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RESUMO 

 

Partindo do pressuposto de que a maneira como o direito processual civil é 
concebido decorre da forma de pensar de cada época, busca-se desenvolver, ao 
longo do trabalho, um raciocínio lógico que permita identificar o modelo cooperativo 
de processo como o que melhor traduz o pensamento e os anseios dos cidadãos do 
século XXI, sob a perspectiva do Estado Democrático Constitucional. Dessa forma, 
após um apanhado histórico dos modelos processuais da Modernidade, passa-se a 
dissertar acerca do Estado Democrático Constitucional. Nesse ponto, constata-se 
que esse paradigma de Estado é fundamentado no princípio da soberania popular e 
na busca pela efetivação dos princípios constitucionais em todos os ramos do 
direito. Dentre esses princípios constitucionais, os que se relacionam com o direito 
processual estão albergados pela cláusula geral do devido processo legal em sua 
perspectiva formal. Dessa forma, observa-se que o modelo processual adequado 
para o Estado Democrático Constitucional deve ser aquele que, além de favorecer a 
participação dos envolvidos no processo, permite o cumprimento do princípio do 
devido processo legal. Tais escopos são concretizados no modelo cooperativo de 
processo, que apregoa uma condução dialética do feito, com base no princípio da 
cooperação intersubjetiva. Para tanto, valeu-se do método dedutivo, procedendo um 
estudo histórico-comparativo, através de uma pesquisa bibliográfica e documental. 
 

Palavras-chave: Modelo cooperativo de processo. Devido processo legal. Estado 

democrático constitucional. 
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RESUMEN 

 

Com base en el presupuesto de que la manera como el derecho procesal civil es 

concibido resulta de la forma de pensar de cada época, se intenta desarrollar, al 

largo del trabajo, un raciocinio lógico que permita identificar el modelo cooperativo 

de proceso como lo que mejor traduce el pensamiento e los deseos de los 

ciudadanos del siglo XXI, bajo la perspectiva del Estado Democrático Constitucional. 

Así que, después de una revisión histórica de los modelos procesales de la 

modernidad, se pasa a disertar acerca del Estado Democrático Constitucional. En 

este punto, se constata que ese paradigma de Estado es fundamentado en el 

principio de la soberanía popular e en la busca por la efectuación de los principios 

constitucionales en todo las ramas de  derecho. Entre esos principios 

constitucionales, los que se relacionan  con el derecho procesal están acogidos por 

la cláusula general del debido proceso legal en su perspectiva formal. Así que se 

observa que el modelo procesal apropriado para el Estado Democrático 

Constitucional es aquel que, además de promover la participación de los envolvidos 

en el proceso, permite el cumplimiento del principio del debido proceso legal. Esos 

objetivos se obtienen en el modelo cooperativo de proceso, que defende una 

conducción dialéctica del proceso, con base en el principio de la cooperación 

intersubjetiva. Para eso, se ha utilizado el método deductivo, mediante la realización 

de un estudio histórico-comparativo, a través de un estudio bibliográfico y 

documental. 

Palabras claves: Modelo cooperativo de proceso. Devido proceso legal. Estado 

democrático constitucional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito, como ciência humana, reflete a forma de pensar da época em 

que é produzido, e o direito processual civil, como parte daquele, também obedece à 

mesma regra. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é desenvolver um 

raciocínio lógico que permita identificar o modelo cooperativo de processo como o 

que melhor traduz o pensamento e os anseios dos cidadãos do século XXI, sob a 

perspectiva do Estado Democrático Constitucional. 

A discussão do presente tema justifica-se pela necessidade de consagrar, 

no formalismo do processo civil, as bases do novo paradigma de Estado, quais 

sejam: a soberania popular e a efetivação dos princípios constitucionais, dentre os 

quais, encontra-se a justiça. Pois, no Brasil, ainda imperam, com relação ao papel 

dos sujeitos do processo, concepções ligadas aos modelos processuais dominantes 

nos séculos passados. Sendo a exposição do assunto uma das vias para se pensar 

a respeito do mesmo e identificar meios de superar essas concepções que não mais 

podem subsistir na ordem constitucional inaugurada pela CF/88. 

Tendo em vista esse objetivo, o trabalho foi dividido em quatro capítulos 

concatenados entre si, dividindo-se o tema em debate da forma abaixo exposta. 

No primeiro capítulo, tratou-se dos modelos processuais da Idade 

Moderna, quando dois paradigmas diferentes de Estado foram concebidos pela 

Humanidade: o Estado Liberal e o Estado Social. Como ambos possuíram modelos 

processuais que refletiam as características próprias de cada época, tratou-se de 

traçar um panorama que permitisse perceber as transformações sofridas pelo direito 

processual nesses últimos séculos. 

