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“A mais bela função da humanidade é a de 

administrar a justiça”  

 

(Voltaire). 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar as implicações do ativismo judicial no processo, 

mediante a aplicação de seus poderes instrutórios, previstos principalmente no art. 130, CPC, 

sobre o princípio da imparcialidade, dever primordial dos juízes em nosso país. Para tanto, 

primeiramente abordamos os aspectos introdutórios ao estudo das provas, passando pelo tema 

do ônus probatório, considerado por alguns como obstáculo à participação do juiz na 

produção de provas. A seguir, analisam-se os sistemas reguladores da função instrutória do 

juiz, quais sejam o inquisitivo e o dispositivo, tendo ambos significativa importância no 

processo civil brasileiro. Como se revela no trabalho, os dois modelos são aplicados em 

momentos diversos no ordenamento pátrio, não sendo de forma alguma excludentes. Por fim, 

temos as críticas promovidas por parcela da doutrina, que acredita na quebra da 

imparcialidade do magistrado, na hipótese deste participar ativamente da condução do 

processo.  Busca-se demonstrar que a maior participação dos magistrados, como característica 

defendida pela moderna doutrina processual civil, representa elemento fundamental para se 

alcançar o escopo estatal da pacificação justa dos conflitos de interesse na sociedade. Não há 

portanto, como se verá, conflito algum com o dever de imparcialidade, desde que respeitados 

os princípios constitucionais e legais que disciplinam a função jurisdicional. 

 

Palavras-chave: Poderes instrutórios do juiz. Art. 130, CPC. Princípio da Imparcialidade. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the implications of judicial activism in the process, by applying his 

powers investigation, set mostly in art. 130, CPC, on the principle of impartiality, prime duty 

of the judges in our country. To do so, first approached the introductory aspects of the study 

of evidence, through the issue of burden of evidence, considered by some as an obstacle to the 

participation of the judge in the production of evidence. Next, we analyze the regulatory 

systems function instructory the judge, which are the inquisitive and the device, both having 

significant importance in Brazilian civil procedure. As revealed in the work, the two models 

are applied at different times in order paternal and is not in any way exclusive. Finally, we 

have the critical portion promoted by the doctrine that believes in breaking the impartiality of 

the judge in this case actively participate in the conduction process. It is quite evident that the 

greater participation of judges, as a characteristic doctrine advocated by modern civil 

procedure, is fundamental to achieving the scope of the state fair pacification of conflicts of 

interest in society. There is therefore, as we shall see, any conflict with the duty of 

impartiality, provided they comply with the constitutional and legal principles governing the 

judicial function. 

 

Keywords: Judge powers investigation. Article 130, CPC. Principle of Impartiality. 
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INTRODUÇÃO 

                     

                        Na sociedade moderna ocidental, os operadores do Direito se deparam cada 

vez mais com a chamada “judicialização das relações sociais”, ou seja, um aumento 

expressivo da submissão ao Poder Judiciário de toda sorte de conflitos envolvendo interesses 

privados. 

                     Em decorrência dessa maior demanda por decisões judiciais, a figura do juiz 

ganhou maior destaque, tanto em relação à satisfação do direito material das partes, como da 

consecução dos valores últimos do Estado, como a obtenção de uma ordem jurídica baseada 

no ideal da justiça. 

                      Atento a esta valorização do magistrado, o Código de Processo Civil, 

acompanhado pela doutrina atual, vem estabelecendo uma série de instrumentos que garantam 

ao magistrado a possibilidade de bem cumprir seu dever. Almeja-se assim a efetividade do 

processo, valor este significativamente realçado como um dos pilares do processo moderno 

em tempos de globalização. 

                       Uma das principais prerrogativas conferidas ao magistrado para garantir a 

justiça de suas decisões, e que constitui o objeto essencial de nosso trabalho, é a possibilidade 

de produzir de ofício as provas que entender necessárias à instrução da causa (art. 130, CPC), 

ainda que as partes não tenham cumprido seus encargos probatórios. O interesse em que a lide 

seja concluída da maneira mais célere e efetiva possível é tanto das partes como do Estado, 

daí a importância do ativismo judicial para este objetivo. 

                       Todavia, há que se ressaltar que tal entendimento não é pacificado na doutrina, 

existindo respeitáveis juristas que pensam de forma contrária a que defendemos. Para alguns, 

a maior participação do juiz no deslinde da causa representa uma afronta ao princípio da 

imparcialidade, uma vez que ao magistrado caberia unicamente proferir decisão ao final da 

lide, deixando o desenvolvimento da mesma ao livre arbítrio das partes, que seriam os únicos 

detentores de interesse na solução da causa.                     

                        Com a devida vênia, não podemos concordar com semelhantes divergências 

doutrinárias, pois o juiz, como órgão do Estado, mas também sob a posição de cidadão, não 

pode ser um mero expectador do embate travado entre os particulares, mas sim um ente 

atuante e independente, buscando alcançar um julgamento justo dentro dos limites legais. 

                      Nesse sentido, dividiu-se este trabalho em três partes. 
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                      Na primeira, analisam-se os conceitos principais relacionados ao estudo das 

provas, e sua correspondência com os poderes instrutórios do juiz. Além disso, tratamos da 

distribuição do ônus probatório, e suas implicações para o tema. 

                      A seguir, trabalhamos com os sistemas reguladores da atividade instrutória do 

juiz, abordando em quais situações cada um deles é aplicado no Brasil, assim como a 

disposição na Lei brasileira acerca dos poderes concedidos ao magistrado no campo 

probatório. 

                       Por fim, no terceiro momento, temos a argumentação dos autores que defendem 

a passividade do juiz como regra, e posteriormente as devidas contra respostas às críticas 

relativas ao ativismo judicial. Busca-se, sobretudo, demonstrar a inexistência do suposto 

conflito entre atividade instrutória judicial e o principio da imparcialidade. 
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1. ESTUDO INICIAL DAS PROVAS EM CORRELAÇÃO COM OS PODERES DO 

MAGISTRADO NO PROCESSO 

                     

                        Como ressaltado anteriormente, na concepção moderna publicista do processo 

civil não há mais espaço para se compreender o processo como mera forma de resolução de 

conflitos de interesses privados, sendo antes instrumento de pacificação social baseado no 

interesse do Estado em garantir o bem de todos.  

                         Assim, o direito à prova representa uma garantia democrática de participação 

das partes, a fim de influenciar sobremaneira no convencimento do magistrado acerca daquilo 

que se alega no processo, e consequentemente afetar a sua decisão final. 

                      O direito à prova, compreendido na categoria dos direitos fundamentais 

previstos na CF/88, embora não esteja previsto expressamente, se origina implicitamente do 

princípio-mor do devido processo legal, mais especificamente no que diz respeito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

                      Nesse sentido, vê-se que a produção probatória tem como principal escopo 

permitir a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando-se assim a almejada verdade real, e não 

simplesmente formal, por meio da qual há uma tentativa de se aproximar o máximo possível 

do que efetivamente ocorreu, e determinar a quem assiste razão na causa. 

                     Ocorre que tal direito, como todos os demais, não é absoluto, apresentando 

certas limitações previstas em lei, a qual permite até mesmo que o magistrado indefira as 

provas meramente protelatórias ou aquelas obtidas ilicitamente. 

                       Como prerrogativa das partes em litígio, o direito de produção probatória deve 

ser estudado em consonância com os princípios dispostos no ordenamento jurídico, pois, 

como ensina Eduardo Cambi
1
, a prova “deve ser pertinente, relevante e admissível, alem de 

mostrar-se útil para a decisão da causa”. 

                       Ao juiz cabe a importante tarefa de aplicar o direito conforme a prova dos fatos 

narrados, pois do contrário estaria agindo de forma arbitrária, sujeitando-se a 

responsabilização. Deve, como destinatário último das provas, analisá-las e formar sua 

convicção da verdade, para somente então tentar resolver o litígio. 

 

                                            
1
 CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

p. 137 
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                        Passamos então à análise dos conceitos e princípios básicos relativos ao tema 

das provas. 

 

 

1.1 Provas: noções básicas       

 

                      Há que se ressaltar, inicialmente que o conceito de prova não é unânime na 

doutrina, adotando-se como modelo os ensinamentos de Eduardo Cambi
2
, o qual defende a 

noção tripartida, nos seguintes termos: 

 

[...] o vocábulo „prova‟ é plurissignificante, já que pode ser referido a mais de um 

sentido, aludindo-se ao fato representado, à atividade probatória, ao meio ou fonte 

de prova, ao procedimento pelo qual os sujeitos processuais obtêm o meio de prova 

ou, ainda, ao resultado do procedimento, isto é, à representação que dele deriva 

(mais especificadamente, à convicção do juiz). 

 

                      Assim, conforme a doutrina supracitada, a prova deve ser compreendida sob três 

vertentes: atividade, meio e resultado. 

                   Como atividade, entendem-se as provas como conjunto de atos processuais 

tendentes a revelar a verdade acerca dos fatos pretéritos afirmados nos autos, servindo como 

base tanto para as partes, que delas se utilizam para provar o alegado, como pelo juiz, para 

formar seu convencimento. 

                    Entendidas como meio, as provas seriam a forma de incorporação aos autos dos 

fatos narrados pelas partes, atendendo assim ao famoso brocardo “o que não está nos autos, 

não está no mundo”. 

                   Já sob a concepção de resultado, prova seria o juízo de valor realizado pelo 

magistrado no momento de emitir sua decisão, após firmar sua convicção da verdade, 

envolvendo-se nesse conceito o aspecto objetivo (conjunto de atos) e outro subjetivo (busca 

efetiva da verdade). 

                   João Batista Lopes
3
, por outro lado, defende o conceito de prova sob a concepção 

objetiva e a subjetiva: 

 

                                            
2 CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

p.47. 

3 LOPES, João Batista. A prova do direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.p.22. 
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Sob o aspecto objetivo é o conjunto de meios produtores da certeza jurídica ou o 

conjunto de meios utilizados para demonstrar a existência de fatos relevantes para o 

processo. [...] Sob o aspecto subjetivo, é a própria convicção que se forma no 

espírito do julgador a respeito da existência ou inexistência de fatos alegados no 

processo. 

 

                      Quanto ao objeto das provas, importa salientar que estas devem ser constituídas 

por fatos efetivamente relevantes para a reconstrução dos fatos ocorridos, devendo-se evitar 

aquelas consideradas meramente protelatórias ou baseadas em fatos sob os quais não haja 

controvérsia entre os litigantes. 

                      Nesse sentido, dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 334. Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios; 

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

III - admitidos, no processo, como incontroversos; 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

                       

                  Portanto, por exclusão, todos os demais fatos trazidos pelas partes devem ser 

provados, desde que atendidos os requisitos de relevância, possibilidade na lei, e decorrência 

de controvérsia entre os litigantes. 

                Cabe ao juiz, nesse âmbito, zelar para que as partes tenham a devida oportunidade 

de produzir as provas necessárias, garantindo a paridade de armas, assim como determinar de 

ofício a produção daquelas que achar conveniente, quando for caso de ainda restarem dúvidas 

a respeito dos fatos. 

                 A participação do magistrado no campo probatório traduz-se de importância 

fundamental, tendo em vista que, nos termos do art. 126, do CPC, não pode se eximir de 

julgar até mesmo alegando obscuridade e lacuna da lei, estando sempre obrigado a decidir 

sobre o direito das partes.       

                 Ao juiz cabe a livre apreciação das provas, mas deve se restringir àquelas anexadas 

aos autos, mesmo que detenha conhecimento pessoal quanto às circunstâncias do caso 

concreto. A ele é vedado, sob pena de comprometer o princípio da imparcialidade, imprimir 

noções subjetivas no que toca à análise das provas. 

                 Tal ocorre porque são as partes que delimitam o âmbito de apreciação probatória 

do magistrado, não devendo este, em regra, se envolver pessoalmente com o objeto da lide, 

mesmo que tenha absoluta ciência de algum fato ocorrido, pois, do contrário, correria o risco 

de prolatar decisão tendenciosa. 
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               A exceção à utilização de saberes privados do juiz está prevista em lei, na forma das 

máximas de experiência e dos fatos notórios. Enquanto estes, como ensina Barbosa Moreira
4
, 

representam os acontecimentos conhecidos por todos aqueles inseridos no mesmo ambiente 

sociocultural em que encontra o juiz, aquelas, conforme lição de Fredie Didier
5
, se 

configuram como noções comuns a qualquer homem médio, fundadas na observação de uma 

série de fatos semelhantes do cotidiano, os quais presumivelmente devem ocorrer sempre de 

igual maneira.          

               Desse modo, estabelece o art. 335 do CPC: 

 

 Art. 335.  Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece 

e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 

 

                Em sentido similar, a Lei 9.099/90, art. 5º: 

 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. 

          

                      Percebe-se pela leitura dos dois dispositivos que há uma nítida distinção na 

disciplina das regras de experiência comum e de experiência técnica. As primeiras partem da 

simples observação de fatos ocorridos no dia-a-dia, ao passo que as últimas estão relacionadas 

a conceitos técnicos conhecidos por todos, a exemplo do período normal de gravidez da 

mulher. 

                   A diferença entre ambas as regras se mostra relevante ao constatar-se que as de 

experiência comum, segundo os dizeres legais, não demandam exame pericial, podendo, em 

casos determinados, serem utilizados livremente pelo juiz na formação de seu convencimento. 

Já as regras de experiência técnica exigem perícia técnica para comprovação, mesmo que o 

juiz de qualquer modo as conheça, como no caso de ter também formação em medicina. 

                 No que se relaciona aos meios de produção de provas, o CPC, em seu art. 332, 

prevê de forma bem clara nestes termos: 

 

                                            
4
 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. Temas 

de direito processual – segunda série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p.62. 
5
 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2. 2ª Ed. 

Salvador: JusPodivm, 2008 



19 

 

 Art. 332.  Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que 

não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que 

se funda a ação ou a defesa. 

 

                  Pelos dizeres legais, portanto, as provas podem ser obtidas por todos os meios 

previstos em lei, e até mesmo por aqueles não especificados, desde que não destoem da 

moralidade comum relacionada à dignidade da pessoa humana e aos demais direitos 

fundamentais. 

                   Não obstante se utilize de fórmula genérica para estabelecer os meios de prova 

possíveis de serem ordenados judicialmente, o Código apresenta alguns exemplos concretos, 

entre os quais se destacam os seguintes, enumerados por Amaral Santos
6
: a) interrogatório ou 

depoimento pessoal de qualquer das partes (arts. 342 e 343); b) inquirição de testemunhas 

referidas nas declarações das partes ou das testemunhas (art. 418, I); c) inquirição de terceiros 

a quem as partes hajam feito referência (arts. 341, I, e 418, I); d) acareação de testemunhas ( 

art. 418, II); e) produção de nova perícia (art.437- 439); etc.                   

