema de gerenciamento com o fim de reduzir o congestionamento processual em 

busca da eficiência e efetividade da prestação jurisdicional. 

O Civil Justice Reform Act, de 1990, foi aprovado pelo Congresso norte-

americano estabelecendo que cada tribunal distrital deveria organizar um comitê para 

estudar o problema da morosidade que afetava o sistema judicial da época e 

encaminhar recomendações para a redução de custos e do tempo do processo. Como 

se não bastasse, foram alteradas as Federal Rules of Civil Procedure, estabelecendo 

que o juiz deveria planejar todo o percurso do processo individualmente, caso a caso, 

desde o início ao final, prevendo os atos necessários, elaborando cronograma e 

distinguindo o procedimento de acordo com a complexidade da demanda.207 

Ao receber o processo pela primeira vez, deve o Juiz elaborar uma 

espécie de agenda, onde irá estabelecer um cronograma dos atos a serem 

praticados. Assim esclarece Paulo Eduardo: 

A programação do procedimento (schedule) chama a atenção. Em alguns 
modelos o juiz chega a estabelecer um espécie de cronograma dos atos 
processuais: um quadro detalhado com os prazos para citação, aditamento 
da inicial, eventual inclusão das partes, apresentação de reconvenção, 
produção e apresentação de provas, perícias, audiências e, inclusive, data 
para o julgamento. Isso pode ser feito no despacho inicial ou na audiência 
preliminar. A recomendação legal é para que o cronograma somente seja 
alterado em situações absolutamente excepcionais.208 

                                                             
205  Gerenciamento de caso: um novo enfoque no cuidado à saúde. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692003000200013&script=sci_arttext. 
206 Idem. 
207 Ibidem, p. 38. 
208 Ibidem, p. 39. 
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O gerenciamento de processo, consoante já mencionado, também tem 

como método a triagem de casos (screening process), permitindo separar logo de 

início os casos complexos daqueles simples e que possuem entendimento pacífico. 

Também são diferenciados os casos de acordo com o conjunto de provas 

necessárias, com a urgência da tutela, e com a possibilidade de realização de acordo. 

Essa diferenciação é de extrema importância para desafogar o Poder 

Judiciário. Pelo sistema processual em vigor no Brasil, ressalvadas algumas 

especialidade em face do valor da causa e das partes envolvidas no litígio, os rumos 

a serem seguidos são os mesmos para as causas que discutem uma questão 

constitucional de relevância e para outras que versam sobre direito de vizinhança e 

cujo objeto é a divisão dos frutos da árvore limítrofe. 

Também não há diferença procedimental quando se tem de um lado uma 

ação que envolva um dano ambiental e, por isso, de interesse de toda a sociedade, 

daquela em que se discute a responsabilidade civil pela inscrição indevida de uma 

única pessoa no serviço de proteção ao crédito. 

Interessante observar que é o Juiz é obrigado, no processo do trabalho, a 

fazer duas tentativas de conciliação, sob pena de nulidade processual, sendo uma 

antes e outra no final da instrução processual. Já no processo civil comum essa 

tentativa de conciliação não é tão rigorosa, mas, no entanto, é designada audiência 

específica para essa finalidade. Ou seja, o processo fica meses parado em cartório 

aguardando a data da audiência de conciliação, essa via de regra é frustada, e 

outros tantos meses se passam para que os autos conclusos seja impusionados 

pelo juiz no sentido de dar o saneamento. 

Observe-se que o formalismo rígido adotado pelo processo do trabalho no 

caso em comento não pode ser considerado valorativo a medida que não se 
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adaptou ao tempo em que se vive, onde o Estado não precisa tutelar direito 

disponível do trabalhador a ponto de prejudicar o curso do processo com a 

declaração de nulidade de todos os atos posteriormente praticados ao acordo não 

tentado pelo juiz. Essa proteção, na verdade, já não se faz mais necessária na 

sociedade atual, sendo muito mais condizente com o escopo de harmonização do 

processo que a tentativa de conciliação possa acontecer a qualquer momento, por 

iniciativa das partes, por incentivo do juiz, sem que haja qualquer cominação de 

nulidade muitas vezes prejudicial as partes e ao regular andamento processual. 

No tocante a Justiça comum, o exemplo dado mostra que o custo e o 

tempo não vem sendo observado nos processos em que não se vislumbra a 

possibilidade de acordo. A ausência de triagem faz com que, em que pese não gerar 

nulidade, sejam marcadas audiências de conciliação quando se encontra no pólo 

passivo empresas que são consideradas usuárias habituais da justiça (conhecidas 

como repeat-players) e que já é do conhecimento dos juízes que elas têm por 

prática não celebrar acordos e promover incidentes processuais desnecessários 

para protelar ao máximo o deslinde da questão. 

Por fim, retomando ao modelo americano, cumpre observar ainda que as 

partes também colaboram com o sistema de triagem. Quando do início do processo 

as partes devem apresentar um resumo de suas alegações e sugerir o caminho pelo 

qual seu processo deve percorrer. Essa participação efetiva segue os padrões 

defendidos por Gajardoni de contraditório útil, aqui já definido.209 

9.2.2 O Judicial Case Management Britânico 

Não obstante a semelhança com o sistema norte-americano, o case 
                                                             
209 Ibidem, p. 41. 
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management inglês tem a sua origem na reforma legislativa que implantou o Civil 

Procedure Rules, de 1999, conhecido como CPR, que tinha como base o aumento 

dos poderes do juiz a possibilitar o planejamento processual. 

Segundo informa Paulo Eduardo, essa “reforma legislativa foi precedida 

por um amplo levantamento empírico coordenado pelo chefe do judiciário inglês na 

década de 1990, Lord Woolf”. 

Woolf elaborou um relatório retratando os problemas do sistema 

adversarial e propondo a sua mitigação. Para obter o sucesso em sua tarefa, Lord 

Woolf baseou-se em três diretrizes: primeira, normatização e expansão do case 

management exercido pelos juízes; segunda, introdução do overriding objective ou 

objetivo preponderante; e, terceira, imposição de dever aos litigantes e seus 

advogados de cooperar com a corte na consecução do objetivo estabelecido. 

Suas recomendações foram elaboradas para suprir suas necessidades 

internas da Inglaterra, cujos principais problemas enfrentados eram os altos custos, 

a morosidade e a complexidade processual. Dessa forma, foram transformadas em 

lei, culminando com a obrigatoriedade do gerenciamento dos processos pelos juízes 

e com uma lista de objetivos a serem seguidos.210 

                                                             
210 Proposições do texto original do relatório: My recommendations are as follows. 
(1) When appropriate cases shall be allocated to the fast track by a district judge after service of the 
defence. A case should not be included in the fast track if: (a) it raises issues of public importance; or 
 (b) it is a test case; or (c) oral evidence from experts is necessary; or  (d) it will require lengthy legal 
argument or significant oral evidence which cannot be accommodated within the fast track hearing 
time; or  (e) it will involve substantial documentary evidence. 
(2) Additional information to assist allocation to the appropriate track may be provided by 
questionnaires filed by the parties. 
(3) When allocating a case to the fast track the judge should decide on venue, allocate a 'trial week' 
and set a timetable for the steps to be taken which will ensure that the case can be tried by the date 
given; and give directions for preparing the case. 
(4) Judges should have the power to direct a preliminary hearing where a litigant is in person so as to 
assist the litigant in the preparation of the case. 
(5) There should be a discretion to allocate to the fast track other defended actions which fall outside 
the recommended monetary band but which are otherwise appropriate for disposal on the fast track. 
(6) Directions orders will be framed as a series of requirements which must be completed by specified 
dates. 
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O referido Código de Ritos Britânico trouxe como objetivo preponderante 