O segundo capítulo descreve a superação do Estado de Direito pelo 

Estado Constitucional Democrático, ocorrida no final do século passado. A 

modificação foi fomentada pelas teorias englobadas pelo movimento do 

neoconstitucionalismo, que apregoa a máxima efetivação dos princípios insculpidos 

na Constituição, sob a forma de direitos e garantias fundamentais. 

O terceiro capítulo, por sua vez, trata do princípio do devido processo 

legal, começando pelo seu surgimento e evolução conceitual ao longo da História, 

durante a qual, o mesmo foi expandindo a gama de princípios que dele decorrem. 
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Destaca-se, ainda, a força normativa adquirida pelo referido princípio dentro do 

Estado Democrático Constitucional. 

O quarto capítulo, como decorrência dos outros três, procura delinear o 

modelo cooperativo de processo, dentro da crença de que este seria o que melhor 

preenche os escopos do modelo de Estado atual. Para tanto, busca inspiração nos 

ordenamentos processuais de outros países que já adotam perfis mais democráticos 

em seus Códigos. Realiza-se, ainda, uma análise das disposições do projeto do 

novo CPC brasileiro (PL nº 8046/10) que se coadunam com as características do 

modelo cooperativo de processo. O desfecho do capítulo é feito com uma breve 

consideração acerca da relação existente entre esse modelo de jurisdição e o 

princípio da razoável duração do processo. 

Para tanto, valeu-se do método dedutivo, procedendo um estudo 

histórico-comparativo, através de uma pesquisa bibliográfica e documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

2 OS MODELOS PROCESSUAIS DA MODERNIDADE 

 

O direito, como um todo, é influenciado, de forma decisiva, pelas ideias do 

seu tempo, e o Direito Processual Civil, como ramo daquele, também participa dessa 

dinâmica. Dessa forma, pode-se observar, tanto nas leis processuais quanto na 

praxis, os reflexos do pensamento filosófico dominante em cada época. 

Nesse sentido: 

 

O direito processual, como fenômeno cultural, produto exclusivo do homem 
e por conseqüência empolgado pela liberdade, não encontrável in rerum 
natura, tem o seu tecido interno formado pela confluência das idéias, 
projetos sociais, utopias, interesses econômicos, sociais, políticos e 
estratégias de poder reinantes em determinada sociedade, com notas 
específicas de tempo e espaço. Impossível, portanto, assimilá-lo, apesar do 
seu caráter formal, a um mero ordenamento de atividades, dotado de cunho 
exclusivamente técnico, composto por regras externas, estabelecidas pelo 
legislador de modo totalmente arbitrário. A estrutura mesma do processo 
civil não é moldada pela simples adaptação técnica do instrumento 
processual a um objetivo determinado, mas especialmente por escolhas de 
natureza política, em busca dos meios mais adequados e eficientes para a 
realização dos valores que dominam o meio social, estes sim estruturando a 
vida jurídica de cada povo, de cada nação, de cada estado.

 1
 

 

O que se passará a fazer a seguir é exatamente identificar como a forma 

de pensar da Humanidade na Idade Moderna influenciou na maneira de conceber o 

Direito Processual Civil, criando modelos processuais com características bem 

peculiares: o modelo processual do Estado Liberal e o modelo processual do Estado 

Social. 

 

2.1 O modelo processual do Estado Liberal 

 

Para uma melhor compreensão do assunto, antes de se começar a tecer 

considerações a respeito deste modelo processual propriamente, faz-se necessária 

                                                             
1
  OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. A garantia do contraditório. Mundo Jurídico, abr. 2003. 

Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto261.doc>. Acesso em 23 mar. 
2011. 
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uma prévia explanação acerca do pensamento dominante (Liberalismo) e do tipo de 

Estado que existia na época. 

 

 

2.1.1 Liberalismo e Estado Liberal 

  

O nome liberalismo expressa, de forma fiel, a ideia central dessa corrente 

filosófica. Do latim liber (livre), trata-se da corrente filosófica que defende que o 

cidadão deve estar o mais livre possível do poder estatal. Essa filosofia 

desenvolveu-se no século XIX, na Europa, e espraiou suas ideias por várias 

ciências, como o direito, a política e a economia. 

À época, os países europeus eram governados por monarcas 

absolutistas, e a nobreza e o clero desses países gozavam de diversos privilégios à 

custa da grande massa da população que trabalhava muito para pagar os altos 

tributos, que financiavam essas vantagens. 