                   Entende-se assim que o ordenamento jurídico pátrio como um todo não só 

permite, como estimula a produção probatória tanto por meio das partes como por iniciativa 

do juiz, garantindo o livre acesso aos meios necessários para a concretização desse tão 

importante direito. 

 

 

1.2 Sistemas de apreciação de provas: o livre convencimento motivado        

 

                    No âmbito de sua função instrutória, o magistrado deve formar seu 

convencimento a partir do juízo de valor sobre os instrumentos de prova coligidos aos autos 

pelas partes, não podendo julgar aleatoriamente segundo seu posicionamento acerca da 

matéria. Como ensina Arthur de Olivera Deda
7
: “Na busca da verdade, cumpre ao magistrado 

conferir a cada meio de prova coligido o valor que merecer”. 

                      A função judicial de apreciação das provas é regulada por três grandes sistemas, 

a saber: sistema da prova legal ou tarifada, sistema do livre convencimento ou persuasão 

íntima, e sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional. 

                                            
6
 SANTOS, Moacyr Amaral.  Primeiras linhas de direito processual civil, vol. 2. São Paulo: Saraiva 23ª ed., 

2004, p. 382   
7
 DEDA, Artur Oscar de Olivera. A prova no processo civil. Sao Paulo: Saraiva, 2006. p. 18 
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                     Antes, porém, cabe ressaltar que na origem dos três sistemas supracitados estava 

o das ordálias, sem configuração técnica processual, fundamentado em desafios físicos e 

preces aos deuses, reservados ao alegante. Tal sistema não assegurava a busca efetiva da 

reconstrução dos fatos pretéritos, mas tão somente testar a força da convicção das partes. 

                    Com o passar do tempo, a crescente desvinculação entre Direito e religião, assim 

como o desenvolvimento da processualística civil, acarretou o surgimento de novos sistemas, 

estes sim buscando amparo na lei, e objetivando a verdade real. 

                    Nesse sentido, surgiu o sistema da prova legal (ou prova tarifada), prevalente no 

Direito Romano e medieval, conforme o qual o juiz atuava como mero matemático, destituído 

de juízo de valor quanto às provas, na medida em que estas já contavam com total e invariável 

valoração a partir da lei. Devia o juiz apenas somar as provas produzidas, de acordo com o 

peso de cada uma, atribuído pelo ordenamento jurídico. 

                     Assim, nas palavras de Daniel Amorim Neves
8
, nesse sistema, valendo a prova 

testemunhal 1 ponto, a documental, 2 pontos, e a confissão, 3 pontos, basta ao juiz somar a 

prova produzida e declarar vitorioso aquele que somar um maior número de pontos.       

                     Observa-se que o sistema da prova tarifada não obteve maior aceitação, 

atualmente encontrando-se em desuso, devido ao seu excessivo formalismo e ao fato de retirar 

a liberdade do magistrado para valorar as provas, gerando uma significativa desvalorização de 

sua função na lide. 

                      Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
9
 que o critério legal está 

totalmente superado. Nele o juiz é quase um autômato, apenas afere as provas seguindo uma 

hierarquia legal e o resultado surge automaticamente. Representa a supremacia do formalismo 

sobre o ideal da verdadeira justiça.    

                       Ainda que superado, entretanto, encontram-se ainda alguns resquícios do 

sistema legal em nosso ordenamento, estabelecendo hierarquia entre os meios de prova 

existentes, a exemplo do que prevê o art. 401 do CPC (“A prova exclusivamente testemunhal 

só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário-mínimo vigente 

no país, ao tempo em que foram celebrados”) e dos casos de presunção legal absoluta, como 

já tratado anteriormente. 

                                            
8
  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. São Paulo: Editora Método, 

2012. p. 427 
9
 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1, 24. ed. Rio de Janeiro:Forense, 

1998, p. 419 
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                      Em segundo lugar, temos o sistema do livre convencimento, o qual se 

caracteriza, ao contrário do anterior, pela excessiva liberdade concedida à convicção íntima 

do juiz acerca das provas, de forma que nem mesmo é obrigado a motivar suas decisões. 

Tamanha liberdade permite ao magistrado valorar as provas arbitrariamente, julgando da 

forma que bem entender. 

                       Ainda sob os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior
10

, o sistema de livre 

apreciação da prova vai ao extremo de permitir o convencimento extra-autos e contrário à 

prova das partes, pecando pelo excesso que chega mesmo a conflitar com o principio básico 

do contraditório, que nenhum direito processual moderno pode desprezar. 

                    Conquanto também sobremaneira superado, o sistema da livre apreciação 

apresenta exemplos de aplicação atual em nosso ordenamento, como lembrado por Vicente 

Greco11, de acordo com o qual esse sistema é adotado pelo Tribunal do Júri, em que os jurados 

não precisam se justificar, decidindo conforme seu livre convencimento. 

                    Como evolução dos dois sistemas supramencionados, surgiu o sistema 

intermediário da persuasão racional, também denominado de livre convencimento motivado, 

uma vez que suas principais características residem na liberdade do juiz para valorar as provas 

da forma que melhor entender, ao mesmo tempo em que deve motivar suas decisões. 

                        Neste modelo, cabe ao magistrado apresentar as razões fáticas e jurídicas que 

levaram ao seu convencimento, não se submetendo a qualquer tipo de hierarquia legal no 

tocante às provas, pois detém liberdade para escolher aquela que considerar mais apta a 

demonstrar a verdade. 

                     Segundo ensina Daniel Amorim Neves
12

: 

 

Note-se que o sistema do livre convencimento motivado deixa o juiz parcialmente 

livre na livre apreciação da prova. Se o peso probatório deve ser dado pelo juiz no 

caso concreto, não pode livremente decidir sobre tal carga probatória, devendo 

obrigatoriamente motivar sua decisão. 

   

                           E prossegue o ilustre professor: 

 

Dará, portanto, a carga probatória que entender cabível, mas deverá motivar sua 

decisão, exteriorizando as razões pelas quais deu maior força probatória a uma prova 

produzida em detrimento de outra. 

                                            
10

 THEODORO JUNIOR, Humberto, op. cit., p. 420 
11

 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v.2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.   197. 
12

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. São Paulo:Editora Método, 

2012. p. 427 
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                           Observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o último sistema, 

do livre convencimento motivado, através da leitura do art. 93, IX, da CF/88, além do art. 

131, do CPC, nos seguintes termos: 

 

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 [...] 

 
Art. 131.  O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 

constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na 

sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. 

 

 

                            A limitação imposta a tal sistema, referente à motivação das decisões 

judiciais, está relacionada ao princípio constitucional do contraditório, permitindo às partes 

maior participação no convencimento do magistrado exatamente por conhecerem suas razões, 

o que inclusive auxilia na argumentação recursal das partes em face de possíveis decisões 

desfavoráveis, tendo, portanto, importância acentuada para o princípio do segundo grau de 

jurisdição. 

 

                           Ademais, nas palavras do mestre Ovídio Batista
13

, tratando sobre o tema: 

 

Como se vê, a inclinação do legislador por um ou outro sistema está mais ou menos 

ligada a maior ou menor confiança que a sociedade tenha em seus juízes, assim 

como a credibilidade na instituição do Poder Judiciário, no preparo cultural dos 

magistrados e no maior ou menor rigor de sua formação profissional. O sistema de 

persuasão racional, por certo o que mais condiz com os princípios da cultura 

ocidental moderna, exige magistrados altamente capazes e moralmente qualificados, 

enquanto o velho princípio da dosimetria legal das provas pode funcionar 

razoavelmente bem ainda que seus juízes se ressintam de maiores deficiências 

culturais. 

 

 
                         Por fim, conclui-se que o ordenamento jurídico pátrio adotou o livre 

convencimento motivado como padrão para a apreciação probatória pelo juiz, por considerá-

lo o mais condizente com a autorização legal para a iniciativa judicial em matéria de provas, 

mas concomitantemente estabelece parâmetros regulamentadores dessa conduta, a exemplo da 

tarifação legal das provas, que ainda persiste em certos casos.   

                                            
13

 SILVA.Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. V.1, 5. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais             

2001, p. 352 
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1.3 Ônus probatório: aspectos subjetivo e objetivo  

 
 
                  Entende-se, ordinariamente, a expressão “ônus da prova” como um encargo 

atribuído a alguém para que prove um determinado fato, a fim de obter uma decisão favorável 

relativamente às suas pretensões na lide. 

                     Doutrinariamente, costuma-se dividir o instituto em duas vertentes: subjetiva e 

objetiva. Conforme o primeiro sentido, corresponderia a uma regra de conduta dirigida às 

partes, conforme a qual cada um dos litigantes deve provar um fato alegado. Já consoante o 

segundo, o ônus da prova representa regra de julgamento dirigida ao juiz, que, no momento 

do julgamento, caso não esteja totalmente convencido dos fatos, deve determinar uma 

situação de desvantagem processual à parte que não logrou se desincumbir de seu encargo 

probatório, evitando-se assim o non liquet (alegação de impossibilidade de julgamento devido 

à falta de provas). 

                   Ressalte-se, portanto, que, antes de tudo, a regra do ônus da prova relaciona-se 

muito mais a uma questão de saber-se quem ocupará posição de vantagem no convencimento 

do magistrado e quem correrá os riscos de sua ineficiência em promover a devida 

comprovação. Está intrinsecamente ligada aos esforços das partes em obter sucesso quanto ao 

direito que afirmam possuir 

                Quanto ao instituto do ônus probatório, leciona o ilustre professor Marinoni
14

: 

 

Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao 

final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse 

sentido, a regra do ônus da prova e um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

duvida e, assim, definir o mérito. Tal duvida deve ser paga pela parte que tem o ônus 

da prova. Se a duvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrario em relação aos demais fatos. 

 

                   Comentando o conceito de ônus subjetivo, Barbosa Moreira
15

: 

 

O desejo de obter a vitória cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de 

pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, 

depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. 

                                            
14

 MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as 

peculiaridades do caso concreto. Genesis: Revista de Direito Processual Civil. Curitiba, PR, v.10, n. 38, 

out./dez. 2005, p.722 

 
15

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Julgamento e ônus da prova”. Temas de Direito Processual Civil – 

segunda série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75 
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Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou 

formal). 

 

 
                    E prossegue o eminente autor, acerca do ônus objetivo: 

 

A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que 

alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, 

em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a 

indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as 

consequências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. 

Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo 

ou material) 

 

                          Discute-se na doutrina, entretanto, a relevância de semelhante bipartição do ônus 

probatório, na medida em que, conforme o princípio da aquisição processual (ou da comunhão 

de provas), quando da produção da prova, esta se torna independente de quem a produziu e 

passa a fazer parte intrinsecamente dos autos processuais, não interessando a quem competia 

inicialmente o ônus. 

                        Nesse sentido, aduz Fredie Didier
16

: 

 

Afinal, pouco importa quem, no curso da instrução, produziu a prova trazida aos 

autos: se a parte que atendeu ao seu ônus, se a parte adversária ou mesmo o 

magistrado. Não interessa uma análise subjetiva da prova, de qual sujeito ela se 

originou. Deve estar atento o juiz, ao final da instrução, para as provas que foram 

objetivamente produzidas – independentemente de quem as produziu – e 

aquel‟outras que não o foram, para atribuir as consequências devidas àquele que não 

se desincumbiu do seu ônus. 

 
 

                         Complementando o tema, Daniel Amorim
17

: 

 
Dessa forma, o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz se 

ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante da 

ausência ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de 

provar e colocá-la numa situação de desvantagem processual. 

 
 

                        Embora se defenda na doutrina atual, como visto, a irrelevância do ônus 

subjetivo, resta claro que esta vertente é importante por servir de estímulo a que as partes 

                                            
16

 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2. 2ª Ed. 

Salvador: JusPodivm, 2008, p. 73 
17

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3ª Ed. São Paulo:Editora Método, 

2011. p. 416. 
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cumpram o encargo probatório que lhes é destinado, uma vez que cientes das significativas 

consequências negativas caso não o cumpram. 

                         Na prática, portanto, o magistrado somente leva em consideração se a prova 

foi efetivamente produzida, ou seja, não lhe interessa o aspecto subjetivo do ônus. Apenas em 

hipótese de insuficiência probatória é que aplica, ao final do procedimento, a regra de 

julgamento do ônus, proferindo sentença desfavorável contra aquele que não se desincumbiu 

do encargo.  

                              

                              

                                

1.3.1 Distribuição do encargo entre as partes 

 

                          Sob o ponto de vista legal, estabelece o art. 333, caput, do CPC: 

 

Art. 333.  O ônus da prova incumbe: 

 I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

 II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor 

                        

                        Tal modelo de distribuição do ônus é o que a doutrina em geral classifica como 

modelo estático, pois estabelece primariamente, sem levar em consideração qualquer aspecto 

fático do caso concreto, o dever probatório aos litigantes. 

                       Baseia-se a fórmula legal supratranscrita em idéias do insigne professor 

Giuseppe Chiovenda, para o qual é a lei, e não o magistrado, que deve determinar prévia e 

rigidamente a quem compete provar o que na lide, como forma de salvaguardar os direitos 

subjetivos e impedir possíveis arbitrariedades do estado-juiz. 

                           Segundo essa concepção tradicional, o juiz, mesmo que por ficção jurídica, 

não detém conhecimento sobre os fatos apresentados na demanda, devendo ser esclarecido 

pelas partes acerca do que alegam. Nesse ponto, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de 

seu direito, e, ao réu, apresentar provas relativas à existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito autoral. 

                          Doutrinariamente, conceitua-se fato constitutivo, a ser demonstrado pelo 

autor, como aquele que dá origem a uma determinada relação jurídica processual, isto é, nas 



26 

 

palavras de Chiovenda
18

, são fatos que “dão vida a uma vontade concreta da lei e à 

expectativa de um bem por parte de alguém”. 

                           Em sua defesa, o réu dispõe de duas possibilidades: simplesmente negar os 

fatos apresentados pelo autor, ou alegar fatos novos que de qualquer modo invalidem as 

pretensões autorais. O primeiro método constitui a chamada defesa direta, em relação a qual 

não recai ônus probatório sobre o réu, pois ele apenas afasta o aduzido pelo autor. Já o 

segundo refere-se à defesa indireta, que, diferente da anterior, necessita de comprovação, 

tendo em vista que nesse caso são acostados novos fatos aos autos pelo demandado. 

                                  Como ensina Daniel Amorim
19

: 

 

O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 333, II, do CPC só passa a ser exigido no 

caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, 

porque só passar a ter interesse na decisão do juiz a existência ou não de um fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, após se convencer da existência do 

fato constitutivo do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes se desincumbir 

de seu ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra do 

ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente. 