a busca de meios para proporcionar a solução dos conflitos com base no ideal de 

justiça. Para tanto, elencou como necessários os seguintes atos: a) dever de 

assegurar a igualdades de condições para as partes; b) ter como meta a redução de 

despesas; c) manejar com os casos de forma proporcional, observando o valor 

envolvido, a importância, a complexidade das questões e a condição financeira de 

cada parte; d) assegurar o processamento célere e justo das ações com celeridade; 

e, e) alocar em cada caso os recursos adequados do tribunal, resguardando 

recursos necessários para a solução de outros litígios.211 

Tendo retirado o Juiz da passividade, insta observar que o Civil Procedure 

Rules enumerou, de forma exemplificativa, alguns do poderes do juiz inglês a 

possibilitar a consecução do Overriding Objective212. São eles: a) estimular as partes 

a cooperarem na condução do processo; b) identificar no início do procedimento 

quais são as questões a serem dirimidas; c) separar quais questões necessitam de 

dilação probatória e submissão ao trial e quais podem ser resolvidas sumariamente; 

d) decidir a ordem de solução das questões; e) estimular o uso dos meios 

alternativos de solução de conflitos; f) auxiliar as partes na realização de acordos; g) 

                                                                                                                                                                                              

(7) Applications to vary the timetable must be made within the relevant time limit. If that time has 
passed, a sanction will apply automatically, unless relief is applied for. 
(8) There should be no oral evidence from expert witnesses but parties will be able to put written 
questions to experts. 
(9) Where possible a single expert should be instructed. Any relevant protocols should be observed. 
(10) The court will have a residual power to appoint a single expert. 
(11) Where a party legitimately requires experts from more than one discipline then they may be 
instructed, although no more than two experts can be instructed without leave of the court. 
(12) Leave of the court will be required to instruct any expert, other than a medical expert, in road 
traffic accident cases. 
(13) The court will give a fixed date for trial at a set time and for a limited hearing time. 
(14) Normally cases should be completed in three hours but if otherwise suitable may go up to a day. 
(15) Cases are to be heard on the date fixed. If the Court Service fails to honour a fixed date, through no 
fault but its own, it should be liable for the wasted costs except where the failure is the result of a specific 
judicial direction. 
In: Lord Woolf, Acess to justice: final report contentes. Capítulo 1, disponível em 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec2a.htm. 
211 Civil Procedural Rules (CPR), disponível em: http://www.legislation.gov.uk/. 
212 Assim são chamados os principais objetivos. 
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estabelecer calendários e controlar o andamento do processo; h) fazer a análise 

entre o custo e o benefício da prática de determinado ato; i) concentrar o  atos 

processuais ao máximo; j) lidar com os casos sem que as partes tenham de 

comparecer ao tribunal; l) fazer uso da tecnologia; e, m) buscar sempre as diretrizes 

capazes de fazer com que o trial se dê de forma rápida e eficiente.213 

Foram previstas na CPR três espécies de procedimento (track), 

permitindo, entretanto, que o juiz altere a ordem dos atos, realoque a ação em outro 

rito no decorrer do processo, crie um calendário específico e rígido para as 

atividades das partes e do tribunal, entre outros, tudo isso na busca da necessária 

adequação às particularidades do conflito. 

São eles: a) o small claims track: para demandas cujo valor envolvido não 

seja superior a quantia de £5,000 (cinco mil libras esterlinas); b) fast track: para as 

causas de valor entre £5,000 (cinco mil libras esterlinas) e £15,000 (quinze mil libras 

esterlinas); e, c) multi-track:  para as demandas que superem a importância de 

£15,000 (quinze mil libras esterlinas). 

Importante ferramenta utilizada na fast e multi-track é o timetable, uma 

espécie de agenda, de calendário onde são fixadas previamente a data de julgamento 

e os atos anteriormente praticados antes dele, como, por exemplo, depoimentos de 

testemunhas e do perito. De igual forma, as Regras Processuais Britânicas também 

prevêem sanções que auxiliam no gerenciamento dos processos, a exemplo da cost 

order, que consiste no pagamento das despesas processuais pela parte que causar 

atraso injustificado ao procedimento. 

Por fim, analisam-se três institutos de extrema importância para a redução 

da contingência de processos. O primeiro deles é o Default judgment, que 
                                                             
213 Idem. 
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corresponde a uma espécie de julgamento antecipado do processo em face da revelia 

(o réu não paresenta defesa, reconhece a procedência do pedido, ou protocola o 

reconhecimento da citação). O segundo, o Striking out, entende-se como sendo a 

possibilidade do juiz rejeitar a petição inicial ou a defesa sumariamente quando esta 

não se baseiar em fundamentos razoáveis; quando representar um abuso de 

processo perante a corte; quando obstruírem o desenrolar legítimo do procedimento; 

quando alguma das partes deixar de atender a determinação legal ou ordem judicial. 

O terceiro e último, summary judgement também possibilita o julgamento antecipado 

pelo juiz quando o autor ou o réu não tem real perspectiva de sucesso com a 

pretensão ou defesa apresentada; b) quando não houver motivo que indique a 

necessidade de realização do julgamento. 

Como se vê, a estrutura básica presente nos dois sistemas é a de um 

judiciário ativo e proativo, organizado e célere. Um Judiciário que se debruce diante 

de cada caso através de uma análise acurada, de um tratamento individualizado e 

específico para as exigências de um procedimento com formalismos apenas 

necessários. 

9.2.3 Possibilidade de Aplicação da Técnica de Gerenciamento 

Processual no Brasil 

Expostas as diferenças existentes entre o sistema do gerenciamento de 

processos norte-americano e britânico, cabe agora analisar a possibilidade ou não 

de aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Surge como primeiro argumento de combate a aplicação do case 

management no Brasil o fato de ser um instituto da família da common law e por 
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isso, incompatível com a civil law. Consoante já defendido em tópico próprio, os 

institutos da common law e o da civil law tem dialogado ao longo dos anos 

possibilitando uma simbiose, uma troca de experiências favoráveis, de importação 

de procedimentos, observando-se, contudo, as adequações necessárias a realidade 

do país em apreço. 

Nesses termos se manifestou o Ministro Luiz Fux, Presidente da 

Comissão de Juristas encarregada da elaboração do Anteprojeto do Novo Código de 

Processo Civil, ao apresentar o projeto redigido ao Senado Federal no ano de 2010, 

demonstrando a clara intenção de romper com os excessos de formalismo por meio 

de intrumentos já consagrados na Common law. 

No afã de atingir esse escopo deparamo-nos com o excesso de formalismos 
processuais, e com um volume imoderado de ações e de recursos. 
Mergulhamos com profundidade em todos os problemas, ora erigindo 
soluções genuínas, ora criando outras oriundas de sistema judiciais de 
alhures, optando por instrumentos eficazes, consagrados nas famílias da 
civil law e da common law, sempre prudentes com os males das inovações 
abruptas mas cientes em não incorrer no mimetismo que se compraz em 
repetir, ousando sem medo.214 

Como se não bastasse, a grande dificuldade enfrentada na Inglaterra para 

que houvesse a aceitação por parte dos operadores do direito, foi por conta do 

entrave cultural decorrente do sistema adversarial presente em todos os países da 

common law. Para esta família, o procedimento sempre foi comandado pelas partes, 

enquanto que o juiz desempenhava um papel passivo. 