No entanto, esse cenário começou a mudar com o desenvolvimento do 

comércio. Pois, não podendo exercer as atividades mercantis, visto que a Igreja 

condenava os lucros obtidos com as mesmas, os nobres passaram a associar-se 

aos burgueses (miseráveis que moravam nos arredores dos burgos que cercavam 

as cidades) para que estes comercializassem em seu próprio nome, dividindo, 

posteriormente, os lucros. Essa foi uma época bastante propícia para o crescimento 

do comércio, porque foi marcada pelo desenvolvimento das grandes navegações, o 

que proporcionou a internacionalização da atividade mercantil. Assim, os burgueses 

tiveram condições de expandir seus parceiros comerciais, mantendo relações dessa 

natureza com o Oriente e as colônias européias na América. Os lucros advindos 

dessa atividade, nem sempre, eram repassados de forma honesta pelos burgueses 

aos membros da nobreza, que financiavam, às escondidas, suas viagens. Dessa 

forma, houve uma ascensão da classe burguesa, antes miserável, e uma 

decadência da nobreza, causando uma profunda alteração social que iria repercutir 

na estrutura da sociedade de forma ampla. 

Detentores de vasto poder econômico, os burgueses ansiavam por poder 

político, o que era impossível nos moldes em que se dava a organização política dos 

países europeus exposta anteriormente. Por isso, eles se organizaram para mudar 
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essa situação. Houve, na Europa, a eclosão de movimentos que foram denominados 

de Revoluções Liberais. A mais famosa delas foi a Revolução Francesa de 1789, 

que inaugurou o Estado Liberal no País.  

Os revolucionários foram buscar fundamentos teóricos para suas ações 

no Liberalismo, que, por defender a mais ampla liberdade dos cidadãos em relação 

ao Estado, casava, perfeitamente, com os interesses da burguesia, posto que esta 

queria desenvolver sua atividade comercial de forma livre, sem precisar de qualquer 

autorização estatal nem de repartir os lucros com a nobreza ocupante do poder 

político até então.  

No campo jurídico, o liberalismo teve, como principais teoristas, John 

Locke, Barão de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Uma das principais 

características dessa corrente filosófica foi o individualismo, posto que o capitalismo 

(forma como o Liberalismo expressou-se no campo econômico) é, essencialmente, 

egoísta e busca sempre auferir mais lucro, acumulando mais riquezas. Nesse 

sentido, defendeu-se o princípio do laisser faire, laisser passer, ou seja, a livre 

iniciativa empresarial, segundo a qual o mercado deve funcionar livremente, pois ele 

mesmo encarrega-se de corrigir desequilíbrios que possam surgir, o que se coaduna 

com outra característica do pensamento liberal, qual seja, o absenteísmo estatal. 

Por outro lado, contraditoriamente, o Liberalismo exigia uma segurança 

jurídica por parte do Estado de que este disporá de meios eficientes para fazer com 

que se cumpram as negociações efetuadas, o que gerou, consequentemente, o 

aprimoramento do processo de execução.  

Nesse viés, Canotilho afirma que: 

 

A economia capitalista necessita de segurança jurídica e a segurança 
jurídica não estava garantida no Estado Absoluto, dadas as freqüentes 
intervenções do príncipe na esfera jurídico-patrimonial dos súditos e o 
direito discricionário do mesmo príncipe quanto à alteração e revogação das 
leis. Ora, toda a construção constitucional liberal tem em vista a certeza do 
direito. O laço que liga ou vincula às leis gerais as funções estaduais 
protege o sistema da liberdade codificada do direito privado burguês e a 
economia do mercado.

2
 

 

                                                             
2
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Toria da Constituição. 6. ed.  

Coimbra: Almedina, 2002, p. 109. 
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Além disso, como fruto da busca ávida por liberdade dos burgueses, 

houve o desenvolvimento do princípio da legalidade (que resguarda a liberdade 

individual do arbítrio do governante através da necessidade de previsão legal para 

que o cidadão seja compelido à realização de qualquer ação ou omissão). Com isso, 

a lei é colocada no centro do ordenamento jurídico, deslocando a Jurisprudência de 

lugar de fonte de direito para técnica de conhecimento do mesmo. Nesses termos, 

Ferrajoli afirma que:  

 

[...] con la afirmación del principio de legalidad como norma de 
reconocimiento del derecho existente, la ciencia jundica deja de ser una 
ciencia inmediatamente normativa para convertirse en una disciplina 
tendencialmente cognoscitiva, es decir, explicativa de un objeto —el 
derecho positivo— autónomo y separado de ella.