 
 
                                Entende-se fato impeditivo como aquele que nega a produção de efeitos 

jurídicos dos fatos constitutivos alegados pelo autor, devido à ausência de algum requisito 

essencial de validade, tendo como exemplos o erro, o dolo, a coerção irresistível, etc.   

                                Fredie Didier
20

, citando clássica explicação de Chiovenda, estatui que, 

para o nascimento de um direito, é necessária a presença de: a) causas eficientes, que são 

circunstâncias que têm por função específica dar nascimento ao direito – compõem o próprio 

fato constitutivo do direito; e b) causas concorrentes, que são circunstâncias que devem 

concorrer para que o fato constitutivo (causa eficiente) produza seu efeito regular (dar 

nascimento ao direito) e cuja ausência obsta sua produção – isto é, são fatos impeditivos do 

direito. 

                               Já os fatos modificativos constituem aqueles que, reconhecendo a validade 

do ato constitutivo, pretendem apenas alterar seus efeitos jurídicos, tal como a moratória de 

uma dívida, que reconhece a existência da mesma, mas visa postergar a data de pagamento. 

                                            
18

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller,1998, p. 22. 
19

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. São Paulo:Editora Método, 

2012. p. 427 
20

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit, p. 08 e 09 apud DIDIER JR, 

Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2. 2ª Ed. Salvador: 

JusPodivm, 2008, p. 73 
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                             Por fim, temos os fatos extintivos, os quais extinguem a pretensão do autor, 

retirando-lhe a eficácia, ou ainda, nas palavras de Chiovenda
21

, “sao os que fazem cessar uma 

vontade concreta da lei e a consequente expectativa de um bem”, a exemplo do pagamento da 

dívida, ou sua prescrição. 

                            Basicamente, então, o sistema processual brasileiro do ônus probatório 

funda-se na máxima de que “quem alega deve provar”, ou mesmo contra provar aquilo que foi 

alegado pela parte contrária sem observar circunstâncias fáticas relacionadas às condições 

pessoais dos litigantes para produzir as provas necessárias, pois o que importa, em última 

análise, é o critério legal pré-estabelecido. 

                              Desse modo, como observa Fredie Didier: 

 

[...] esse regramento tem-se revelado insatisfatório e artificial, por desprezar as 

especificidades do direito material em jogo e a realidade concretamente vivida, de 

modo que vem ganhando força teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova [...] 

                          

                            Portanto, em que pese a sistemática legal referida, o moderno processo civil, 

com características publicistas mais voltadas para a instrumentalidade e a busca do ideal da 

justiça no caso concreto, vem atualmente aderindo com maior vigor à teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, que será mais detalhada a posteriori. 

 

 

1.3.2 Inversão do ônus 

 
 
                           Em que pese a regra geral de distribuição do ônus probatório no caput do art. 

333, existe regramento expresso na legislação excetuando esse modelo, como se observa no 

parágrafo único do mesmo dispositivo: 

Art.333 [...] 

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da 

prova quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito 

 

                         Trata-se aqui da denominada inversão convencional do ônus, por meio da qual 

as partes distribuem, antes ou durante o processo, o dever probatório de modo diverso daquele 

                                            
21

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinhas: Bookseller, 1998, p.22. 
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previsto no caput do art. 333, privilegiando assim a autonomia da vontade privada, além da 

instrumentalidade do processo, desde que observadas as exceções legais supracitadas. 

                        Além desta, há também a denominada inversão legal (ope legis), em que a lei 

determina genericamente, sem análise do caso concreto, a distribuição invertida do ônus. 

Deve o juiz aplicar tal regramento específico independentemente de qualquer condição fática 

desigual que esta alteração possa provocar quanto ao ônus de cada parte. 

                       Como observa José dos Santos Bedaque
22

, a razão de ser da inversão legal 

encontra-se no fato de que, “em todas as hipóteses de inversão legal do ônus da prova (em 

matéria de responsabilidade civil tal ocorre com frequência), visa-se facilitar o acesso de um 

dos litigantes a ordem jurídica justa”.  

                      Exemplificando a inversão legal, Daniel Amorim
23

 cita as seguintes situações, 

previstas no Código do Consumidor: 

 

a) é ônus do fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é 

defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros pelos danos 

gerados (art. 12, §3º, do CDC) 

b) é ônus do fornecedor provar a veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária que patrocina (art. 38, do CDC) 

 
 
                      Questiona, porém, a doutrina acerca da adequação da nomenclatura utilizada 

para tal instituto, uma vez que, em linhas gerais, não se configuraria verdadeiramente como 

inversão, isto é, alteração das regras atinentes ao ônus, mas apenas uma disposição 

diferenciada em relação àquela do art. 333, caput. 

Nesse sentido, ensina Fredie Didier
24

:  

 

Visível é que não há aí qualquer inversão, mas tão-somente uma exceção normativa 

à regra genérica do ônus da prova. É, pois, igualmente, uma norma que trata do ônus 

da prova, porquanto o regule abstratamente, excepcionando a regra contida no art. 

333 do CPC. Por conta disso, é também uma regra de julgamento: ao fim do litígio, 

o juiz observará se as partes se desincumbiram dos seus respectivos ônus 

processuais, só que, em vez de aplicar o art. 333 do CPC, aplicará o dispositivo legal 

específico. 

 

                                            
22

 BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 2. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 

1994, p. 89 
23

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. São Paulo:Editora Método, 

2011. p. 421 
24

 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2, 2. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2008, p.78-79 
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                     Ocorre que, como resultado da maior publicização por que passou o Processo 

Civil modernamente, ampliaram-se os poderes instrutórios do juiz, o qual, para efeitos de 

garantir maior igualdade aos litigantes, passou a dispor da prerrogativa de inversão judicial do 

ônus. 

                    Tal atribuição é defendida pela doutrina em geral como a verdadeira inversão do 

ônus probatório, uma vez que, analisando as condições específicas do caso concreto, pode o 

magistrado aplicar a regra do ônus da maneira que achar mais justa.  

                   Objetiva-se assim garantir maior observância ao princípio constitucional da 

paridade de armas, aspecto este a ser melhor detalhado posteriormente em nosso trabalho. 
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2. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ E SISTEMAS CARACTERISTICOS 

                   

Na concepção atual do processo, vislumbra-se tal cadeia de atos como 

instrumento apto não só a solucionar conflitos de interesses, na forma defendida 

anteriormente pela doutrina processualista em geral, mas também como modo de pacificação 

social baseado na busca da justiça. 

                  Conforme esta óptica, então, o juiz, principalmente no período pós 2ª Guerra 

Mundial, passou a desenvolver papel significativo, como principal responsável pela 

consecução desse importantíssimo mister de solução justa das lides, e não mais como simples 

intermediador das partes. 

                 Ocorre que, para bem desenvolver esta tarefa que lhe é designada pelo 

ordenamento jurídico do país, o magistrado necessita observar princípios fundamentais 

reguladores de sua função. 

Sob esse contexto, um dos temas mais debatidos na moderna doutrina 

processualista civil traduz-se no suposto conflito entre a atividade probatória do juiz, como 

parte de seus poderes instrutórios, e o postulado básico da imparcialidade, característica típica 

daqueles a quem se confia o exercício da função estatal jurisdicional. 

Antes de adentrar o tema com maior propriedade, no entanto, é cabível antes uma 

digressão acerca dos sistemas processuais reguladores da atividade instrutória do magistrado, 

a fim de se entender a divisão de tarefas entre o juiz e as partes do processo. 

Ressalte-se primeiramente que não há um consenso, mesmo entre as nações que 

adotam um mesmo sistema processual, em relação ao ativismo do juiz no campo processual, o 

que, entretanto, não impede que haja pontos em comum entre os diferentes ordenamentos, 

constituindo tais semelhanças um dos objetos deste trabalho. 

 

 

2.1 Sistema Adversarial 

 

             O adversarial system, típico dos países anglo-saxões (common law), é baseado 

essencialmente no princípio dispositivo, segundo o qual caberia, em regra, unicamente às 

partes a iniciativa de produzir as provas necessárias à solução da demanda. 

               O papel do juiz, nesse modelo, se resumiria ao de mero “árbitro” processual, de 

comportamento estático, responsável apenas pela regularidade do procedimento, cabendo-lhe 
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indeferir as provas ilegítimas ou ilícitas porventura trazidas pelas partes, assim como levar em 

conta os resultados colhidos, no momento de julgar. 

               A esse respeito, João Batista Lopes25 expõe notas essenciais sobre o princípio 

dispositivo: 

 

 a) o início da atividade jurisdicional depende de provocação da parte;  

 b) a determinação do objeto do processo compete somente aos litigantes;  

 c) as decisões judiciais devem ater-se às pretensões das partes (ne eat iudex    ultra 

[ou extra] petita partium);  

 d) a possibilidade de finalização da atividade jurisdicional por vontade  das partes.”                        

 

                Em suma, o modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, 

desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de um órgão jurisdicional 

relativamente passivo, cuja principal função é a de decidir26. 

                 O modelo adversarial se origina de uma visão tradicional privatista do processo 

civil, típica dos Estados Liberais burgueses, nos quais não havia uma preocupação maior com 

a busca de soluções justas e da verdade real, mas apenas a resolução das demandas propostas, 

a fim de garantir a almejada pacificação social. 

              Assim explica Freddie Didier
27

: 

 

Percebe-se que limitar a atuação probatória do estado-juiz, deixando aos litigantes (e 

seus advogados) a tarefa de reunir toda a prova do quanto alegado, não é uma opção 

estritamente técnica dos ordenamentos anglo-saxônicos e seu adversarial system. É, 

nitidamente, uma opção político-ideológica decorrente da prevalência de um ideário 

liberal e individualista. O processo seria equiparado a um duelo, uma competição 

desportiva entre as partes, que travariam um embate livre [...] 

 

              Baseando-se nesta premissa, seus defensores alegam que tal modelo garante a 

imparcialidade do magistrado, na medida em que este ocuparia posição de simples expectador 

da atuação das partes e os procuradores, a fim de promover o convencimento judicial acerca 

daquilo que se pleiteia na lide. 

            Como leciona Cândido Rangel Dinamarco
28

: 

                                            
25

 LOPES, João Batista citando Joan Pico I Junoy (El Derecho a la prueba em el proceso civil. Barcelona: 

Bosch, 1986, p. 212-213): A prova do direito processual civil. 2. ed. São Paulo: RT, p. 72. 
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 JOLOWICZ, J. A. “Adversarial an inquisitorial approaches to civil litigation”. On civil procedure. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000, p. 177. 
27

 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2, 2. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2008, p. 26. 
28

 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 2. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 52. 
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A premissa central desse sistema é a disponibilidade dos direitos materiais em 

conflito, que teria por consequência processual a outorga às partes da ampla 

liberdade de serem mais atuantes ou menos, em relação à instrução da causa, 

suportando depois as consequências de suas próprias omissões. 

 

 

                      Ainda nesse diapasão, o insigne professor
29

 afirma mais adiante: 

 

A visão tradicional do processo civil dá excepcional importância ao interesse como 

mola propulsora da atividade das partes, atuando cada qual segundo seu próprio 

desejo de fazer prevalecer suas razões e seus alegados direitos – e sobre essa 

premissa apoia-se a legitimidade do comportamento puramente passivo do juiz, 

quando elas se omitem. 

  

 

                  Seguindo tal compreensão, em observância ao princípio da demanda, o juiz 

deveria configurar inerte, promovendo tão só o impulso oficial, após o início da demanda pela 

vontade das partes, e agindo apenas suplementarmente em relação a estas, uma vez que, como 

já comentado, o que está em jogo são os próprios direitos materiais disponíveis dos litigantes, 

não restando, ao menos em tese, qualquer interesse estatal em quem sairia vitorioso na causa, 

contanto que não se utilizasse de meios ilícitos. 

                    As partes desenvolvem a função primordial de estabelecer os limites aos quais 

fica adstrito o magistrado no julgamento, só devendo produzir provas de ofício em caráter 

excepcional. 

                  Nas palavras de Moacyr Amaral Santos
30

: 

Cumpre observar, porém, que o poder de iniciativa judicial, nesse terreno, deverá ser 

entendido como supletivo da iniciativa das partes, para que seja somente utilizado 

nos casos em que houver necessidade de melhor esclarecimento da verdade, sem o 

que não fosse possível ao juiz, de consciência tranqüila, proferir sentença. A regra é 

que as provas sejam produzidas pelas partes; por exceção, o juiz poderá, de ofício, 

ordenar diligências necessárias à instrução da causa. 

 
 

                  Destaque-se, entretanto, que o modelo dispositivo clássico vem sofrendo 

profundas transformações com o tempo, na medida em que mesmo seus maiores defensores 

passaram a admitir certas situações em que os poderes instrutórios do magistrado, 

principalmente no que toca a produção de provas de ofício, são de vital importância para a 

consecução do escopo de pacificação social justa. 

                    Esgotando o assunto, nos ensina mais uma vez o professor Cândido Dinamarco
31

: 

                                            
29
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1989, p. 351 
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Essa concepção radical tende, no entanto, a ser superada, mitigando-se gradualmente 

a lógica do raciocínio privatista que lhe está à base, seja porque nem só de direitos 

disponíveis o processo civil trata, seja porque ao juiz hoje cabe um comportamento 

dinâmico no processo. Não há mais clima para tanto predomínio do princípio 

dispositivo, que exclui os comportamentos inquisitivos do juiz no processo e na sua 

instrução. 

 

 

 

                  Assim como o próprio sistema dispositivo puro apresenta certas inconsistências 

que lhe abalaram as estruturas, resultou-se que é adotado em nosso país de forma mitigada, 

como se verá adiante. 

 

   

 2.2 Sistema Inquisitorial 

 

                   Modelo processual típico dos países da Europa Continental e da América Latina 

(civil law), o inquisitorial system tem como fundamento o princípio inquisitivo, conferindo-se 

maiores poderes instrutórios ao juiz, embora ainda esteja limitado pela inércia da iniciativa 

processual. 

                 Nessa compreensão, o magistrado atua dirigindo e prezando pela regularidade do 

processo, seja ordenando a produção de provas necessárias ao feito, seja indeferindo aquelas 

consideradas meramente protelatórias. 

                    Origina-se da publicização que tomou conta da moderna ciência processual civil 

a partir do fim do século XIX, no sentido de que não mais se podia encarar o processo como 

mero instrumento de resolução de conflitos de interesses privados; logo, deveria o magistrado 

deixar sua posição estática de aparente neutralidade, a fim de exercer papel mais atuante na 

condução da demanda. 

                     Como pondera José Roberto Nalini
32

: 

 

O juiz, órgão atuante do direito, não pode ser uma pura máquina, uma figura dos 

processos, só agindo por provocação, requerimento ou insistência das partes”. E 

prossegue o ilustre magistrado: “O juiz é o Estado administrando a justiça; não é um 

registro passivo e mecânico dos fatos, em relação aos quais não o anima nenhum 

interesse de natureza vital. Este é o interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é 

no juiz que um tal interesse se representa e personifica. 