Para o Brasil, país integrante da Civil law, a prática do sistema inquisitório 

já se faz presente e fortemente aceita e arraigada. Não há falar em dificuldade de 

adaptação ou de aceitação do comando do processo pelo juiz, porque este já 

desenvolve por impulso oficial e sob a sua direção. O que o gerenciamento vem 

acrescer é muito mais no tocante a organização judiciária e a atuação mais intensa 

                                                             
214 Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. 
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do juiz na análise do caso específico. 

Defendendo, portanto, um processo civil que proporcione à sociedade o 

reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, em harmonia 

com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, é que a 

Exposição de motivos do referido anteprojeto apresenta os objetivos que orientaram 

a sua elaboração, a saber: 

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de 
um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da 
Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer 
expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição 
Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma 
mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo 
problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, 
o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo 
considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente 
alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau 
de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. 

Extrai-se do trecho retrocopiado que o anteprojeto do Código de Processo 

Civil tenta enquadrar seus institutos a atual concepção de constitucionalização de 

direitos associada ao ativismo judicial e a simplificação do procedimento. E tanto 

assim o foi que o artigo 107215do Anteprojeto enviado para o Senado, estabelecia 

que ao juiz incumbia ter como prioridade a tentativa de acordo, contanto, inclusive, 

com o axílio de conciliadores e mediadores judiciais, bem como adequar as fases e 

os atos processuais às especificações do conflito, respeitando sempre o 

contraditório e a ampla defesa. 

No entanto, ao passar pela análise do Senado Federal, citado artigo foi 

alterado para excluir da redação a possibilidade de adequação do procedimento, sob 

                                                             
215 Texto original do anteprojeto previa que: 
Art. 107. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
(...) 
IV - tentar, prioritariamente e a qualquer tempo, compor amigavelmente as partes, preferencialmente 
com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 
V - adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior 
efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa. 
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a alegação de que isso geraria insegurança jurídica. 

A defesa da segurança jurídica é o ponto nodal para aqueles que 

combatem a flexibilização do procedimento e o aumento do poder do juiz na direção 

do processo. Boa parte da doutrina entende ser incompatível o gerenciamento de 

processos em face da incerteza e insegurança que ele geraria. 

Aqui não se comunga desse pensamento. Primeiro, consoante já 

defendido em tópico próprio, a segurança jurídica precisa ser vista pelo viés da 

dinamicidade. Não se pode mais aceitar a ideia de que segurança é concedida pela 

existência de leis estáticas que não mais correspondem aos anseios sociais do 

tempo em que se vive. Segurança jurídica, hoje, precisa ser enxergada como 

adequação das normas às necessidades atuais, sempre em respeito aos princípios 

constitucionais, mormente, o contraditório e a ampla defesa. Segundo, não se 

defende um gerenciamento de processos feito ao alvedrio de cada juiz. O 

planejamento é feito caso a caso, mas o procedimento, ou a possibilidade de 

mesclagem deste, deve estar previsto no ordenamento jurídico, estabelecendo os 

objetivos, a forma e o limite de atuação, assim como se fez no sistema do case 

management britânico. Terceiro, muitos dos intitutos previstos no Civil Procedure 

Rule britânico, que institui o derenciamento de processos, já são aceitos e 

propagados no Brasil como, por exemplo, o princípio da cooperação das partes, a 

busca de composição amigável, e o julgamentos antecipado (default judgment, 

striking out e summary judgment). 

Ademais, como bem lembra Paulo Eduardo, em pesquisa feita na primeira 

instância do Estado de São Paulo, durante o ano de 2005, constatou-se que os 

próprios juízes criaram soluções organizacionais, informalmente, para “sobreviver ao 

crescente voue de demandas judiciais”. E segue afirmando que: “Entre o 
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procedimento definido em lei e o modo como o processo de fato caminha, há um 

espaço preenchido pelas práticas de condução do processo, construídas pela 

experiência dos juízes e servidores de forma isolada e transmitida aos colegas em 

caráter informal”.216 

Por fim, quanto aos argumentos de que no Brasil não se pode confiar no 

Poder Judiciário e, principalmente, na figura do Juiz, o que impede que a ele seja 

destinado mais poder sob o risco da arbitrariedade, entende-se inadequado em face 

dos limites do ativismo judicial renovador aqui defendido. Não é conferir 

discricionariedade ao magistrado, é apenas aumentar poderes de direção e 

flexibilização procedimental dentro dos limites assegurados pela Constituiçao. 

O último índice de confiança na justiça brasileira - ICJBrasil, publicado 

trimestralmente pela Fundação Getúlio Vargas, 217  revelou que apenas 37% da 

população confia no judiciário brasileiro, e, no entanto, 65% dos entrevistados não 

buscaram o judiciário para solucionar conflitos decorrentes de relação de trabalho, 

que envolvem relação de consumo, e de acidente de trânsito, por causa da 

administração da justiça no sentido de que a resolução do problema demoraria muito 

tempo, que seria muito caro ou porque não confiavam no Judiciário para a solução 

dos conflitos. (vide tabelas em anexo) 

Acontece, que esse índice de confiança no judiciário brasileiro não se 

limita a representar a atuação do juiz. O juiz por vezes é vítima da estrutura precária, 

da falta de aparatos tecnológicos, da ausência de corpo físico capacitado, entre 

outros problemas funcionais. Esses dados partem por vezes de uma visão 

deturpada da população, que insatisfeita com a falta de pronto-atendimento pelo 
                                                             
216 Paulo Eduardo Alves da Silva, Gerenciamento de processos judiciais, p. 53. 
217  Pesquisa disponível no site: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10754/Relatorio_ICJBrasil_4TRI_2012.pdf?se
quence=1 
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judiciário, ou então, com a imagem propagada pela mídia, externa sua opinião sem 

qualquer dado técnico. 

Ainda, a falta de confiança da população no Judiciário brasileiro não é o 

retrato de uma questão jurídica, mas sim de um problema político, social e 

econômico. Como já dito, o aumento de causas e o inchaço do judiciário se deve a 

ausência de implantação das políticas públicas por parte do Executivo e da devida 

regulamentação pelo Legislativo. Assim, ao Judiciário, não estruturado o suficiente 

para dar cabo a demanda, resvala a culpa pela ineficiência de todo o sistema. 

Ante todo o exposto não se vislumbra nenhum óbice ao uso do judicial 

case management no direito brasileiro, encontrando-se plena consonância entre os 

institutos e os princípios aplicados para o caso entre as famílias da common law e 

civil law. Por certo, sua implantação não iria resolver todos os problemas existentes 

no judiciário brasileiro, mas serviria como auxiliar na luta contra a morosidade, 

excesso de custos, e efetividade. 

9.3 PREENCHIMENTO DAS LACUNAS AXIOLÓGICAS E ONTOLÓGICAS 

9.3.1 Histórico Sobre as Lacunas 

Fazendo um breve incurso histórico, observam-se quatro fases dentro da 

evolucão do direito que se podem associar ao tratamento dado as lacunas legais. 

Assim, Maria Helena Diniz, citando John Gilissen, as enumera como sendo: fase do 

sistema irracional; fase do direito consuetudinário; fase dos tempos modernos; e o 

período de preponderância da lei.218 

                                                             
218 Maria Helena Diniz, As lacunas no direito, p. 7. 
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A fase irracional, anterior ao século XIII, está ligada ao julgamento de 

Deus, às ordálias. Nesse período o judiciário funcionava de forma rudimentar, e o 

poder divino era que disciplinava todas as relações, não havendo distinção entre 

questões de fato e de direito. 