3
 

 

No entanto, dentre todas as características impressas pelo Liberalismo 

nesse Estado nascente, a mais expressiva é adoção da fórmula da separação de 

poderes. Outrora, o monarca concentrava, em suas mãos, todos os poderes do 

Estado, de maneira que não encontrava qualquer limite para o exercício dos 

mesmos, exercendo-os conforme seu bel-prazer. Contudo, no Estado Liberal, o 

exercício dos poderes estatais passa a ser dividido em órgãos diferentes. Nas 

palavras de Bonavides, ―O princípio da separação de Poderes traçava, por indução, 

raias ao arbítrio do governante, em ordem a prevenir a concentração de poderes 

num só ramo da autoridade pública.‖ 4 O mesmo autor afirma, ainda, mais adiante, 

que a separação de poderes é um princípio ―do qual não se pode prescindir sem 

correr o risco de recair nos regimes de exceção e arbítrio‖.5 

A teoria da separação de poderes foi esboçada por Aristóteles em sua 

obra A Política. No entanto, o primeiro que teorizou acerca do assunto de forma 

sistemática e científica foi o inglês John Locke na obra intitulada Segundo Tratatado 

sobre o Governo Civil. Importa ressaltar, ainda, a esse respeito, que apenas, com 

Montesquieu (Do Espírito das Leis), a teoria da separação de poderes ganhou a 

                                                             
3
 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y fututo Del estado de derecho. UNED, jan. 2001. Disponível em: 

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2001-17-0011&dsID=pdf>. Acesso em 24 
mar. 2011. 
 
4
 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6. ed.  São Paulo: Malheiros, 2007,  p.42. 

 
5
  Ibid., p. 43. 
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feição tripartite, posto que, com Locke, a mesma contava com um quarto poder, o 

moderador. 

O postulado da separação de poderes foi, inicialmente, previsto nas 

Constituições adotadas pelas ex-colônias inglesas na América, consolidando-se com 

a previsão na Constituição dos Estados Unidos da América (1787). Posteriormente o 

axioma foi positivado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

segundo o qual: ―Toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição.‖  

Esse dispositivo consegue revelar, claramente, a importância que o 

princípio da separação de poderes ganhou, desde então, na história constitucional 

da Humanidade, a ponto de tornar-se postulado básico de todas as Constituições 

democráticas que se seguiram, como é o caso da Constituição Federal brasileira de 

1988, que, em seu art. 2º, traz a previsão do referido princípio.6 

 

2.1.2 Liberalismo processual 

 

As idéias dessa época interferiram em todo o direito, inclusive no direito 

processual civil, que, conjugando características do processo comum (modelo 

processual anterior) com novos traços, inaugurou um dos principais modelos 

processuais da Modernidade, cujas peculiaridades serão relatadas adiante. 

A primeira dessas características é a adoção do princípio da escritura, 

segundo o qual somente é permitido ao juiz julgar de acordo com aquilo que está 

presente nos autos. Dessa forma, o magistrado não mantinha, praticamente, 

contanto com as parte, que deveriam sempre reportar-se a ele de forma escrita.  

Essa peculiaridade fazia com que o processo se desenvolvesse de forma 

bastante lenta, dada a necessidade de todas as manifestações terem de ser feitas 

por escrito, o que não apenas resultava no retardamento do deslinde do caso, mas 

também tornava, muitas vezes, inócua a decisão. Ilustrando o que se acabou de 

afirmar, tem-se, abaixo, o relato de Castillo, acerca do processo civil espanhol 

durante o século XIX: 

                                                             
6
 Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o       

Judiciário. 
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Un proceso construido de ese modo ofrece fatalmente un defecto: la 
lentitud. Con relación a España, no eran raros a comienzos del siglo xix los 
pleitos que se prolongaban no ya durante años, sino durante generaciones; 
los comenzaba el padre, los seguía el hijo y los concluía el nieto, si es que 
antes no se había agotado la paciencia y la fortuna de los litigantes.

7
  

 

O princípio da escritura foi um resquício herdado da fase preliberal, 

imediatamente anterior a que ora está em pauta. Senão, veja-se a citação abaixo, 

em que se disserta acerca da presença do princípio da escritura nessa fase 

antecedente do processo: 

 

[...] se desenvolvia de modo quase exclusivamente escrito, para satisfazer 
necessidades de vários gêneros, que consistiam, de um lado, na exigência 
de controlar a atividade do juiz, seja no cumprimento dos seus atos 
processuais, seja com referência ao conteúdo dos provimentos judiciários, 
e, de outro, na convicção de que a escritura determinasse a certeza jurídica. 
A conseqüência foi a consagração de um brocardo que caracteriza to um 
modo de ver o processo: quod non est in acts non est in mundo.