 

 

                                                                                                                                        
31

 DINAMARCO, Candido Rangel, op. cit., loc. cit. 
32

  NALINI, José Renato. O Juiz e o Acesso à Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, pp. 81-82 
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                      Complementarmente, Carlos Alberto de Oliveira
33

: 

 

 Esse ativismo em grande parte decorre da tomada de consciência de que o juiz é 

também um agente político do Estado, portador do poder deste e expressão da 

democracia indireta praticada nos estados ocidentais contemporâneos, inexistindo 

portanto razão para enclausurá-lo em cubículos formais do procedimento, sem 

liberdade de movimentos e com pouquíssima liberdade criativa. O excesso de 

formalismo conduziria, por outro lado, à exaltação das prescrições formais como fim 

em si mesmo, de modo manifestamente incompatível com as finalidades sociais do 

processo moderno. 

                   

                      De toda forma, é importante frisar que, seguindo tal modelo, como regra cabe ao 

magistrado maior liberdade para determinar a produção de todas as provas que entender 

necessárias ao seu convencimento, sem necessidade de aguardar a iniciativa probatória das 

partes, pois aqui age como verdadeiro investigador da verdade real, e não mero árbitro de 

conflitos particulares. 

                      O ativismo judicial sustentado pelo modelo inquisitivo está intrinsecamente 

ligado à busca pela verdade real no processo, isto é, a autêntica reconstrução dos fatos 

ocorridos, de forma que o magistrado possa decidir baseado no que efetivamente ocorreu, e 

não apenas no que se alega nos autos. 

                      Assim, entende-se que, sob essa óptica, o magistrado é uma figura 

extremamente ativa, que não se restringe “às provas fornecidas, senão quando são as melhores 

que se possa ter em concreto” 
34

. 

                      Todavia, como ressalta Rui Portanova
35

, o Brasil não adota o sistema inquisitivo 

puro, o qual apresenta as seguintes características: a) Concurso de denunciadores secretos que 

informam ao magistrado os delitos e os delinquentes descobertos por eles; b) Direção e prova 

sob o poder pleno do juiz; c) Instrução e defesa escrita do início ao fim; d) Procedimento 

constantemente secreto; e) Prisão preventiva do processado até o momento de defesa; f) 

Pronunciamento da sentença à vontade do juiz; g) Ordem analítica até a transmissão da 

inquisição especial. 

                      No ordenamento jurídico pátrio, deve o juiz observar certas restrições quanto à 

sua atuação no campo instrutório, a exemplo do respeito aos princípios do contraditório e da 

motivação das decisões judiciais, levando à conclusão de que, à semelhança do que ocorre 
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com o modelo dispositivo, o modelo inquisitivo é aplicado entre nós com ressalvas, como será 

tratado posteriormente.  

 

 

 

 2.3 Poderes instrutórios do juiz no ordenamento jurídico brasileiro 

                   

                       Entende-se que o ordenamento pátrio, modernamente falando, tende a seguir os 

ditames do Estado Social, o qual substituiu, no pós-guerra, a noção de Estado Liberal, não 

interventor, até então adotada de modo preponderante nos países ocidentais. 

                      O Estado Social caracteriza-se justamente por suas feições marcadamente 

interventivas nas relações privadas, de modo a garantir o bem estar da sociedade como um 

todo, e não apenas o de determinadas classes preponderantes. 

                      O processo passa então a ser encarado sob uma visão social, democrática, em 

que ao juiz cumpre a tarefa de zelar pelo tratamento igualitário entre as partes, sendo a sua 

atividade instrutória uns dos instrumentos mais eficazes encontrado pelo Código brasileiro, a 

fim de evitar que a prevalência do poder econômico de uma das partes sobre a outra se 

tornasse o elemento determinante da vitória na demanda.      

 

 

2.3.1 Alcance da atuação probatória do juiz 

 

                      Visto isso, passamos a analisar o disposto nos arts. 130 e 262 do Código de 

Processo Civil: 

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. 

 
 Art. 262.  O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por 

impulso oficial 

 

                       Da leitura dos artigos transcritos, infere-se que ao juiz, no atual processo civil 

brasileiro, são assegurados significativos poderes instrutórios, devendo zelar pela regularidade 

(“indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”) e eficiência (“determinar as 

provas necessárias à instrução do processo) do mesmo. 
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                        Às partes, como se vê, cumpre iniciar a demanda, colocando em prática seu 

direito de ação, previsto constitucionalmente no art 5º, XXXV (“a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), mas é o magistrado que deve 

cuidar do seguimento regular do procedimento, não se abstendo de atuar quando necessário, 

embora esteja limitado pela inércia de iniciativa processual. 

                        A doutrina nacional, em que pese a clareza do dispositivo legal mencionado, é 

divergente quanto ao seu alcance, havendo aqueles que defendem a atuação supletiva do juiz 

no campo probatório, e os que assumem posicionamento contrário. 

                       No primeiro sentido, leciona didaticamente o professor Vicente Greco
36

: 

 

“Como se disse, essa autorização deve ser interpretada coerentemente com a 

sistemática do Código, em especial, com o princípio da igualdade das partes. Assim, 

conclui-se que não pode o juiz substituir a iniciativa probatória, que é própria de 

cada parte, sob pena de estar auxiliando essa parte e violando a igualdade de 

tratamento que elas merecem. A atividade probatória do juiz não pode substituir a 

atividade de iniciativa das partes. Para não inutilizar o dispositivo resta interpretar 

que o juiz, na verdade, poderá determinar provas, de ofício, nos procedimentos de 

interesse público, como, por exemplo, os de jurisdição voluntária, e nos demais 

processos, de maneira complementar a alguma prova já requerida pela parte, quando 

a prova produzida foi insatisfatória para o seu convencimento. Isto ocorreria, por 

exemplo, após uma perícia requerida pela parte, no tempo e no local devido, e que 

fosse inconclusiva, podendo, pois, o juiz determinar de ofício nova perícia. Afora 

esses casos excepcionais, não pode o juiz tomar a iniciativa probatória, sob pena de 

violar o sistema da isonomia, e sob pena de comprometer-se com uma das partes 

extinguindo, com isso, o requisito essencial da imparcialidade”. 

 

                        Sob esse ponto de vista, os doutrinadores defendem, em nome da 

imparcialidade e da igualdade de tratamento dispensado às partes, que o magistrado não deve 

se envolver desnecessariamente na atividade probatória, que caberia quase que 

exclusivamente aos litigantes. 

                         Apenas em condições excepcionais, em que o magistrado não se convencesse 

a partir das provas produzidas, seja pela insuficiência ou mesmo pela ineficácia destas, é que 

estaria autorizado a intervir, ordenando a produção de provas ex officio. 

                        Há, entretanto, autores que discordam plenamente dessa posição, entre os quais 

se destaca José dos Santos Bedaque
37

: 

 

Daí por que o art. 130 do Código de Processo Civil deve ser interpretado da maneira 

mais ampla possível: o juiz pode, em qualquer caso, determinar a realização de 
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provas. E as regras particulares (arts. 342, 382, 437) devem ser consideradas 

meramente explicitantes 

 

                          Prosseguindo com o raciocínio, ensina o eminente jurista
38

: 

 

 Assim sendo, a atividade probatória também deve ser exercida pelo magistrado, não 

em substituição das partes, mas junto com elas, como um dos sujeitos interessados 

no resultado do processo. A maior participação do juiz na instrução da causa é uma 

das manifestações da „postura instrumentalista que envolve a ciência processual‟. 

Essa postura favorece, sem dúvida, a „eliminação das diferenças de oportunidades 

em função da situação econômica dos sujeitos‟. Contribui, enfim, para a „efetividade 

do processo, possibilitando que o instrumento estatal de solução de controvérsias 

seja meio real de acesso à ordem jurídica justa. 

                      

                       Concordando com tal entendimento, afirma Freddie Didier
39

: 

 

Nada obstante ainda se perceba, na doutrina, na jurisprudência e na própria 

legislação, certa resistência à iniciativa probatória do magistrado, fruto de 

reminiscência histórica de um tempo em que se tinha uma visão eminentemente 

privatista do direito processual, pode-se dizer que hoje, com o desenvolvimento de 

uma visão oposta, que enxerga o processo civil sob um ângulo mais publicista, a 

tendência é de se conferir ao Estado-juiz os mais amplos poderes instrutórios. 

 

                        Para esta corrente, a atividade probatória do juiz não deve se limitar a mera 

suplementaridade, mas sim ser autônoma, isto é, o magistrado tem que determinar ex officio a 

produção de provas, de forma independente em relação às partes, visando buscar a verdade 

real e um processo justo. 

                        Corroborando a segunda posição, percebe-se que o Código de Processo Civil 

autoriza uma série de medidas que investem o juiz do poder-dever de participação probatória 

na demanda, entre os quais, enumerados por Cândido Rangel Dinamarco
40

,se encontram: a) a 

genérica imposição do dever de assegurar a igualdade entre as partes (art. 125, inc. I), para 

efetividade da garantia instituída no art. 5º, caput,da Constituição Federal; [...]; c) a ordem de 

convocar a qualquer tempo as partes para deporem sobre os fatos da causa, também sem que 

necessariamente haja isso sido requerido (art. 342); d) a autorização de inquirir testemunhas 

referidas, que são pessoas que os elementos de prova já realizados indiquem serem 

conhecedoras dos fatos (art. 418, inc. I); e) a autorização a mandar fazer nova perícia quando 
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a primeira tiver sido insatisfatória ( art. 437); f) idem, quantos às inspeções judiciais a serem 

feitas por iniciativa do próprio juiz ( art. 440). 

                           A Lei 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais, consolidando a visão 

atuante do juiz no campo probatório, dispõe em seu art. 5º: 

 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica 

 

 

                      Há que ressaltar, entretanto, que não há unanimidade na doutrina acerca do 

alcance e dos limites dessa função do magistrado, a qual, por óbvio, assim como todas as 

prerrogativas dos agentes públicos em geral, não é absoluta, sendo restringida pelos princípios 

constitucionais e processuais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. 

                      Com a devida vênia, ousamos discordar dos adeptos da suplementaridade da 

atuação probatória judicial, uma vez que nitidamente o ordenamento jurídico como um todo 

admite, antes impõe, uma posição ativa do juiz na produção de provas, não sendo 

entendimento isolado de determinada doutrina, mas sim uma concepção legal e, mediante 

interpretação sistemática, também constitucional. 

                      A garantia de uma ordem jurídica justa,voltada para a paridade de armas entre 

as partes, bem como para a busca da verdade real, exige uma posição atuante do magistrado, 

como forma de impedir possíveis injustiças que impeçam a consecução de tal escopo 

processual. 

                         

                         

 2.3.2 Preclusão judicial em matéria de provas                       

                                

                        Discute-se doutrinariamente, à luz do que dispõe o art. 130 quanto aos poderes 

instrutórios do juiz, se caberia preclusão em relação aos atos probatórios judiciais, a 

denominada preclusão pro iudicato. 

                          Antes, primeiramente, importa conceituar o instituto da preclusão, utilizando-

se para tanto a sintética definição de João Batista Lopes
41

, para quem aquela seria a “perda da 

faculdade de praticar um ato, por decurso de prazo (preclusão temporal), por já ter sido 
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praticado referido ato (preclusão consumativa) ou por ter sido praticado ato incompatível com 

o pretendido (preclusão logica)” 

                         No campo probatório, traduziria a impossibilidade do magistrado deferir a 

produção de provas, ou mesmo arrepender-se dessa determinação, em certas circunstâncias 

específicas. 

                         Defende-se em geral a importância da prescrição para o processo sob o 

fundamento da economia processual e da celeridade que o instituto gera, garantindo o bom 

andamento da lide e a satisfação dos interesses em conflito. 

                         Nessa linha de entendimento, aduz Antônio Carlos Marcatto
42

: 

O processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve 

ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das 

situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos 

e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os 

interesses das partes em litígio mas, principalmente, a majestade da atividade 

jurisdicional.  

 
 

                        Parte da doutrina defende, de forma genérica, que a atividade probatória do 

juiz não se sujeitaria à preclusão, por estar relacionada à busca da verdade real e da justiça no 

caso concreto, valores estes considerados muito mais relevantes do que os benefícios que a 

preclusão pode proporcionar à causa. 

                         Entre esses juristas encontra-se o professor Galeno Lacerda
43

, segundo o qual: 

 

Em virtude desse enorme poder de oficio para a busca da verdade real, mesmo nos 

processos dispositivos, firmou-se na doutrina e na jurisprudência a tese de que, para 

o Juiz, não existe preclusão quanto à prova. 

 

                              No mesmo sentido, Flávia Moreira Guimarães Pessoa
44

: 

 

Quanto a preclusão em matéria de prova, esta ocorre em relação as partes, que 

devem requer a sua produção no momento oportuno. Em relação ao juiz, a 

jurisprudência e vacilante, mas tende a considerar que inexiste tal tipo de preclusão 

para o magistrado. 

 
                       É cediço que há total impossibilidade de preclusão temporal em relação aos 

poderes probatórios do juiz, mas tal grau de certeza não vale em casos de preclusão lógica ou 

conformativa. 
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                         Em primeiro lugar, a inaplicabilidade da preclusão temporal decorre do fato de 

que os atos judiciais, diferente das partes, se submetem a prazos impróprios. Enquanto estas, 

sujeitas a prazos próprios, podem sofrer consequências processuais específicas, caso não 

pratiquem determinados atos, o juiz, caso descumpra o prazo pré-determinado em lei, no 

máximo suportará punição disciplinar. 

                         Como leciona Cândido Rangel Dinamarco
45

: 

 

É natural que sejam impróprios os prazos fixados para o juiz porque ele não defende 

interesses pessoais no processo, mas cumpre deveres. Seria contrário à ética e ao 

senso-comum a definitiva dispensa de cumprimento de um dever, em razão do seu 

não-cumprimento no prazo. Para alguns, talvez fosse até um prêmio... O juiz que 

excede prazos sem motivo justo é um mau pagador das promessas constitucionais de 

tutela jurisdicional e deve suportar sanções administrativas ou mesmo pecuniárias, 

mas inexiste a sanção processual das preclusões. 

 
 

                                 Já nos casos de preclusão lógica ou conformativa, surgem questões que 

necessitam ser esclarecidas. Nesse ponto, propõe Fredie Didier
46

 as seguintes indagações: 

                          
[…] a) proferido despacho saneador com a definição das provas a serem produzidas, 

preclui a possibilidade de determinar a coleta de outras provas? b) proferido o 

saneador, deferindo a produção de dada prova, e não havendo recurso, pode o juiz 

retroceder, rejeitando-a?  