Na segunda fase, período do direito consuetudinário, do século XII ao XV, 

ocorre uma organização do sistema judiciário, que passa a ser racional, porém, não 

escrito. Dessa forma, não era possível falar em lacuna no direito, já que o costume 

era o próprio conjunto de normas de um determinado grupo social. Acaso o juiz 

desconhecesse algum costume, ele mesmo buscava suprir sua ignorância 

recorrendo à chef de sens ou enquête par turbe, que eram órgãos superiores de 

consulta estabelecidos nas cidades maiores e, por isso, seguiam os costumes ainda 

não conhecidos nas vilas pequenas.219 

Nos tempos modernos (século XVI a XVIII), o problema das lacunas no 

ordenamento jurídico começa a ser discutido em razão do incipiente sistema de leis 

escritas. Segundo Maria Helena Diniz, “cresce a possibilidade do confronto de 

diversos sistemas, bem como a disponibilidade de fontes, donde o aparecimento das 

hierarquias”.220 

No quarto e último período, o da preponderância das leis, as lacunas 

passam a ser abordadas tal e qual atualmente o são, sendo o positivismo o 

responsável pela discussão acerca da completude do ordenamento jurídico. 

Algumas escolas se firmaram na defesa da inexistência de lacunas e 

outras no sentido oposto. A escola da exegese acreditava que o Direito não tinha 

lacunas e que o dever do intérprete era apenas de exteriorizar aquilo que estava 

                                                             
219 Ibidem, p. 10. 
220 Ibidem, p. 11. 
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previamente estabelecido na mente do legislador. 

A escola do Direito livre, cuja fundação é atribuída a Ehrlich, defendia que 

o Direito não pode prever todas as situações de fato, razão pela qual está repleto de 

lacunas a serem preenchidas através do poder criativo do juiz. 

O positivismo jurídico, cujo maior expoente é Hans Kelsen, defende a 

existência de um sistema normativo fechado e completo, sendo que o problema das 

lacunas se resolve através do pensamento de que “tudo o que não está 

juridicamente proibido, está permitido”, considerando como permitido tudo aquilo que 

não é obrigatório e nem proibido. 

Maria Helena Diniz analisa esse postulado como “dogma da plenitude 

hermética do ordenamento jurídico e da norma que fecha o Sistema” asseverando que: 

Se o permitido e o 'proibido' são interdefiníveis, isto é, se 'permitido' significa  
o mesmo que 'não proibido' quer dizer 'não permitido', o referido princípio 
expressa uma verdade necessária, estaria normado e todo sistema fechado, 
portanto carente de lacunas, uma vez que todas as lacunas seriam, 
deonticamente, qualidicadas.221 

Ao contrário, se se imaginar o direito como realidade dinâmica e 

complexa, em perpétuo movimento na tentativa de acompanhar a mutação 

constante das relações humanas, tem-se que o sistema jurídico é aberto e 

incompleto, e que contém vários subsistemas, não só o “normativo”222 como também 

o subsistema “fático” e o “axiológico. 

Nesse entender, sempre que o juiz for aplicar a norma ao caso concreto, 

terá que buscar dentro do sistema jurídico aquela que melhor lhe corresponda, 

                                                             
221 Ibidem, p. 56. 
222 Maria Helena Diniz esclarece que “as normas são partes de um âmbito maior, que é o direito; sendo 
assim não esgotam a totalidade jurídica nem podem identifica-se com ela. o direito não se reduz, portanto, 
à singeleza de um único elemento, donde a impossibilidade de se obter uma unidade sistemática que 
abranja o direito  em sua totalidade. O sistema jurídico não tem um aspecto uno e imutável, mas sim 
multifário e progressivo. Querer um sistema jurídico único é uma utopia.” Ibidem, p. 73. 
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analisando, ainda, os fatos e valores que o circundam.223 A grande dificuldade, 

contudo, se mostra presente quando a solução não é encontrada dentro do sistema 

normativo, ou seja, quando não há conduta proibida ou permitida pelo ordenamento 

em vigor. Está-se, portanto, diante de uma lacuna. 

9.3.2 Conceito e Espécies 

O termo lacuna representa um estado de incompletude do sistema 

normativo, que não consegue localizar no ordenamento jurídico uma resposta 

adequada para o objeto em litígio. Contudo, o sistema jurídico brasileiro não admite 

que o juiz, diante de uma omissão legal fique sem julgar. Assim, o artigo 4o da Lei de 

Introdução das Normas do Direito Brasileiro224, combinado com o artigo 126 do 

Código de Processo Civil225, reproduzem o “princípio do non liquet”, e trazem os 

meios de integração admitidos. 

A Professora Maria Helena Diniz faz uma classificação extensa das espécies 

de lacuna, a depender do entendimento de uma série de autores. Para o estudo em 

questão, importa tão somente abordar três espécies de lacunas, a saber: lacuna 

normativa, ontológica e axiológica. 

As lacunas normativas são encontradas quando há ausência de norma 

sobre caso específico. É o reflexo direito da incompletudo do ordenamento e de sua 

dinamicidade. 

As lacunas ontológicas, por sua vez, se fazem presentes mesmo diante 

                                                             
223 Ibidem, p. 79. 
224 Decreto-lei no 4.657/42, art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
225 Art. 126 - O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. 
No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito. 
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da existência de determinada norma. Contudo, em que pese não haver um vazio 

normativo, a norma existente não corresponde aos fatos sociais por diversos fatores 

(o grande desenvolvimento das relações sociais, o progresso tecnológico que 

acarretarem o ancilosamento da norma positiva).226 

As lacunas axiológicas representam a ausência de uma norma justa, ou 

seja, não obstante a existência de comando normativo, acaso ele seja aplicado sua 

solução será insatisfatória ou injusta. 

Para Norberto Bobbio, entende-se por lacuna a “falta não já de uma 

solução, qualquer que seja ela, mas de uma solução satisfatória”. E segue afirmando 

em outras palavras que: 

(...) não já a falta de uma norma, mas a falta de uma norma justa, isto é, de 
uma norma que se desejaria que existisse, mas que não existe. Uma vez 
que essas lacunas derivam não da consideração do ordenamento jurídico 
como ele é, mas da comparação entre ordenamento jurídico como ele é e 
como deveria ser, foram chamadas de 'ideológicas', para distinguí-las 
daquelas que eventualmente se encontrassem no ordenamento jurídico 
como ele é, e que se pode chamar de 'reais'. (...) Que existem lacunas 
ideológicas em cada sistema jurídico é tão óbvio que não precisamos nem 
insistir. Nenhum ordenamento jurídico é perfeito, pelo menos nenehum 
ordenamento jurídico positivo.

227
 

É essa visão mais ampla e complexa de lacunas do direito que interessa 

ao estudo em questão. Não basta a visão normativa de ausência de norma, mas, 

sim, de que uma norma em vigor pode ter sido ultrapassada pelos fatos sociais e 

pelo progresso tecnológico, causando injustiça ou insatisfação acaso aplicada em 

sua literalidade. 

9.3.3 As Lacunas Como Técnica de Flexibilização Procedimental 

Toda a abordagem feita sobre lacuna nesse texto até o presente 

                                                             
226 Ibidem, p. 95. 
227 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 140. 
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momento, teve como objetivo fazer uma introdução ao tema, mostrando que o 

problema da lacuna passa por uma discussão de completude ou não do 

ordenamento jurídico. Concluiu-se que mesmo em se imaginando possível conceber 

um sistema normativo perfeito, completo, ainda assim se fariam presentes as 

lacunas axiológicas e ontológicas face o dinamismo das relações sociais. 

O que se pretende desenvolver nesse tópico é o meio pelo qual as lacunas 

axiológicas e ontológicas podem ser usadas para flexibilizar o procedimento dentro da 

já defendida ideia de procedimento como assegurador da ordem, do formalismo-

valorativo, ou formalismo necessário contra o arbítrio do juiz e do Estado. 