                       
 
                         Como se sabe, no âmbito da fase saneadora do processo o juiz deverá fixar 

os pontos controvertidos e determinar as provas a serem produzidas na audiência de instrução 

e julgamento, tal como dispõe o art. 331, §2º, CPC. 

                             Diante disso, a primeira pergunta é respondida com base no art. 130, CPC, 

tendo em vista que o mesmo, não tendo estabelecido prazo para que o juiz exercesse seus 

poderes instrutórios de ofício, estabeleceu a inexistência de preclusão temporal para o 

magistrado em relação às provas. 

                             Assim, nada impede que o juiz, caso entenda necessário, posteriormente 

defira a produção de provas que não considerou, a priori, importantes para o deslinde do feito. 

                           Como ensina Vicente Miranda
47:   

            

A iniciativa probatória de oficio poderá ocorrer em qualquer fase processual e em 

qualquer instancia. Seja no primeiro ou segundo graus, antes de proferida a sentença 
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ou o acórdão, poderá o magistrado converter o julgamento em diligencia e 

determinar a realização de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. 

 

                           Já para a segunda indagação, a resposta é um tanto divergente, havendo quem 

defenda a existência de um direito adquirido à prova, que impediria o magistrado de indeferir 

a produção de prova anteriormente permitida.  

                       Nesse sentido, ensina Fredie Didier, citando Daniel Amorim
48

: 

 

Ao autorizar a produção das provas solicitadas, atribui-se à parte um direito à 

produção daquela prova (art.5º, IV, CF) que não pode ser subtraído ao arbítrio do 

julgador. Operou-se a preclusão consumativa. Até porque, bem se sabe, se o juiz de 

primeira instância ficou satisfeito com as provas já produzidas, formando seu 

convencimento, o mesmo talvez não se possa dizer do tribunal que revisará o 

julgamento em grau de recurso [...] 

                       

                         Existem, no entanto, aqueles que se posicionam em sentido contrário, sob 

justificativa de que o juiz pode sim modificar seu entendimento quanto à produção probatória, 

uma vez que a análise inicial do pedido seria meramente perfunctória, cabendo, após 

aprofundamento sobre o tema, nova decisão do magistrado. 

                          Sob essa ótica, Eduardo Cambi
49

 afirma: 

 

Como na audiência preliminar o juiz tem apenas uma visão superficial daquilo que 

vai ser demonstrado, pode, por forca dos arts. 130 e 131 do CPC, rever, 

posteriormente, aquilo que havia sido fixado como pontos controvertidos, para 

incluir fatos que não foram considerados relevantes. Com efeito, não ocorre a 

preclusão pro iudicato, por se tratar de uma questão de ordem publica, que, a 

exemplo das condições da ação e dos pressupostos processuais (art. 267, § 3o, CPC), 

diz respeito a própria atividade jurisdicional, justificando tratamento isonômico. 

Ademais, sustenta-se que o juiz não pode indeferir as provas antes deferidas, porque 

isso violaria a segurança jurídica que deve prevalecer no curso do processo. No 

entanto, a nosso ver, esse posicionamento não se justifica quando existem nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da causa, desde que o juiz fundamente a sua 

decisão, não incorra em cerceamento de defesa e, caso haja risco de as partes serem 

surpreendidas, promova o contraditório prévio. 

 

 

                                 De qualquer forma, o que se mostra unânime no debate doutrinário acerca do 

tema é que, considerando-se a importância do instituto da preclusão, essencial para garantir a 

celeridade e eficiência da tutela jurisdicional, o magistrado, no exercício de suas prerrogativas 
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instrutórias, deve sempre examinar as provas de forma a garantir tal desiderato primordial, 

sujeitando-se, portanto, à preclusão de seus atos, quando assim determinado em lei. 
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3. POSSÍVEL CONFLITO ENTRE O PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E O 

ATIVISMO JUDICIAL 

                      

                   A imparcialidade, encarada sob o ponto de vista de princípio fundamental 

regulador da atividade jurisdicional do Estado, estabelece que o magistrado deve conduzir a 

demanda de modo a não favorecer indevidamente qualquer das partes, agindo sempre 

conforme os preceitos legais e seu próprio entendimento acerca das questões trazidas à 

discussão na lide. 

                   O próprio Código de Ética da Magistratura Nacional, em seu art.8º estabelece a 

imparcialidade como um dever indissociável da função jurisdicional, nos seguintes termos: 

 

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, 

com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma 

distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa 

refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. 

                   

                         Nesse diapasão, ensinam Cintra, Grinnover e Dinamarco
50

: 

 

O caráter de imparcialidade e inseparável do órgão da jurisdição. O juiz coloca-se 

entre as partes e acima delas: esta e a primeira condição para que se possa exercer 

sua função dentro do processo. A imparcialidade do juiz e pressuposto para que a 

relação processual se instaure validamente. 

 

                     A Constituição Federal de 1988, juntamento com o Código de Processo Civil, 

embora não disponham de forma expressa quanto ao princípio da imparcialidade, valem-se de 

normatização a contrario sensu, indicando os casos em que o juiz estaria adotando conduta 

parcial, a exemplo das hipóteses de impedimento e suspeição previstas no CPC ( arts. 134 a 

138) 

                    Por outro lado, com a crescente publicização pela qual o moderno processo civil 

passou, o ordenamento jurídico pátrio, com apoio de parte da doutrina, promoveu uma 

significativa valorização da função participativa do juiz no processo, concedendo-lhe uma 

série de poderes instrutórios, a exemplo do que estabelece o citado art. 130, do CPC, de sorte 

que não mais se admitiria a figura do magistrado meramente observador da atuação dos 

litigantes. 
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                   Ressalte-se, entretanto, que até antes da 2ª Guerra Mundial, a doutrina e 

jurisprudência em geral exaltavam justamente o inverso, isto é, a suposta neutralidade do juiz, 

que, em nome de sua imparcialidade funcional, deveria ser totalmente desinteressado e 

eqüidistante dos interesses das partes, de forma que não lhe seria permitido, em regra, 

interferir de modo algum na contenda, a não ser quando a lei autorizasse, ou antes, ordenasse 

tal participação. 

                    Transcorrido o período de guerras, desenvolveu-se na doutrina em geral uma 

nova visão do processo, no sentido de considerá-lo sob a ótica da instrumentalidade e da 

efetividade, tendo em vista a busca da verdade real e da pacificação justa dos conflitos.  

                    É nesse contexto que se observa uma tradicional discussão sobre o suposto 

conflito existente entre a maior participação do juiz no processo, escopo atual da 

processualística civil, e o princípio fundamental da imparcialidade, pois, segundo alguns, o 

ativismo judicial incorre necessariamente em privilegiar um litigante em detrimento do outro, 

na medida em que o ideal deveria ser o completo afastamento do juiz em relação ao conflito. 

                     Ocorre que, como será demonstrado, tal embate só existe no plano teórico, e 

mesmo assim restrito a posições doutrinárias superadas, uma vez que hoje se concebe como 

função primordial do juiz não só aplicar a lei ao caso concreto de maneira imparcial, mas 

também zelar para que a resolução dos conflitos de interesses se desenvolvam de forma mais 

justa possível, em conformidade com os princípios de um Estado Democrático de Direito, o 

que exigiria, para tanto, uma ampla participação do órgão jurisdicional. 

                     Mesmo assim, afigura-se importante estudarmos primeiramente as principais 

limitações à atividade probatória juiz, propagadas por parcela da doutrina, para só então 

tratarmos da defesa ao ativismo judicial, afastando veementemente a idéia de conflito com a 

imparcialidade e demais princípios reguladores da atividade jurisdicional.                       

 

 

3.1 Limites à atuação instrutória do juiz 

 

3.1.1 Respeito à regra do ônus da prova (art. 333, CPC) 

              

                         Como anteriormente tratado, parte dos processualistas, adeptos de uma visão 

privatista do processo, afirma que, diante da distribuição do ônus probatório às partes, através 
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do disposto no art. 333, do CPC, deve o magistrado, quando determinar a produção de provas 

ex officio (art. 130, CPC), agir conforme esta determinação legal. 

                        Assim, estaria o julgador, a princípio, impedido de determinar a produção 

probatória por conta própria, uma vez que o ônus probandi pertence às partes, não devendo o 

estado-juiz interferir, exceto quando a produção probatória dos litigantes, não sendo 

satisfatória, mantiver o denominado estado de perplexidade do juiz, ou seja, caso não consiga 

auxiliar na formação da certeza do julgador acerca dos fatos alegados. 

                        Dessa forma, ensina João Batista Lopes
51

 que “a dúvida do juiz pressupõe a 

produção de provas pelas partes, pois se prova alguma for realizada outra solução não terá ele 

senão o julgamento de improcedência da ação”. 

                        Segundo essa corrente, leciona Bedaque
52

: 

 

Se o magistrado pudesse, diante de um resultado probatório negativo, determinar a 

realização da prova, estaria subsidiando uma das partes e, em conseqüência, 

desequilibrando o contraditório. [...] Estaria, em suma, proporcionando à parte que 

permaneceu inerte, oportunidade de demonstrar suas razões. Não sofreria ela 

qualquer conseqüência por seu comportamento omisso. 

 

 

                              Percebe-se então que, na esteira dessa concepção, o juiz, a fim de preservar 

seu dever de imparcialidade, deve se resguardar de produzir provas de ofício, em substituição 

à iniciativa dos litigantes, exaltando-se por meio desse pensamento a teoria da distribuição 

estática do ônus probatório. 

                       Sintetizando esse posicionamento, argumenta Moacyr Amaral Santos
53

: 

 

Mas a iniciativa do juiz, de fazer completar a prova, em boa doutrina somente se 

admite como atividade excepcional, em casos muito especiais, quando se encontre 

perplexo ante a prova produzida e dos autos resulte a possibilidade de sair dessa 

perplexidade com a realização de outras provas. Jamais deverá o juiz usar do poder 

de iniciativa para suprir iniciativa das partes, porquanto sua posição lhe impõe estar 

eqüidistante destas. 

 

 

                           Para os adeptos dessa linha de raciocínio, o que realmente importa, como se vê, 

é o aspecto subjetivo do ônus, ou seja, a qual das partes compete, por lei, provar determinado 

fato. Nisso difere frontalmente da doutrina divergente, a qual trata como essencial o caráter 
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objetivo, isto é, a regra de julgamento utilizada pelo juiz, ao final do procedimento, para 

responsabilizar aquele que não se desincumbiu de seu encargo probatório, evitando-se assim o 

non liquet (ausência de sentença devido à falta de provas). 

                  Como será detalhado adiante, o que interessa não é a quem a lei atribui o ônus, 

pois, conforme o princípio da comunhão (ou aquisição) das provas, estas se desvinculam da 

parte que as produziram, passando a compor os autos processuais. Não há diferença 

significativa se a prova foi trazida pelo autor, pelo réu, ou mesmo pelo juiz, pois o valor da 

efetividade processual está acima de qualquer aspiração formalista defendida pela corrente 

aqui tratada. 

 

 

3.1.3 Restrição em casos envolvendo direitos materiais disponíveis 

          

                    Entende a doutrina clássica em geral, amparada pelo princípio dispositivo, que 

existiria uma diferenciação referente aos poderes instrutórios do juiz, a depender da natureza 

do direito em discussão na demanda. 

                    Caso o conflito repercutisse sobre direitos materiais disponíveis, tendo em vista o 

maior interesse das partes na resolução do conflito, o magistrado pouco teria a acrescentar à 

atividade probatória, cabendo-lhe deixar ao encargo das partes a produção probatória 

necessária, sob pena de comprometer sua imparcialidade. 

                     Somente em caso de se tratar de direitos indisponíveis é que, em tese, revelar-se-

ia interesse estatal na maior participação do juiz, como forma de garantir uma ordem jurídica 

justa.  

                     Compartilha desse entendimento Arruda Alvim
54

, para quem existe profunda 

correlação “entre a maior ou menor disponibilidade no campo dos direitos subjetivos e os 

respectivos e inevitáveis reflexos que se operam no processo civil”. 

                      Desse modo, ensina Bedaque
55

: 

 

Tratando-se de direitos disponíveis, portanto, a construção da verdade processual 

dependeria preponderantemente da parte, devendo o juiz permanecer inerte, por não 

lhe ser permitido pesquisar a verdade real de ofício. Se forem indisponíveis os 

direitos, prevalece o interesse na apuração da verdade, cessando a preponderância da 

atuação das partes. 
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                      Portanto, sob esta ótica, alega-se que, em se tratando de direitos disponíveis, o 

Estado se satisfaz com a mera busca da verdade formal, enquanto que a verdade real 

configura o objetivo preciso no caso de haver direitos indisponíveis em disputa. 

                      Há, no entanto, autores que criticam essa bipartição, em parte porque afirmam 

ser mera utopia o conceito de verdade real, em parte por acreditarem existir apenas uma única 

verdade a ser buscada pelo magistrado, a verdade processual, que se aproximaria o máximo 

possível da realidade fática relatada nos autos. 

                   Nessa linha, Sérgio Arenhart
56

: 

 

Por todo o visto, conclui-se que o mito da verdade substancial tem servido apenas  

em  desprestígio  do  processo,  alongando-o  em  nome  de  uma reconstrução  

precisa  dos  fatos  que  é,  na  verdade,  impossível.  Por  mais laborioso  que  tenha  

sido  o  trabalho  e  o  empenho  do  juiz  no  processo,  o resultado  nunca  será  

mais  que  um  juízo  de  verossimilhança,  que  jamais  se confunde com a essência 

da verdade sobre o fato (se é que podemos afirmar que existe uma verdade sobre um 

fato pretérito). 

            

                   E mais adiante complementa o insigne jurista
57

: 

 
Deve-se, portanto, excluir do campo de alcance da atividade jurisdicional a 

possibilidade da verdade substancial.  Jamais o juiz poderá chegar a este ideal, ao 

menos tendo a certeza de que o atingiu.  O máximo  que  permite  a sua  atividade  é  

chegar  a  um  resultado  que  se  assemelhe  à  verdade,  um conceito aproximado, 

baseado muito mais  na convicção do juiz  de que ali é o ponto  máximo da verdade 

que  ele pode atingir,  do que, propriamente,  em algum critério objetivo. 

                             

                       

                     Em que pese essa argumentação, a ser melhor debatida adiante, importa perceber 

que os adeptos da corrente ora tratada defendem a interligação entre a relação jurídica 

material e a processual, tendo os princípios daquela profunda influência sobre esta, tendo em 

vista o caráter instrumental do processo em relação ao direito material. 

                     Ante o exposto, conforme a maior disposição dos direitos, o magistrado teria 

maiores ou menores poderes instrutórios, resultando em sua passividade diante do embate dos 

litigantes quando estivessem em jogo apenas direitos disponíveis, pois o que determinaria o 

menor ou maior grau de atuação do magistrado seria o tamanho de seu interesse no deslinde 

da causa. 
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                     Ocorre que, como trataremos a posteriori, esquecem esses juristas um aspecto 

fundamental sobre o escopo da jurisdição no processo: independente da espécie de relação 

jurídica objeto da lide, existe sempre o interesse estatal em que se atinja o ideal de pacificação 

social justa, pois, como afirma Afrânio Silva Jardim
58

, o processo é sempre público, embora a 

relação substancial controvertida possa não o ser. Tem assim o Estado interesse em que a 

resolução do conflito se faça de forma justa, pois o ideal de justiça não se coaduna com 

julgamentos meramente formais. 

                     Observar-se-á que o processo resulta da conjugação de interesses das partes e do 

Estado, no sentido de alcançar um julgamento justo e igualitário, não configurando um mero 

instrumento de resolução de conflitos privados, como querem alguns. 

 

 

3.1.3 Oposição aos princípios da imparcialidade e da igualdade 

                          

                       Primeiramente, cabe antes uma diferenciação entre o que se entende por 

imparcialidade, em contraposição à idéia de neutralidade. 

                       Enquanto a imparcialidade representa a característica do julgador que conduz a 

demanda de forma desinteressada em quem sairá vencedor, tratando as partes de forma 

igualitária e motivando seus atos decisórios, o juiz neutro seria aquele totalmente afastado da 

realidade, sem opinião própria a respeito do que se revela na lide, despreocupado com a 

justiça no processo, mas apenas tendente a aplicar a vontade da lei ao caso concreto. 

                        Nas palavras de Luciana Amicucci Campanelli
59

: 

 

Não se deve confundir o juiz imparcial com o juiz neutro, inerte ou pacifico. 

Entende-se por juiz imparcial não aquele juiz inerte que assiste pacificamente ao 

duelo entre as partes, limitando-se a proferir a decisão, mas, ao contrario, o julgador 

preocupado com o resultado concreto da sentença na vida dos litigantes e, portanto, 

comprometido com a entrega da prestação jurisdicional justa, fundamentada 

essencialmente na verdade. 

                    
 

                         Percebe-se então que a neutralidade representa muito mais uma utopia de 

alguns poucos juristas, inaplicável na prática, uma vez que o magistrado, como ser humano 
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que é, nunca conseguiria decidir desvinculado de suas percepções sobre o cotidiano dos fatos, 

além de basear-se em sua própria interpretação dos comandos legais. 

                        Como assevera Cândido Dinamarco
60

: 

 

O processualista moderno sabe também que a imparcialidade não se confunde com 

neutralidade axiológica, porque o juiz é membro da sociedade em que vive e 

participa do seu acervo cultural e problemas que a envolvem, advindo daí escolhas, 

que, através dele, a própria sociedade vem a fazer no processo. Agindo como canal 

de comunicação entre o universo axiológico da sociedade e o caso concreto, o juiz 

não inova e não infringe o dever da imparcialidade. 

 

 

                                Complementando tal entendimento, transcreve-se lição de Rui Portanova
61

: 

 

[...] A atuação do juiz dá-se pela sentença que provém de sentire (sentimento e/ou 

razão). Logo, o sistema quer que o juiz coloque o seu sentimento na decisão (não 

fora isso, um computador decidiria melhor). Obrigado a revelar seu sentimento, o 

juiz tem que se comprometer com ele e revelá-lo na decisão. 

 

 

                      Dito isto, vemos que a limitação doutrinária de que tratamos aqui é fundada 

basicamente na imparcialidade, e não na neutralidade. 

                       A grande preocupação da doutrina e da jurisprudência refere-se à possibilidade 

de, ao se ampliarem os poderes instrutórios do juiz, este acabar favorecendo indevidamente 

uma das partes, atingindo, por conseguinte, seu dever de tratá-las de forma isonômica, 

previsto no art. 125, I, do CPC. 

                      Não é outro o sentido da lição de Vicente Greco
62

: 

 

 [...] Como, então, entender o art. 130 que autoriza o juiz a determinar de ofício as 

provas necessárias à instrução do processo? 

Como se disse, essa autorização deve ser interpretada coerentemente com a 

sistemática do Código, em especial, com o princípio da igualdade das partes. Assim, 

conclui-se que não pode o juiz substituir a iniciativa probatória, que é própria de 

cada parte, sob pena de estar auxiliando essa parte e violando a igualdade de 

tratamento que elas merecem 

                      

                      Embora adote entendimento intermediário quanto ao tema, alerta Cândido 

Dinamarco
63

: 
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Como regra geral e inerência do fundamental princípio dispositivo, o juiz não deve 

exceder-se em iniciativas probatórias ou liberalizar ajudas às partes, sob pena de 

transmudar-se em defensor e acabar por perder a serenidade, além de comprometer, 

pela perda de tempo, o pontual cumprimento de seus próprios deveres perante a 

massa dos consumidores do serviço jurisdicional. 

                     

                         Como forma de impedir possíveis arbitrariedades do juiz, defendem, com base 

no princípio dispositivo, a plena disponibilidade das provas pelas partes, isto é, apenas elas 

teriam poder de produzir ou não as provas necessárias, não cabendo ao juiz interferir em tal 

prerrogativa. Este somente estaria encarregado de zelar pela regularidade do procedimento 

probatório, tendo em vista a disponibilidade dos interesses em jogo. 

                          Nessa linha, aduz Humberto Theodoro Júnior
64

: 

 

Sob a dominação dessa postura antiga e arraigada, inspirada em acentuado critério 

dispositivo, o comportamento do magistrado era retratado na máxima iudex iudicare 

debet secundum allegata et probata partium. Ou seja, o juiz devia julgar a causa 

com base nos fatos alegados e provados pelas partes, de sorte que lhe era vedada a 

busca de fatos não alegados e cuja prova não tivesse sido postulada pelas partes. 

                                  

                             José dos Santos Bedaque
65

 cita ainda outras objeções da doutrina à 

iniciativa probatória do magistrado: 

 

[...] Entende-se, ainda, que a investigação unilateral por parte do juiz pode 

condicioná-lo psicologicamente a crer no direito que tenha sido objeto de sua 

própria investigação. Há quem sustente a necessidade de participação do Ministério 

Público em todos os processos, cuja função seria a de procurar a “verdade real”, o 

que afastaria o perigo representado pela postura ativa do juiz diante da prova. 

Afirma-se, também, que a inércia do magistrado frente à prova garante sua 

imparcialidade já que aumentar seus poderes significaria diminuir a distância entre 

jurisdição voluntária e contenciosa. 

                         

                             O mesmo autor apresenta ainda a posição extremista de Tulio Liebman
66

, 

para quem “a imparcialidade do juiz é um bem precioso que deve ser preservado em cada 

caso, ainda que com sacrifício do poder de iniciativa instrutória do juiz (embora este possa 

por vezes, a partir de outros pontos de vista, parecer útil e conveniente)”.       
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                            Essas, portanto, as principais restrições doutrinárias impostas à liberdade 

instrutória do magistrado relacionadas aos deveres de imparcialidade e tratamento igualitário 

às partes. 

                            Contudo, como veremos adiante, trata-se de grande equívoco relacionar 

imparcialidade e igualdade à idéia de juiz passivo, que só assiste o desenrolar do 

procedimento, e nenhuma atitude toma para torná-lo mais justo, pois, como lembra Fredie 

Didier
67

, “[...] o aumento do seu poder instrutório não favorece, a priori, qualquer das partes, 

proporcionando, tão-somente, uma apuração mais profunda e completa dos fatos que lhe são 

postos para análise. 

 

 

3.2 Defesa do ativismo judicial 

 

3.2.1 Correta aplicação da regra do ônus e o respeito à paridade de armas 

  

                     Como já ressaltado, parcela da doutrina atribui à distribuição do ônus probatório 

(art. 333, do CPC) a condição de obstáculo à função instrutória do juiz no processo, 

considerando que este só deve participar caso o conjunto probatório seja insuficiente para 

formar seu convencimento. 

                       Tal concepção encontra-se em sintonia com a distribuição estática do ônus, isto 

é, aquela em que a lei atribui previamente a cada litigante determinado encargo probatório na 

lide, sem, no entanto, levar em conta aspectos fáticos de cada qual, como a maior facilidade, 

por exemplo, de um deles promover a comprovação necessária, em detrimento do outro, em 

razão de possível hipossuficiência econômica. 

                        Como ensina Danilo Knijnik
68

: 

Pouco importa ao legislador se essa repartição legal gera alguma dificuldade 

probatória às partes. Essa preocupação subsiste, unicamente, para a convenção 

probatória (art. 333, parágrafo único, II, CPC) firmada entre as partes, que é tida por 

defeituosa se tornar excessivamente difícil para uma delas a produção da prova. Esse 

é o único caso em que o legislador permite que o juiz interfira nas regras de 

distribuição do ônus probatório ( neste caso, convencionais), para equilibrá-las à luz 
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do caso concreto. Fora disso, prevalece a lei e sua visão estática do ônus probandi 

(art. 333, CPC) 

                         

                      No âmbito dessa questão, adota-se na doutrina e jurisprudência atual, sobretudo 

nas causas envolvendo Direito do Consumidor, em contraposição à distribuição estática 

prevista no CPC, a teoria da distribuição dinâmica do ônus, segundo a qual o magistrado, a 

fim de garantir a paridade de armas entre as partes, atribui àquele que possui melhores 

condições a tarefa de produzir as provas necessárias. 

                     Sob esta ótica, não necessariamente o juiz deve seguir a distribuição estabelecida 

previamente no CPC, e sim proceder a uma análise crítica do caso concreto, distribuindo o 

ônus segundo as circunstâncias de cada caso, sob pena de prejudicar injustamente a parte que 

não dispõe de condições suficientes para se desobrigar do ônus, e, por conseguinte, favorecer 

o outro litigante. 

                        Como observa Eduardo Cambi
69

, nesse contexto o juiz permanece no posto de 

gestor das provas e com poderes ainda maiores, pois lhe incumbe avaliar qual das partes está 

em melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias concretas – sem estar 

preso a critérios prévios, gerais e abstratos. Pauta-se o magistrado em critérios abertos e 

dinâmicos, decorrentes das regras de experiência e do senso comum, para verificar quem tem 

mais facilidade de prova, impondo-lhe, assim, o ônus probatório. 

                        Embora o CPC não tenha positivado efetivamente a teoria dinâmica do ônus, 

entende Fredie Didier
70

 que esta decorre, segundo interpretação sistemática da legislação 

processual, dos princípios da igualdade, lealdade, boa-fé, solidariedade, devido processo 

legal, e acesso à justiça, pelo que se constata que a técnica em questão encontra-se 

devidamente respaldada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

                            Ressalte-se, entretanto, que a regra geral, por expressa determinação da lei, 

ainda reside na distribuição estática do ônus, cabendo ao magistrado aplicar moderadamente a 

teoria dinâmica, apenas nos casos em que o ônus seja excessivamente difícil a uma das partes, 

impossibilitando seu direito à prova. 

                         Nesse sentido, salienta Alexandre Câmara
71

 que não se trata de fixar outra 

regra estática de distribuição do ônus da prova, mas de criar-se um sistema excepcional, que 
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só pode funcionar onde a regra geral opera mal, já que foi elaborada para casos normais e 

correntes, o que não corresponde ao caso concreto. O que se busca é, tão-somente, retirar de 

uma parte o ônus de produzir provas diabólicas, só se justificando a invocação desta teoria 

quando a parte a quem inicialmente cabia o encargo probatório não tiver como atendê-lo.  

                       Quanto ao momento correto de aplicação da regra do ônus probatório, a 

moderna processualística civil, pautada pelo princípio da efetividade processual, passou a 

considerar a relevância do ônus apenas em seu aspecto objetivo, ou seja, como regra de 

julgamento, aplicada somente ao final do processo, e não no seu desenvolvimento. 

                       Dessa forma, como ensina Bedaque
72

: 

As regras referentes à distribuição do ônus da prova devem ser levadas em conta 

pelo juiz apenas e tão-somente no momento de decidir. São regras de julgamento, ou 

seja, destinam-se a fornecer ao julgador meios de proferir a decisão, quando os fatos 

não restaram suficientemente provados. Antes disso, não tem ele de se preocupar 

com as normas de distribuição do ônus da prova, podendo e devendo esgotar os 

meios possíveis, a fim de proferir julgamento que retrate a realidade fática e 

represente a atuação da norma a situação apresentada em juízo 

 

 

                              Assim, concordamos com a visão do renomado jurista supracitado, uma vez 

que não é possível, conforme os objetivos de busca da verdade real e pacificação social justa 

do processo, atrelar a participação do magistrado na reconstrução dos fatos à estática 

distribuição do encargo probandi, tendo em vista que tal regramento só é observado ao final 

do processo, e apenas quando nenhuma das partes, assim como o próprio juiz, não lograrem 

êxito em provar o que se alega. 

                     O fundamento para a corrente aqui defendida se encontra no princípio da 

comunhão da prova (ou da aquisição processual), conforme o qual não interessa quem 

produziu a prova, pois esta se torna independente de quem a trouxe, passando a fazer parte 

dos autos. Desse modo, caso as partes não consigam se desincumbir de seu ônus, cabe ao 

magistrado, como parte de seus poderes instrutórios, ordenar provas ex officio, a fim de 

garantir o escopo estatal da efetividade do processo. 

                      Compartilhando desse pensamento, afirma Rui Portanova
73

: 

 

Num processo de natureza pública, como o brasileiro, em que o juiz, pelo art. 130 do 

CPC, tem tanta obrigação quanto as partes de produzir o meio de prova disponível, é 

pelo menos contraditório atribuir a qualquer das partes as consequências da falta de 

prova. Vigendo o princípio da comunhão de provas, a prova não é de uma ou de 
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outra parte, é do juízo. Se uma parte não produziu uma prova que deveria produzir, o 

juiz não pode manter-se inerte, pois também tem o dever de produzir tal prova. 

 

                     Também concordamos com os ensinamentos de Fredie Didier
74

, para quem: 

[…] o art. 333, CPC não pode ser lido isoladamente, mas à luz dos princípios que 

informam o processo civil cooperativo e igualitário. Consolida-se, assim, uma visão 

solidarista do ônus da prova, que viabiliza a justa e adequada tutela do direito 

material, em superação aos paradigmas individualistas e patrimonialistas 

 

 

 

                          Ao juiz cabe o dever de prolatar decisão desfavorável àquele que não se 

desincumbiu de seu encargo probatório, mas somente, como é óbvio, deve aplicar tal sanção 

no momento da sentença. Antes disso, não deve medir esforços para encontrar a verdade dos 

fatos juntamente com os litigantes, pois a efetividade processual o obriga a tentar sempre 

satisfazer o direito material daquele a quem competir razão, exceto, é claro, em situações 

excepcionais em que realmente não for possível provar o que se alega na demanda. 