Para tanto, o presente estudo parte da análise conjunta do processo civil 

e processo trabalhista, subsistemas normativos que interagem em face da existência 

de lacunas reconhecidamente previstas no artigo 769 da CLT. 

Pois bem. O artigo 769 da CLT é claro ao estabelecer que “Nos casos 

omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 

trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título”. É dizer, 

portanto, que o processo civil serve como meio de colmatar as lacunas normativas 

existentes no processo do trabalho, desde que não haja incompatibilidade com as 

normas desse ramo específico do direito. 

Essa regra nasce como fruto do contexto histórico e cultural da época em que 

o processo do trabalho foi implantado e considerado como ramo autônomo do Direito. 

A Consolidação das Leis do Trabalho é datada de 1943, época em que 

vigorava o código de processo civil de 1939. Ela surge como um instrumento 

moderno, onde se visava a uma rápida prestação jurisdicional para aquele que à 

época já era considerado o hipossuficiente, o trabalhador agrário. 
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Por essa razão, o artigo 769 da CLT foi introduzido como um escudo de 

proteção em face da possibilidade de ingerência do Processo Civil, complexo e 

moroso, ante um processo mais simples, rápido e econômico. Nesses termos 

Carlos Henrique Bezerra Leite afirma que: 

Em 1973, entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil brasileiro, o qual 
representou a chamada fase da autonomia científica do direito processual civil 
pátrio, enaltecendo o conceitualismo e o formalismo processuais, o que 
implicou, na prática laboral, a necessidade de se dar ênfase à cláusula de 
contenção (CLT, 769) da aplicação subsidiária das normas processuais 
civilistas nos sítios do processo do trabalho. O CPC de 1973, além de moroso, 
paternalista (para o devedor) e custoso (para o autor), sempre se preocupou 
mais com as tutelas protetivas do patrimônio do que com as dos direitos sociais 
(e de pesonalidade), gerando, assim, um clima generalizado de desrespeito aos 
direitos humanos, especialmente em relação às pessoas mais pobres que não 
conseguem suportar a morosidade do processo sem prejuízo do sustento 
próprio e dos respectivos familiares. Surge, então, a necessidade de se criar 
novos institutos e macanismos que tenham por escopo a efetividade na 
prestação jurisdicional na seara civil.

228
 

O artigo 769 da CLT ficou então conhecido como clásusula de contenção, 

impedindo que seus institutos próprios fossem contaminados pelo Processo Civil, a 

exemplo da audiência una, da ausência de cabimento de recurso contra decisões 

interlocutórias, do reduzido número de recursos, da ausência de efeito suspensivo 

para as sentenças, entre outros. 

Essa redoma através da qual o processo do trabalho se protegeu, foi útil e 

necessária por vários anos. Contudo, as reformas iniciadas na década de 90 

(noventa) fizeram com que o processo civil desse um passo a frente com a criação de 

novos meios de celeridade e efetividade processual, como a tutela específica, as 

tutelas de urgência, as súmulas impeditivas de recurso, o novo procedimento de 

execução do artigo 475-J do CPC, etc. Como se não fosse suficiente, tem-se a 

Emenda Constitucional no 45 de 2004, que ampliou a competência da justiça do 

trabalho e atraiu para ela o julgamento de causas que antes eram da Justiça comum. 

  

                                                             
228 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. p. 97. 
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É diante do problema posto que se passa a questionar sobre a 

possibilidade do direito processual do trabalho abrir mão da aplicação de 

procedimentos próprios, porém menos benéficos, para se utilizar daqueles trazidos 

com as reformas do processo civil. Pode, portanto, o processo civil subsidiar o 

processo do trabalho quando há compatibilidade, mas não há omissão? 

É exatamente aqui que entram as lacunas axiológicas e ontológicas como 

solução para o questionamento. 

Usando o artigo 475-J como modelo, cujas inovações vieram para dar 

celeridade e efetividade ao procedimento de execução, estabelecendo curto prazo para 

pagamento, multa de 10% (dez por cento) pelo inadimplemento, entre outras 

facilidades, tem-se que a execução trabalhista prevista nos artigos 880 a 892 da CLT, 

foi atingida pela evolução social e pelo progresso técnico do processo civil, mostrando-

se injusta a aplicação do art. 769 da CLT, acaso interpretado em sua literalidade. 

Essa situação de desvantagem processual trabalhista gera, sem sombra 

de dúvidas, uma insatisfação para o tutelado e uma injustiça não mais aceita em 

sede de constitucionalização de direitos. 

Para o preenchimento da lacuna ontológica e axiológica do art. 769 da 

CLT, busca-se esteio na nova hermenêutica constitucional que possibilita uma 

releitura de todo o ordenamento jurídico a partir de seus princípios e da irradiação de 

suas normas. Se não mais vigora o objetivo de outrora da cláusula de contenção 

aqui referida, estando o processo civil munido de procedimentos que agilizam e 

auxiliam a solução rápida e efetiva dos conflitos, justificada está, por exemplo, a 

aplicação do art. 475-J no processo do trabalho. 
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Destarte, deve operador do direito ter a percepção de que a existência de 

uma norma, de um procedimento previsto em lei, não basta para alcançar a justiça 

da decisão. É preciso verificar se a rigidez procedimental praticada sob o manto 

protetor da legalidade não está eivada de técnica ultrapassada e em descompasso 

com a realidade do direito material que se busca. A mera técnica já não tem mais 

espaço no instrumentalismo e, menos ainda, no formalismo-valorativo, 

principalmente quando a aplicação literal da lei se choca com os direitos 

fundamentais previsto na Constituição Federal. 

É nesse sentido que as lacunas podem servir como meio de flexibização 

procedimental. Deparando-se o juiz com um procedimento oco, desprovido de um 

sentido teleológico, não estará ele obrigado a seguir, deverendo buscar o 

preenchimento da lacuna axiológica ou ontológica por meio de outro procedimento 

que possibilite a sua adequação e atinja o escopo processual, sem ferir o princípio 

da segurança jurídica, conferindo efetividade e alcançando a justiça da decisão. 

9.4 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

De logo, convém esclarecer que o presente texto se utiliza da expressão 

proporcionalidade e não razoabilidade por ter sido esta a denominação adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal e por grande parte da doutrina brasileira. Ademais, no 

entender de Virgílio Afonso da Silva, proporcionalidade não é sinônimo de 

razoabilidade, diferindo tanto na origem quanto na estrutura. 

“A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos 
fundamentais surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal 
Constitucional alemão e não uma simples pauta que, vagamente, sugere 
que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples análise da 
relação meio-fim. Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional 
alemã, tem ela uma estrutura racionalmente definida, com sub-elementos 
independentes - a análise da adequação, da necessidade e da 



160 

proporcionalidade em sentido estrito - que são aplicados em ordem pré-
definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que 
a diferencia, claramente, da mera exigência de razoabilidade.”229 

Esse princípio foi concebido em cima de três máximas, a saber: 

adequação; necessidade; e proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação é uma relação entre o meio e o fim, ou seja, o meio utilizado 

tem que ser apto para alcançar o fim almejado. É excluir o meio não idôneo. 