 

 

 

3.2.3 Reformulação do sistema dispositivo clássico e a importância do juiz participativo 

                           

                     Como discutido anteriormente, a doutrina tradicional, com base em visão 

privatista do processo, em que este seria considerado mero instrumento de resolução de 

conflitos de interesses através da aplicação da vontade da lei, propunha a aplicação do 

denominado princípio dispositivo clássico, em detrimento do inquisitivo. 

                      Tal princípio determina caber às partes tanto a iniciativa do processo como a 

responsabilidade pela produção das provas, restando ao magistrado uma posição passiva de 

mero examinador da regularidade dos atos realizados, só devendo praticar atos probatórios 

quando insatisfatórias as provas trazidas pelos litigantes. 

                         Na lição de Cândido Dinamarco
75

: 

 

Essa passividade judicial integra os modelos do processo civil dispositivo clássico, 

em que ao juiz é imposto um comportamento estático e receptivo, sem outra missão 

no curso do procedimento senão a de dirigi-lo e chamá-lo à ordem quando 

necessário.            
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                          Portanto, o sentido empregado pelos defensores dessa linha seria a da plena 

disponibilidade das provas pelas partes, no sentido de que ao juiz, em nome da 

imparcialidade, não seria cabível, a princípio, nenhum poder instrutório no processo, tendo 

em vista a predominância da vontade dos particulares na solução da lide. 

                             Ocorre que, conforme ensinado por Bedaque
76

, os juristas em geral 

confundem o sentido do princípio dispositivo, na medida em que sua correta aplicação estaria 

relacionada somente à relação material disponível, não tendo influência alguma sobre a 

processual. 

                               Nesse sentido, aduz o citado professor
77

: 

 

Diante de tanta polêmica em torno da terminologia adequada para representar cada 

um desses fenômenos, e até mesmo da exata configuração deles, preferível que a 

denominação “princípio dispositivo” seja reservada tão somente aos reflexos que a 

relação de direito material disponível possa produzir no processo. E tais reflexos 

referem-se apenas à própria relação jurídico-substancial. Assim, tratando-se de 

direito disponível, as partes têm ampla liberdade para dele dispor, através de atos 

processuais ( renúncia, desistência, reconhecimento do pedido). E não pode o juiz 

opor-se à prática de tais atos, exatamente em virtude da natureza do direito material 

em questão. Essa sim corresponde à verdadeira e adequada manifestação do 

princípio dispositivo. Trata-se de um princípio relativo à relação material, não à 

processual. 

 

                               

                                        Sob esta visão, percebe-se que o princípio dispositivo não acarreta, como 

consequência indissociável, a diminuição, ou mesmo perda, dos poderes instrutórios do juiz, 

na medida em que se situam em planos diferentes os institutos. De um lado há a previsão legal 

do art. 130, do CPC, autorizando o magistrado a determinar a produção probatória necessária 

ao seu pleno convencimento, e de outro há a plena disponibilidade reservada aos litigantes de 

poderem desistir da lide, renunciar aos seus direitos, transigir com a parte contrária, além de 

outros atos processuais legítimos. 

                            O que se propugna é que, enquanto as partes têm a plena liberdade de iniciar 

ou não a demanda, uma vez que, pelo princípio da inércia, a jurisdição estatal deve ser 

provocada, a partir de quando resolve levar seu caso ao Judiciário o processo passa a se 

desenvolver por impulso oficial, tal como assevera o art. 262, do CPC (“O processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”), podendo o juiz 

produzir as provas que entender cabíveis para o deslinde da questão. 
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                              Assim, nas palavras de Barbosa Moreira
78

: 

 

Ora, ninguém é forçado a invocar um direito em juízo, nem, por conseguinte, 

a alegar o fato de que ele se originaria. Mas aí cessa o poder de disposição. Se a 

parte alega o fato, é porque quer que dele se extraia esta ou aquela consequência 

jurídica. Impedir o juiz de fazer o possível – para certificar-se de que o fato alegado 

realmente ocorreu (ou não ocorreu) será atitude manifestamente contraditória. Caso 

lhe resulte inconveniente, por tal ou qual motivo, a averiguação, tem ainda o 

litigante, no âmbito das relações jurídicas disponíveis, a opção de renunciar ao 

direito postulado, e com isso barrar o caminho à cognição judicial. O que de jeito 

nenhum se afigura razoável é pretender a tutela jurisdicional e, ao mesmo tempo, 

objetar a que o juiz se muna dos elementos necessários para verificar se deve ou não 

prestá-la nos termos requeridos. 

 

 

                             Não se pode mais enxergar o processo, sob um ângulo ultrapassado 

privatista, como “coisa das partes”, um duelo travado entre adversários, em que o juiz seria 

mero observador neutro. Em virtude disso, entende-se atualmente que, embora a relação 

jurídica em discussão seja privada, há sempre o interesse estatal na resolução justa e pacífica 

dos conflitos, como expressão de um Estado Democrático de Direito. 

                              Conforme esse entendimento, leciona Bedaque
79

: 

 

Quanto ao Verhandlungsmaxime, ou seja, a estrutura interna do processo mantida 

sob o domínio das partes, especialmente quanto à colheita de provas, que a maioria 

da doutrina identifica como o verdadeiro “princípio dispositivo”, tem sido rejeitada 

pela moderna ciência processual, pois a prevalência dele e da plena disponibilidade 

das relações jurídico-processuais está ligada a concepções privatistas do direito 

processual, hoje completamente ultrapassadas. 

 

                    

                                      E completa o renomado jurista
80

: 

 

Assim, se o pedido da tutela e os limites da prestação são privados, o modo como ela 

é prestada não o é. A relação processual rege-se sempre por princípios atinentes ao 

direito público, tendo em vista a sua finalidade, o seu objetivo. A natureza da 

relação a ser decidida pelo juiz não influiria, portanto, nos poderes instrutórios a ele 

conferidos. 

 

                        

                                      Nesses termos, portanto, conclui-se que o Brasil não adota o sistema 

dispositivo clássico, mas antes uma variação do mesmo, garantindo às partes a iniciativa para 

propor a demanda, assim como liberdade para dispor dos seus direitos disponíveis, ao mesmo 
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tempo em que assegura significativos poderes instrutórios ao juiz, como meio de garantir um 

julgamento justo e segundo os ditames da Constituição Federal, principalmente no que tange 

ao devido processo legal. 

                              Compartilha desse posicionamento Humberto Theodoro Júnior
81

, nos 

seguintes termos: 

 

 O Código, como se vê, não consagra o princípio dispositivo em sua plenitude. Se a 

parte tem a disposição da ação, que só pode ser ajuizada por ela, o impulso do 

processo, após o ajuizamento, é oficial. Além do interesse da parte, em jogo na lide, 

há o interesse estatal, em que a lide seja composta de forma justa e segundo as 

regras de direito. 

                                   

                          Ainda no que concerne às criticas ao ativismo do juiz no campo probatório, 

recordemos que existem doutrinadores defendendo a redução dos poderes concedidos ao 

magistrado, uma vez que, caso o mesmo interferisse na causa ordenando a produção de provas 

de ofício, estaria comprometendo seu dever de imparcialidade, favorecendo indevidamente 

uma das partes com sua atitude. 

                          Ocorre que semelhante ponto de vista, no âmbito da processualística civil 

moderna, não pode prosperar de modo algum, posto que o magistrado, ao determinar de ofício 

a produção probatória, está na verdade igualando as condições entre as partes no processo, 

tendo em vista o caráter marcante que o poder econômico de um dos litigantes pode exercer 

para seu possível sucesso na lide. 

                        Assim, observa-se que cotidianamente muitas vezes as causas são decididas a 

favor de quem possui maior poder aquisitivo para contratar os melhores advogados, os quais 

têm maior probabilidade de desenvolver uma tese que convença o juiz, e não de quem, apesar 

de ter efetivamente razão no conflito, não apresenta recursos suficientes para influenciá-lo da 

mesma forma que seu adversário. 

                        Nesse ponto, aduz Bedaque
82

: 

 

Entre as regras que não asseguram a real igualdade entre os litigantes, encontra-se a 

da plena disponibilidade das provas, reflexo de um superado liberal-individualismo, 

que não mais satisfaz as necessidades da sociedade moderna, pois pode levar as 

partes a uma atuação de desequilíbrio substancial. Muitas vezes, a inércia dos 

sujeitos no processo na fase instrutória deve-se a fatores econômicos ou culturais e 

não à intenção de dispor do direito. 
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                        Perfilhando entendimento semelhante, afirma Cândido Dinamarco
83

: 

 

Além disso, as desigualdades econômicas e culturais são capazes, quando 

incontroladas, de conduzir o processo à produção de resultados distorcidos em razão 

de insuficiências probatórias resultantes das desídias daquele que não se defendeu 

melhor porque não pôde; e, por expressa determinação legal, o juiz tem o dever de 

promover o equilíbrio das partes no processo, assegurando aos litigantes a paridade 

em armas que o princípio isonômico exige […] 

 
                                     

                            Como assegura a moderna ciência processual, a igualdade que deve ser 

garantida às partes em litígio é a real, e não meramente formal, isto é, os litigantes devem 

apresentar efetivamente igualdade de condições para que possam influenciar a convicção do 

magistrado com a mesma força, sem que o maior poder econômico de um seja determinante 

para sua vitória. Aos hipossuficientes cabe um fortalecimento de suas garantias processuais, 

como forma de balancear o natural desequilíbrio existente em relação ao adversário, sendo a 

atividade instrutória do juiz o melhor instrumento para esse fim. 

                           Além disso, não se pode levianamente suspeitar que o juiz, pelo simples fato 

de determinar a produção probatória, em busca da verdade, estaria realmente procurando 

favorecer uma das partes, em detrimento da outra, pois, como lembra Bedaque
84

: 

 

Ademais, quando o juiz determina a realização de alguma prova, não tem condições 

de saber, de antemão, seu resultado. O aumento do poder instrutório do julgador, na 

verdade, não favorece qualquer das partes. Apenas proporciona apuração mais 

completa dos fatos, permitindo que as normas de direito material sejam atuadas 

corretamente. E tem mais: não seria parcial o juiz que, tendo conhecimento de que a 

produção de determinada prova possibilitará o esclarecimento de um fato obscuro, 

deixe de fazê-lo e, com tal atitude, acabe beneficiando a parte que não tem razão? 

Para ele não deve importar que vença o autor ou o réu. Importa, porém, que saia 

vitorioso aquele que efetivamente tenha razão [...] 

 

 

                                    O juiz, ao determinar a produção probatória não busca favorecer nenhuma 

das partes, mas sim obter os meios suficientes para formar sua convicção da verdade acerca 

dos fatos narrados nos autos, proporcionando assim um julgamento justo e condizente com os 

valores de um autêntico Estado de Direito, como o Brasil. 
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                                  A função instrutória do juiz visa ainda buscar a denominada verdade real, 

isto é, aquela que se aproxima o máximo possível da efetiva reconstrução dos fatos, tal como 

ocorreram na realidade, pois não pode o magistrado se contentar com a simples verdade 

formal do processo, ou seja, a demonstração baseada meramente no que o juiz apreende dos 

autos, sem maiores aprofundamentos. 

                         Sob esse raciocínio, leciona Humberto Theodoro Júnior
85

: 

 

Embora a verdade real, em sua substância absoluta, seja um ideal inatingível pelo 

conhecimento limitado do homem, o compromisso com sua ampla busca é o farol 

que, no processo, estimula a superação das deficiências do sistema procedimental. E 

é, com o espírito de servir à causa da verdade, que o juiz contemporâneo assumiu o 

comando oficial do processo integrado nas garantias fundamentais do Estado 

Democrático e Social de Direito 

                

                          No mesmo sentido, Gustavo Badaró
86

: 

 

Mesmo que se aceite a impossibilidade de se atingir um conhecimento absoluto ou 

uma verdade incontestável dos fatos, não é possível abrir mão da busca da verdade. 

Tal renúncia significaria abdicar de uma decisão justa, reduzindo o processo a um 

mero método de resolução de conflitos de partes, no qual o fim da pacificação social 

pode ser atingido independentemente do modo de atuação e da exigência de uma 

reconstrução verdadeira dos fatos. 

 

                        Assim, ainda que se considere utópica a busca da verdade real no processo, 

há que destacar a importância da atuação do magistrado no sentido de aproximar-se o máximo 

possível desse objetivo, cabendo-lhe utilizar todos os instrumentos jurídicos possíveis, como 

dispõe o art. 130, do CPC. 

                         Entende-se que a produção probatória de ofício pelo juiz constitui o 

instrumento mais eficaz, estabelecido pela legislação processual pátria, para garantir a ordem 

jurídica justa, sem o que a vitória no conflito processual estaria muitas vezes atrelada ao 

maior poderio econômico do autor ou do réu, e não à argumentação apresentada por eles. 

                         Nessa linha, ensina Rui Portanova 
87

o seguinte: 

 

Enfim, uma visão tradicional, a partir do princípio da imparcialidade, forjou a 

deletéria imagem do “juiz um homem só”. Hoje, contudo vê-se claro, o que se quer é 

                                            
85

 THEODORO JUNIOR, Humberto. O processo justo: o juiz e seus poderes instrutórios na busca da 

verdade real, p.8-9. Disponível em <http://www.amlj.com.br/artigos/118-o-processo-justo-o-juiz-e-seus-

poderes-instrutorios-na-busca-da-verdade-real>. Acessado em: 30/06/2013. 

86
 BADARÓ, Gustavo Henrique Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Ed. RT, 2003, p.24. 

87
 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, p.80. 



60 

 

um juiz participativo, comunicativo, interessado, atuante, dinâmico e com pés na 

realidade. Em suma, um juiz-cidadão. 

 

 

                        Diante de todo o exposto, não podemos concordar com a visão da doutrina 

tradicional que limita a participação do magistrado, em nome da garantia de sua 

imparcialidade, pois ao julgador, como analisamos, cabe zelar para que a lide seja solucionada 

da maneira mais justa possível, e para tanto necessita igualar as condições de disputa entre as 

partes, assim como buscar sempre a verdade real dos fatos, através de um ativismo fundado 

nos princípios constitucionais e legais que regulam a função jurisdicional. 

                        Portanto, somos adeptos da corrente atual e majoritária, encampada 

principalmente pelo mestre José dos Santos Bedaque, de que não há, desde que obedecidos 

certos princípios processuais, conflito existente entre a atividade instrutória do juiz e seu 

dever de imparcialidade, pois em verdade, o Código até mesmo estimula tal comportamento 

ativo.  