A necessidade, por sua vez, também chamada de exigibilidade, baseia-se 

na assertiva de que não basta que o meio seja apto a atingir o fim almejado, mas, 

sim, que dentre os vários meios disponíveis, deve-se optar por aquele que seja o 

menos gravoso possível, o melhor para o direito fundamental atingido. 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, significa uma relação 

entre o custo da medida e os benefícios trazidos por ela. É o uso da ponderação, de 

um sistema de valoração. O juízo de proporcionalidade permite um perfeito equilíbrio 

entre o fim almejado e o meio empregado, ou seja, o resultado obtido com a 

intervenção na esfera de direitos do particular deve ser proporcional à carga coativa 

da mesma, sendo que as vantagens que trará superarão as desvantagens. 

No direito brasileiro, o princípio da proporcionalidade acha-se de forma 

implícita no texto constitucional, quando se assegura aos jurisdicionados o direito ao 

devido processo legal (art. 5º, LIV), aqui já explicado. Ele faz parte do conjunto de 

princípios norteadores da interpretação das regras constitucionais e 

infraconstitucionais, sendo considerado, também, componente indissociável da 

concepção de Estado Democrático de Direito. 

Robert Alexy, objetivando solucionar a colisão entre princípios 

abstratamente importantes, utlilizou-se da proporcionalidade e desenvolveu uma 
                                                             
229 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. 
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fórmula de relação de precedência condicionada entre ambos para se chegar a uma 

decisão justa. Trata-se de sopesar os princípios em tensão de acordo com o peso 

que eles passam a possuir no caso concreto. 

Analisando a fórmula, tem-se: (P1 P P2) C, onde P1 e P2  são os princípios, 

sendo que, a título de exemplo, nesse estudo chama-se de P1 a segurança jurídica e de 

P2 a efetividade, P significa a relação de precedência, e C a condição da precedência 

no caso concreto.230 

A segurança jurídica requer previsibilidade, ausência de elementos surpresa 

na condução do processo e na decisão proferida pelo juiz. O cidadão quer estabilidade, 

quer a certeza jurídica que advém das normas materiais e procedimentais. Sem a 

segurança jurídica não há que se falar em harmonia, em paz social. 

A efetividade, por sua vez, pede uma atuação proativa e célere do Juiz. 

Requer a extirpação das formalidades ocas, o esvaziamento de artifícios protelatórios e 

diligências inúteis, quer a facilidade na colheita das provas, a colaboração de todos os 

envolvidos no processo, enfim, um provimento jurisdicional em consonância com o 

princípio da dignidade humana. 

Observe-se que não se está a declarar a invalidade ou a não-aplicação da 

efetividade ou da segurança jurídica, mas, tão-somente, reconhecendo-se a relação 

de precedência condicionada entre ambos em dada situação. É dessa forma que 

Alexy se manifesta afirmando que “as condições sob as quais um princípio tem 

precedência em face de outro constituem o suporte fático de uma regra que 

expressa a consequência jurídica do princípio que tem precedência”.231 

Na mesma linha de pensamento Canotilho comenta que: 

                                                             
230 ALEXY, Robert. Teoria do direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. p. 95. 
231 Ibidem, p. 92. 
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Os direitos fundamentais são sempre direitos prima facie. Se, nas 
circunstâncias concretas, se demonstrar, por ex., a alta probabilidade de o 
julgamento público de um indivíduo por em risco o seu direito à vida (risco 
de enfarte), a ponderação de bens racionalmente controlada justificará, 
nesse caso, o adiamento da audiência de discussão e julgamento. O direito 
à vida tem, nas circunstâncias concretas, um peso decisivamente maior do 
que o exercício da ação penal. Do mesmo modo, a colisão entre o direito à 
vida, mais concretamente, o direito a nascer, e o direito à interrupção a 
gravidez por motivos criminôgenos (a gravidez resulta de crime de violação) 
só pode decidir-se quando se demonstre que, num caso concreto, o 
nascituro é ‘filho do crime’, podendo o legislador solucionar o conflito, 
excluindo, nestes casos, a ilicitude ou a culpa no comportamento dos 
intervenientes na interrupção da gravidez. 
Os exemplos anteriores apontam para a necessidade de as regras do direito 
constitucional de conflitos deverem construir-se com base na harmonização 
de direitos, e, no caso disso ser necessário, na prevalência (ou relação de 
prevalência) de um direito ou bem em relação a outro (D1 P D2). Todavia, 
uma eventual relação de prevalência só em face das circunstancias 
concretas e depois de um juízo de ponderação se poderá determinar, pois 
só destas condições é legítimo dizer que um herdeiro tem mais peso do que 
outro (D1 P D2) C, ou seja, um direito (D1) prefere (P) outro (D2) em face 
das circunstâncias do caso (C). (2001, p. 1274) 

Toda essa fórmula de sopesamento e ponderação pode ser usada pelo 

juiz como meio de flexibilização procedimental. Sempre que houver questionamento 

acerca do uso de determinada regra procedimental prevista em lei, mas de aplicação 

desnecessária, inútil, deverá o magistrado ponderar entre a segurança e a 

efetividade no caso concreto, e decidir se segue o caminho mais longo (segurança 

jurídica) ou se pega um atalho (efetividade). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi fazer e incentivar que se faça uma releitura do 

processo civil com o fim de que ele passe a ser visto não apenas como um 

instrumento a serviço do direito material, mas, sim, como um meio justo para o 

alcance de um fim justo. Um processo que não fique circunscrito a abstrações, mas, 

que seja hábil para concretizar as aspirações de justiça. 

No atual Estado Democrático de Direito, não se pode conferir validade 

absoluta ao processo positivado dissociado dos valores sociais. O desmedido apego 

ao formalismo processual não pode ser usado como justificativa de observância do 

princípio da segurança jurídica, à medida que este estará conflitando com a 

indissociável necessidade de conferir efetividade ao processo. A simples subsunção 

do processo à forma estabelecida pelo sistema legal pode se consubstanciar num 

instrumento injusto e, por conseguinte, resultar numa decisão igualmente desprovida 

de justiça. 

Foi analisada a influência da cultura na legislação processual, seja 

através do exercício direto do Poder Estatal, seja por intermédio das novas 

exigências e necessidades da sociedade complexa em que vivemos. O processo 

como fenômeno cultural exige um sistema aberto, flexível, amoldável, a fim de se 

evitar um procedimento oco, desconexo com os valores sociais. 

Para tanto, não se pode olvidar do formalismo reconhecido como 

fundamental através de uma nova roupagem, a perspectiva axiológica. O processo 

não pode ser alheio a uma ordem existente, a uma disciplina de atos, prazos e 

modos. O formalismo deve existir para garantir a liberdade contra os arbítrios da 
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atividade jurisdicional, sem, contudo, permitir excessos em busca da tão propagada 

efetividade e segurança jurídica. É nesse terreno que foram firmadas as bases do 

formalismo valorativo, visando a preencher o conteúdo da forma com fatores 

externos que irão garantir a justiça da decisão. 

Seguiu-se invocando o neoprocessualismo, corolário do 

neoconstitucionalismo, como meio de garantir a dignidade humana, um dos pilares 

do Estado Democrático de Direito. Esse novo pensar do processo associado à 

constitucionalização dos direitos é que irá conferir às normas processuais o 

nascedouro de seu fundamento de validade nas normas de direitos fundamentais. 

Mostrou-se que o constitucionalismo é fruto de um longo processo de 

mutação social, política e jurídica, exteriorizado através da positivação de ideias em 

documentos tidos como normas de ordem superior de um Estado organizado, 

permeado de garantias mínimas e liberdades destinadas aos cidadãos que o compõem. 

Foi exatamente em meio ao contexto histórico presente no segundo pós-

guerra, qual seja, de anseio por normas reguladoras e garantidoras de direitos e 

liberdades individuais até então não asseguradas pelo Estado-legalista, que o 

constitucionalismo se consolidou na busca de formação e efetiva aplicação de um 

novo paradigma representado por um Estado de Direito Constitucional, cuja base 

sustentadora reside no reconhecimento do valor da dignidade da pessoa humana. 

Foi, portanto, a consagração dos direitos individuais fundamentais a causa e o 

objetivo do constitucionalismo moderno, bem como o norte para vincular e dirigir a 

ação do Estado. 

Nesse momento a constituição deixa de ser vista como um documento 

essencialmente político, onde o judiciário não tinha o poder de se imiscuir na 

concretização do seu conteúdo, e passa a ser reconhecida a sua força normativa, a 
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imperatividade de suas normas, bem como sua aplicabilidade direta e imediata. 

A Constituição ganha a feição de Lei Suprema com eficácia irradiante em 

todo o ordenamento jurídico. Tem-se, pois, a Constituição como um filtro de validade 

das normas inferiores, as quais não podem com ela se chocar, mas, sim, integrar-se 

para fazer valer o seu comando e a sua aplicação frente as relações sociais legítimas. 

A Constituição não mais se reduz a normas de conteúdo programático e de 

aplicabilidade sugerida. Como norma fundamental, de posição superior frente às 

demais leis de um país, a Constituição obriga respeito, obediência e vinculação de 

interpretação das leis súditas. 

Em consequência, todo o ordenamento jurídico deve expressar em suas 

normas os valores principiológicos presentes na Constituição, por meio dos 

princípios estruturantes (Estado de Direito e princípio democrático), dos princípios 

fundamentais gerais, além dos princípios implícitos (princípio da proporcionalidade), 

tudo em função do ponto central e do núcleo da Constituição que são os direitos 

fundamentais, com destaque primordial para o da dignidade da pessoa humana. 

Nesse entender, pode-se afirmar que o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana está na base de todos os direitos constitucionais consagrados, 

sobressaindo-se como um axioma, auxiliando a interpretação e aplicação de outras 

normas, bem como apontando um fim colimado, uma linha de atuação para o 

Estado, e, estabelecendo os deveres para promover os meios indispensáveis para 

uma vida humana digna. É, portanto, o Homem o protagonista, o ator principal do 

filtro axiológico. 

Assim, o Estado deve estar a serviço da pessoa humana, suprindo suas 

necessidades e propiciando-lhe o pleno acesso às condições necessárias para a 
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promoção dessa realização. 

A sociedade moderna é tida por complexa e, como tal, requer do Estado a 

solução de seus conflitos, a efetivação de seus direitos e a garantia de manutenção 

dos princípios constitucionais, mormente aqueles decorrentes da dignidade da 

pessoa humana. 

Ao Estado não mais é dado o direito de se abster das relações sociais. Ele 

não apenas deve disciplinar, como também implantar e assegurar o exercício dos 

direitos fundamentais. 

É, portanto, com o constitucionalismo do pós-guerra que um novo 

paradigma jurídico surge e se concretiza no cenário brasileiro com a entrada em 

vigor da Constituição Federal de 1988. 

Contudo, açodados por uma crise de efetividade, moralidade e 

legitimidade, o Estado enquanto legislador e administrador não consegue cumprir 

seu papel de garante e efetivador dos direitos positivados, jogando para o Poder 

Judiciário a obrigação de suplantar suas falhas e omissões. 

Se por uma lado tem-se a Carta Magna permeada por princípios e 

garantias até então não positivados, por outro tem-se um arcabouço de normas 

programáticas, de princípios-normas, de cláusula abertas, de conceitos 

indeterminados, tudo que clama pela efetiva aplicação e crescente necessidade de 

atuação do Estado para a consecução de políticas públicas visando à materialização 

dos direitos sociais. 

A partir desse cenário o cidadão se vê na necessidade de que sejam 

implantados de imediato os direitos até então sonegados, abafados por um período de 

ditadura e de opressão. 
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O sistema político brasileiro, por sua vez, seja através do Poder 

Executivo, seja do Legislativo, não se encontra estruturado o suficiente para 

implementar o novo modelo de Estado-providência. Enquanto administrador o 

Estado se envolve num novelo de corrupção cujo emaranhamento impede a 

implantação de políticas públicas, mormente no campo da educação e saúde, 

necessidades primárias da população. Na figura de legislador o Estado fica imerso 

numa crise de legitimidade e moralidade, onde os interesses pessoais e os 

favorecimentos tomam conta do cenário nacional. 

Não atingindo o Estado a concretude máxima de tais direitos, a sociedade 

deposita no Poder Judiciário a esperança de que através dele lhe serão concedidas 

as garantias e os direitos não assegurados pelo Poder Executivo ou não 

regulamentados pelo Poder Legislativo, passando para o magistrado o mister de 

atuar de forma ativa e supletiva na efetivação dos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, o Estado-Juiz assume papel de destaque. O julgador 

deixa de ser uma figura processual passiva, um mero aplicador da lei ao fato, e 

passa a dizer o direito em consonância com os novos cânones da hermenêutica e 

de acordo com os princípios constitucionais que viabilizam a concretização dos 

direitos assegurados pela Constituição. 

A ideia de juiz neutro, que difere da imparcialidade propagada pelo 

liberalismo, precisa ser vista como algo utópico, impossível de se alcançar. O ser 

humano é carregado de ideias preconcebidas, de conceitos previamente formulados, de 

juízos de valor construídos e arraigados em seu interior durante o seu desenvolvimento. 

A cultura é elemento fundamental na formação do indivíduo e na estrutura de 

comportamento a ser adotado por ele. Não há indivíduo que cresça dissociado dos 

padrões de conduta, dos preconceitos extraídos da sociedade que o circunda. 
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Seguindo a linha de pensamento filosófico sobre a hermenêutica de 

Gadamer, tem-se que o preconceito é necessário para a compreensão de algo, é uma 

preconcepção inescapável. Ninguém consegue interpretar sem antes se inserir no 

mundo do que está sendo objeto de apreciação. Não existe neutralidade do intérprete 

de um texto lido num dado momento histórico, inserido em uma certa cultura e 

envolvido por inúmeros conceitos prévios. 

Assim é o operador do direito, ele não está alheio à complexidade do 

mundo atual e às concepções modernas. O Direito, o Estado e a Constituição trazem 

à lume um novo paradigma jurídico, o modelo “regra e pincípios” defendido por Robert 

Alexy e Ronald Dworkin. Assim, o Estado-Juiz assume um papel ativo na sociedade, 

passa a ter a obrigação de concretizar os direitos e garantias consagrados pela 

Constituição e conclamados pelos cidadãos, utilizando-se, para tanto uma carga de 

valores por ele absorvidos com o decurso do tempo. 

É nessa seara que se pode falar em ativismo judicial, como elemento a favor 

do Estado Democrático de Direito, como intérprete efetivador de normas e princípios 

constitucionais. Firmou-se expressamente que não se busca defender a concepção do 

Juiz Ativista como sendo aquele que cria leis, que age de forma arbitrária e desmedida, 

norteado apenas pelas suas concepções e seu idealismo pessoal. 

O juiz do constitucionalismo não pode ser visto como um positivista, um 

aplicador da lei oca, sem conteúdo valorativo e distante das necessidades daquele 

que busca uma tutela jurisdicional célere e efetiva. Em contrapartida ele também não 

pode romper com a segurança jurídica e conduzir o processo através de suas 

convicções pessoais. 