                       Transforma-se assim a figura do juiz, antes encarado como um árbitro de 

conflitos envolvendo interesses meramente particulares, em um autêntico “diretor” do 

processo, responsável tanto pela sua regularidade como pela justiça que deve permeá-lo em 

todo seu desenvolvimento, buscando-se assim a pacificação social justa, escopo maior da 

função jurisdicional em um Estado de Direito. 

 

 

3.3 Modelo ideal proposto 

          

                       Como ressaltado anteriormente, o Código de Processo Civil brasileiro, através 

de seus dispositivos, incentiva amplamente a função instrutória do juiz, na medida em que 

estabelece diversos instrumentos de participação do mesmo.  

                       Aproxima-se, nesse sentido, do sistema inquisitivo, pois favorece a atuação de 

ofício do julgador, deixando em segundo plano o interesse particular dos litigantes, tendo em 

vista o objetivo estatal de garantir a pacificação social justa dos conflitos de interesse. 

                       Todavia, há que se ressaltar que o nosso ordenamento jurídico, apresenta uma 

salutar composição entre os sistemas inquisitivo e dispositivo, uma vez que o processo civil 

moderno não comporta a aplicação de nenhum dos dois em suas vertentes absolutas. Nem se 

pode excluir totalmente a participação do magistrado, deixando a condução do processo 
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exclusivamente sob a autonomia privada, nem é cabível a demasiada interferência do juiz, sob 

pena de permitirem-se possíveis arbitrariedades do mesmo. 

                         Nesse sentido, aduz Cândido Dinamarco
88

: 

 

 A fórmula do desejável compromisso de equilíbrio entre o modelo dispositivo e o 

inquisitivo consiste em prosseguir reconhecendo a estática judicial como norma 

geral, mas mandar que o juiz tome iniciativas probatórias em certos casos. É 

impossível traçar uma linha razoavelmente nítida entre o largo campo da proibição e 

os pequenos oásis de ativismo, mas alguns critérios razoavelmente objetivos existem 

e são capazes de iluminar a questão. 

 

                                 

                               O equilíbrio entre os dois sistemas estabelecido pelo processo civil moderno 

organiza-se da seguinte forma: o dispositivo é adotado no tocante à iniciativa da demanda 

pelas partes, assim como no delineamento do objeto do litígio e possibilidade de desistência 

da ação; já o modelo inquisitivo envolve a participação do magistrado na condução do 

processo, tendente a obter o julgamento mais justo possível, incluindo-se nesse âmbito a sua 

função probatória. 

                        Compartilhando de semelhante posicionamento, ensina Humberto Theodoro 

Júnior
89

: 

 

O moderno processo civil procurou conciliar os antigos princípios dispositivo e 

inquisitivo. Manteve a feição dispositiva, diante da postura de inércia do judiciário 

quanto à abertura do processo, deixando à exclusiva iniciativa das partes a formação 

da relação processual e a definição do objeto litigioso. Ainda sob o império do 

princípio dispositivo, conservou-se a jurisdição limitada ao pedido do autor e à 

exceção do réu, interditando-se ao juiz a instauração ex officio de processo e o 

julgamento de questões estranhas à litiscontestação (CPC, arts. 2º, 128 e 460). 

 

Mas, como a garantia de acesso à justiça (essência da nova concepção política e 

social do processo) não pode esgotar-se no simples ingresso das pretensões nos 

tribunais, e reclama “o acesso à ordem jurídica justa” 
90

, o direito positivo teve de 

reforçar os poderes do juiz na condução da causa, tanto na vigilância para que seu 

desenvolvimento fosse procedimentalmente correto, como no comando da apuração 

da verdade real em torno dos fatos em relação aos quais se estabeleceu o litígio. 

 

 

                         Por outro lado, em que pese a profunda importância do ativismo judicial na 

atividade probatória, há que se destacar que tal prerrogativa do magistrado, assim como todas 
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as demais, se encontra sujeita a princípios constitucionais e legais, sem os quais a atuação do 

magistrado representaria mera arbitrariedade, destituída de qualquer respaldo da legislação. 

                          Sintetizando o tema, aduz Ada Pellegrini
91

: 

 

[...] a atuação do juiz na atividade instrutória não é ilimitada. Existem balizas 

intransponíveis à iniciativa oficial, que se desdobram em três parâmetros: a rigorosa 

observância do contraditório, a obrigatoriedade de motivação, os limites impostos 

pela licitude (material) e legitimidade (processual) das provas. 

 

 

                          Entre esses limites impostos pelo ordenamento jurídico, encontra-se a 

necessidade de submeter as provas determinadas pelo magistrado ao contraditório entre as 

partes, ou seja, permitir que os litigantes se manifestem acerca delas, possibilitando assim o 

debate em condições de igualdade, e não a autoritária imposição da prova pelo juiz.           

                        Na lição de Bedaque
92

, afirma-se o seguinte: 

 

O perfeito funcionamento do princípio do contraditório é a maior arma contra o 

arbítrio do julgador. Assim, a concessão de poderes instrutórios ao juiz encontra seu 

limite natural no contraditório, que impede a transformação da arbitragem em 

arbitrariedade, da discricionariedade em despotismo. O juiz ativo quanto à 

determinação da prova, mas submetido às restrições determinadas pelas garantias 

das partes no processo, especialmente a ampla defesa e o contraditório, é 

perfeitamente compatível com o modelo processual democrático e seguro a que 

aspiramos. 

 

 

                        Outra restrição à iniciativa probatória do juiz reside na observância do objeto 

litigioso delimitado pelas partes. Conforme o princípio da adstrição, não cabe ao magistrado 

determinar a produção de provas sobre fatos não alegados nos autos, sob pena de proferir 

decisões extra ou ultra petita, desobedecendo desse modo a disposição legal nos arts. 128
93

 e 

460
94

 do CPC. 

                   Nessa esteira, complementa Humberto Theodoro Júnior
95

: 

 

A necessidade da prova, ordenada de ofício, deve surgir do contexto do processo e 

não de atividade extra-autos, sugerida por diligências e conhecimentos pessoais ou 

                                            
91

 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista Forense 

347/3-10, p.6 
92

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009, p. 115-116. 
93

 Art.128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não 

suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 
94

 Art.460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
95

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1, 50. ed. Rio de Janeiro:Forense, 

2010, p. 486. 



63 

 

particulares auridos pelo magistrado fora do controle do contraditório. O juiz pode 

ordenar a produção de provas não requeridas pela parte, mas não pode tornar-se um 

investigador ou um inquisidor. 

                                   

                         Por fim, há a obrigação do juiz de motivar suas decisões, pelo que revela as 

razões que justificam a produção de determinada prova, e por qual motivo o julgador não se 

sentiu convicto a partir daquelas já trazidas aos autos pelas partes. 

                    Nos dizeres de Fredie Didier
96

, a motivação das decisões judiciais é também uma 

mostra de sua imparcialidade, afastando-se, com isso, a possibilidade de o magistrado, por 

motivo de foro íntimo, tentar beneficiar esta ou aquela parte. 

                    Observa-se, em suma, que as limitações legais à atuação do magistrado na 

atividade probatória constituem antes uma barreira às possíveis arbitrariedades que este possa 

vir a cometer, assim como um reforço das garantias processuais das partes, pois, caso 

efetivamente respeitadas, afastam de vez qualquer pretensão de relacionar o ativismo judicial 

a uma suposta quebra do seu dever de imparcialidade. 

                     Portanto, as restrições aqui comentadas devem ser encaradas não como um 

obstáculo à participação do juiz, isto é, uma suposta preferência do sistema processual pátrio 

pela figura do magistrado passivo, mas sim como uma garantia de que as partes terão seus 

direitos preservados, e de que o juiz exercerá seu ofício dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela Lei. 
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CONCLUSÃO 

 

                    Como se observa do estudo aqui realizado, somos adeptos da corrente 

doutrinária, atual e majoritária, que defende a prevalência do ativismo judicial sobre a 

passividade que alguns juristas alegam ser ideal à figura do julgador. 

                     Para fundamentar o entendimento aqui adotado, nos baseamos nas seguintes 

conclusões: 

                    A) Em contraposição aos superados sistemas da tarifação legal e do livre 

convencimento, o Código de Processo Civil brasileiro adota modernamente o livre 

convencimento motivado como sistema regulador da apreciação probatória pelo juiz, pois, na 

medida em que o art.130 autoriza a participação do julgador na produção de provas, nada 

mais coerente do que se permitir que este aprecie, desde que motivadamente, de forma livre e 

independente as provas trazidas aos autos. 

                     Não fosse assim, chegar-se-ia ao absurdo de se permitir que o juiz produzisse 

provas, mas não pudesse examiná-las conforme seu livre entendimento, o que obviamente 

tolheria sua prerrogativa. 

                     O que o Código estabelece é a liberdade moderada do magistrado, uma vez que 

balizado por parâmetros legais, como a imposição de hierarquia legal entre determinadas 

provas, em circunstâncias específicas, além da necessidade de motivação no momento da 

avaliação probatória, de modo a afastar qualquer possível resquício de arbitrariedade, ou 

mesmo parcialidade do julgador. 

                     Portanto, entendemos que a utilização da livre persuasão do juiz representa um 

reflexo da intenção do legislador de ampliar o ativismo judicial, em busca do ideal da justiça 

nas decisões. 

                     B) No que se refere à distribuição do ônus probatório entre os litigantes, 

demonstrou-se que o que importa para a sistemática processual civil é seu aspecto objetivo, 

isto é, se encarado como regra de julgamento que permite ao juiz, caso não se sinta totalmente 

convencido ao julgar a demanda, proferir decisão desfavorável àquele que não se desincumbiu 

de seu encargo. 

                          Assim, a disposição legal sobre o ônus da prova (art.333, CPC) não 

corresponderia a uma efetiva limitação aos poderes instrutórios do juiz, e sim a um 

instrumento para impedir o non liquet, ou seja, a ausência de julgamento justificada pela 

insuficiência probatória. O juiz não pode se escusar de sentenciar baseado na desídia das 
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partes; no máximo lhe cabe o direito de puni-las processualmente quando não cumprirem seu 

dever de provar. 

                          Entende-se que, conforme o princípio da aquisição processual, as provas não 

pertencem a quem as produziu, e sim ao processo, de forma que tal função caberia tanto às 

partes como ao juiz, possibilitando-se a este a participação em conjunto com aquelas, pois os 

litigantes não são “donos” das provas, mas sim responsáveis por trazê-las aos autos 

juntamente com o magistrado. 

                         C) Em relação aos sistemas reguladores da atividade instrutória do juiz, 

inquisitorial e adversarial, compreendemos que, quanto à produção probatória, o Brasil segue 

o primeiro modelo, fundado no princípio inquisitivo. 

                         Isto se dá porque o Código estabelece, em seu art. 130, a possibilidade do juiz 

produzir de ofício todas as provas que entender necessárias à instrução do processo, 

ampliando-se dessa maneira a importância do ativismo judicial na resolução dos casos 

apresentados ao Judiciário, em detrimento da passividade do julgador, a qual é característica 

do princípio dispositivo. 

                          O ordenamento pátrio, na verdade, procurou conciliar ambos os modelos, mas 

sob aspectos diferentes. Enquanto o inquisitivo disciplina a atividade probatória do juiz, o 

dispositivo envolve a possibilidade das partes, segundo seu interesse, tanto promover o início 

da demanda, como porventura desistir da mesma. 

                         Percebe-se então que o processo tem início pela vontade das partes 

(dispositivo), mas depois que começa passa a se desenvolver por impulso oficial (inquisitivo). 

Nesse sentido, o magistrado dispõe de diversos instrumentos que garantam sua participação 

na resolução justa da demanda, mas isto não retira a prerrogativa das partes disporem de seus 

direitos quando cabível.  

                            D) Quanto ao possível conflito, como entendem alguns doutrinadores, entre 

a função instrutória do juiz e o princípio da imparcialidade, tecemos diversos contra-

argumentos, pois somos adeptos da corrente de pensamento majoritária que defende a maior 

participação do juiz como necessidade para se alcançar a justiça no caso concreto. 

                          Em primeiro lugar, o fato de o juiz poder participar ativamente da produção 

probatória não retira o direito das partes de assim também procederem, uma vez que as 

provas, como se infere do princípio da aquisição processual, pertencem a todos os envolvidos 

na lide. Tanto há o interesse dos particulares em obter a satisfação de seu direito material, 

como do Estado em promover a pacificação social justa dos conflitos. 
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                              Em segundo, não se pode levianamente suspeitar da imparcialidade do 

julgador simplesmente devido ao seu ativismo, tendo em vista que ele não tem como saber de 

antemão a quem a prova beneficiará na demanda. Quando se dispõe a determinar a produção 

de provas, o magistrado está apenas buscando completar o seu convencimento, em virtude da 

desídia, ou mesmo inaptidão das partes para livrá-lo de qualquer dúvida em relação aos fatos 

narrados.  

                           Não é possível esquecer também a importante função isonômica do juiz, pois 

o mesmo, ao participar ativamente da função probatória, reduz a possibilidade do poder 

econômico de uma das partes representar o fator determinante para sua vitória, e não as suas 

razões alegadas. O ativismo judicial aumenta as chances daquele que é hipossuficiente poder 

enfrentar seu adversário na demanda em igualdade de condições.  

                           Observa-se cotidianamente que, muitas vezes, pessoas menos abastadas, por 

não poderem contratar um advogado de primeiro nível, acabam tendo suas chances de vitória 

sobremaneira reduzidas, tendo em vista possuírem menos recursos no âmbito probatório.  

                         Nesse sentido, o juiz desenvolve papel fundamental, a fim de garantir a 

observância ao princípio da paridade de armas, concedendo condições mais igualitárias a 

ambos os litigantes. 

                           Por fim, temos que a passividade do juiz, como condição para salvaguardar 

sua imparcialidade, configura, na verdade, uma falácia, pois ao agir assim, estaria deixando de 

cumprir com seu papel de “diretor” do processo, deixando totalmente a condução do mesmo 

ao livre arbítrio das partes, o que é inconcebível em um Estado que se pretende ser 

denominado Democrático e de Direito.     

                             A função jurisdicional, como um dos pilares do Estado, deve obediência aos 

dispositivos constitucionais e legais, não sendo cabível seu exercício autoritário e 

desrespeitoso aos princípios estabelecidos, mas também não pode ser uma atividade 

engessada, em que o magistrado exerceria papel estático como mero observador da conduta 

das partes. 

                             Como cidadão que é, se espera que o juiz desenvolva papel atuante na 

solução das demandas que lhe são apresentadas, sempre em busca da consecução de uma 

ordem jurídica justa, pautada em valores éticos e morais que assegurem tanto os interesses dos 

litigantes como do Estado em promover o bem de todos indistintamente, sendo o processo um 

dos seus principais instrumentos para tanto. 
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