A solução dada é guiada pela própria Constituição como óbice ao abuso 

de poder do Juiz. A mesma Constituição que confere direitos e garantias 
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fundamentais ao cidadão e que clamam por concretização, é a que preza pela 

segurança jurídica, pelo direito adquirido, que protege o ato jurídico perfeito, que 

estabelece limites de jurisdição, competência, regras procedimentais essenciais, 

princípios como o contraditório e a ampla defesa, motivação das decisões judiciais, 

proibição de provas ilícitas, proporcionalidade, etc. 

Como se não bastasse todo o arcabouço garantista trazido pela 

Constituição, os novos cânones hermenêuticos são de observância obrigatória do 

magistrado que visa efetivar os direitos fundamentais sem ultrapassar o necessário 

poder ativo que lhe é atualmente concedido. 

Sob essa ótica defendeu-se o devido processo legal como um 

instrumento auxiliar na atividade do juiz prospectivo, sob o enfoque do devido 

processo legal substantivo, sendo visto como um elemento imprescindível à 

realização de um processo que atenda às exigências do Estado Democrático de 

Direito. Esse é, portanto, o formalismo necessário. 

Não basta que seja oportunizado o acesso ao judiciário e que dele se 

obtenha a garantia de um processo encadeado de procedimentos baseados na 

necessidade de segurança jurídica, mas, também e primordialmente, o direito de 

obter um processo funcional, efetivo, que venha a culminar numa decisão justa. 

Foi suscitada a questão do ensino jurídico brasileiro, positivista e dogmático, 

responsável pelo combatido formalismo excessivo, posto continuar formando juristas-

técnicos, meros aplicadores da lei ao caso concreto, incapazes de compreender que o 

direito não é estático e que anda de braços dados com uma diversidade de conflitos 

sociais cada vez mais inusitados. 
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Grande parte do estudo teve como foco os ensinamentos do ilustre 

doutrinador Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, quem primeiro se dedicou ao 

formalismo valorativo no Brasil, através de pesquisa desenvolvida na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, buscando combater o excesso de formalismo da 

justiça brasileira. 

Várias teses se seguiram fazendo associações do formalismo valorativo com 

as invalidades processuais, com as tutelas de urgência, com a efetividade da sentença, 

entre outros assuntos. Todos, porém, defenderam a mesma linha do Professor Carlos 

Alberto, e por isso acabaram por concluir pela possibilidade de flexibilização do 

procedimento com base no princípio da proporcionalidade e da cooperação. 

Em que pese concordar com a aplicação dos princípios 

retromencionados, buscou-se encontrar através deste trabalho uma solução mais 

prática e realista. O princípio da proporcionalidade foi colocado apenas como um 

dos meios capazes de auxiliar na flexibilização procedimental. Essa, por sua vez, foi 

conclamada como solução para se alcançar um processo justo. 

Assim, foram expostos como instrumento para flexibilização 

procedimental a implantação de técnicas de gerenciamento de processos, a 

aplicação do princípio da elasticidade, a técnica de preenchimento das lacunas 

axiológicas e ontológicas, e, por fim, o uso do princípio da proporcionalidade. 

Em que pese grande parte da doutrina brasileira entender que a 

implantação de técnicas de gerenciamento de processos e a aplicação do princípio 

da elasticidade não são compatíveis com o sistema da civil law, foi traçado um 

pararelo com a common law, bem como foram rebatidos todos os pontos 

negativamente levantados, demonstrando não apenas ser possível como de 

premente necessidade. 
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Já com relação as lacunas da lei, partiu-se da ideia desenvolvida por Maria 

Helena Diniz no que pertine a existência de lacunas axiológicas e ontológicas no 

ordenamento jurídico, mostrando que mesmo diante da norma escrita em vigor, mas 

que não corresponde aos fatos sociais e ao progresso tecnológico, o que a torna 

obsoleta, insatisfatória, injusta, pode o Juiz flexibilizar o procedimento e aplicar norma 

que melhor se adeque ao caso concreto. 

Dessa forma, cabe ao juiz ativista, antes de seguir determinado 

procedimento, verificar se ele está em consonância com as necessidades da sociedade 

em que se vive, se ele cumpre a sua finalidade social, ou se a sua aplicação acarretará 

uma decisão injusta. Verificando uma dessas possibilidades, deve o juiz encontrar o 

procedimento mais adequado em observância aos limites constitucionais. 

No tocante ao princípio da proporcionalidade, cuja linha seguida foi a de 

Alexy e Canotilho, mostrou-se que uma formalidade excessiva pode ser rompida pelo 

Juiz, desde que ele faça uma ponderação entre segurança jurídica e efetividade. 

Assim, fechando o raciocínio aqui exposto, é que se defende a aplicação 

do ativismo renovador, do bem, ou seja, a atuação prospectiva de um juiz 

comprometido com uma interpretação sistemática do Direito, onde a Constituição 

serve de filtro axiológico, norma radiante sobre todo o ordenamento jurídico, limite 

contra o arbítrio e os excessos do formalismo, e norte para aplicação do princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Todo esse arcabouço de informações irá desaguar na conclusão de que 

as formalidades processuais inúteis podem e devem ser extirpadas pelo Juiz em 

benefício da concretização do direito fundamental a um processo justo. 
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ANEXOS 

1. FONTE: CNJ - Conselho Nacional de Justiça - Relatório 2012. 
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2. FONTE: CNJ - Conselho Nacional de Justiça - Relatório 2012. 

Tribunal de 

Justiça 

TBaixC1º - 

Total de 

Processos de 

Conhecimento 

Baixados no 

1º Grau 

CnC1º - Casos 

Novos de 

Conhecimento 

no 1º Grau 

 

CpC1º - Casos 

Pendentes de 

Conhecimento 

no 1º Grau 

TCC1º - Taxa de 

Congestionamento 

na Fase de 

Conhecimento do 

1º Grau 

Acre 39.169 27.117 29.814 31,2% 

Alagoas 67.252 67.683 185.801 73,5% 

Amazonas 81.887 72.830 138.188 61,2% 

Amapá 36.303 26.580 22.174 25,5% 

Bahia 310.675 347.731 1.098.781 78,5% 

Ceará 188.060 160.113 571.982 74,3% 

Distrito Federal 211.421 115.716 220.760 37,2% 

Espírito Santo 194.275 161.268 913.465 81,9% 

Goiás 214.924 193.383 590.471 72,6% 

Maranhão 149.527 138.021 172.032 51,8% 

Minas Gerais 701.516 752.483 1.646.856 70,8% 

MT do Sul 193.009 138.016 144.424 31,7% 

Mato Grosso 111.723 134.231 469.521 81,5% 

Pará 192.655 156.949 364.535 63,1% 
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Paraíba 128.182 144.217 297.749 71,0% 

Pernambuco 225.109 173.997 1.260.074 84,3% 

Piauí 15.954 38.352 74.879 85,9% 

Paraná 542.181 434.215 1.278.792 68,3% 

Rio de Janeiro 937.645 619.137 2.030.349 64,6% 

RG do Norte 103.164 86.940 133.126 53,1% 

Rondônia 94.158 89.571 86.190 46,4% 

Roraima 19.413 20.095 57.500 75,0% 

RG do Sul 616.740 702.932 879.503 61,0% 

Santa Catarina 351.695 297.008 694.787 64,5% 

Sergipe 83.795 68.857 108.620 52,8% 

São Paulo 2.176.287 2.206.138 5.606.487 72,1% 

Tocantins 60.604 68.375 145.631 71,7% 

Justiça Federal 8.047.323 7.441.955 19.222.491 69,8% 

  



175 

3. FONTE: FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - Relatório ICJ Brasil - 4º Trimestre 

2012. 

 

4. FONTE: FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - Relatório ICJ Brasil - 4º Trimestre 

2012. 
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