8
 

(tradução livre) 

 

  

Para enriquecer a presente exposição, traz-se, ainda, o comentário feito 

por Cappelletti a respeito do princípio da escritura, segundo o qual, tratava-se de 

um: 

 
[...] sistema ou princípio, segundo o qual o juiz devia julgar apenas com 
base nos escritos, sem nunca entrar em contato direto (e, por conseguinte, 
oral) com as partes, com as testemunhas, com os peritos. A escritura era 
considerada quase como um escudo do juiz contra as tentações e os 
perigos da parcialidade. Era, na realidade, a barreira, o diafragma que 

                                                             
7
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Estudios de teoria general e historia del proceso (1945-

1972). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, t. II, p. 20. 
 
8
No original: ―[...] si svolgeva in modo quase esclusivamente scritto per soddisfare necessità sociali di 

vario genere Che consistevano, da um lato, nell‘esigenza di controllare l‘operato Del giudice, sai nel 
compimento degli atti processuale sai com riferimento al contenuto dei provvedimenti giudiciari, e 
dall‘altro, nella convinzione che la scrittura determinasse La certeza giuridica. La conseguenza fu la 
consacrazione di um brocardo che caratterrizza tutto un modo di vedere Il processo: quod non est in 
actis non est in mundo‖. MONTERO AROCA, Juan. I principi politici del nuovo processo civile 
spagnolo. Napoli: Edizioni Scentifiche italiane, 2002, p. 33 apud NUNES, Dierle José Coelho. 
Processo Jurisdicional Democrático: Uma Análise Crítica das Reformas Processuais. Curitiba: 
Juruá, 2010, p. 63. 
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separava o juiz do processo e daqueles que do processo são os 
verdadeiros protagonistas privados: sobretudo as partes e as testemunhas.

9
 

  

Da citação acima, é possível extrair, ainda, outra característica do modelo 

processual da fase preliberal que se perpetuou pela fase liberal do processo, qual 

seja, a visão privatística do processo. Assim, durante o liberalismo processual, o 

processo era visto como ―coisa das partes‖. Não se possuía, à época, a noção de 

que o processo, como forma de resolução de conflitos, interessava também a toda 

sociedade, que preza pelo convívio pacífico entre seus pares, e que, portanto, 

deveria o mesmo ser tutelado pelo Estado, através de um Judiciário mais atuante.  

Cabe observar também, nesse tocante, que essa visão do processo 

compatibiliza-se, perfeitamente, com o pensamento individualista da época e que 

exigia um Estado mínimo, em que o interesse privado prevalecia sobre o público. 

Assim, acreditava-se que cada cidadão era capaz de, por si, cuidar dos próprios 

interesses, não cabendo ao Estado qualquer forma de ingerência no que, na visão 

da época, somente dizia respeito às partes envolvidas na lide. 

Disso, pode-se concluir que o modelo processual do Liberalismo era 

guiado pelo princípio do dispositivo, segundo o qual, as parte são os protagonistas 

do processo judicial. Devendo o juiz quedar-se inerte, aguardando o desenrolar do 

processo, o qual é dirigido pelas partes. Estas possuíam poder para, inclusive, 

determinar os prazos a serem observados dentro do procedimento e o término de 

uma fase processual. Somente, no momento de prolatar a decisão, o magistrado 

agia de forma efetiva e o fazia com aquilo que lhe estava disponível, ou seja, com o 

material probatório que as parte conseguiram, por seus próprios esforços, juntar aos 

autos, uma vez que lhe era vedado agir de ofício.  

A respeito do princípio do dispositivo, leciona a doutrina que: 

 

O princípio é de inegável sentido liberal, porque a cada um dos sujeitos 
envolvidos no conflito sub judice é que deve caber o primeiro e mais 
relevante juízo sobre a conveniência ou inconveniência de demonstrar a 
veracidade dos fatos alegados.

10
 

                                                             
9
CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado. Belo Horizonte: Cultura Jurídica, 

2002, p. 39-40 apud NUNES, Dierle José Coelho.  Processo Jurisdicional Democrático: Uma 
Análise Crítica das Reformas Processuais. Curitiba: Juruá, 2010, p. 73. 
10

 CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 21. ed.  São Paulo: Malheiros, 2005, p. 66. 
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Percebe-se dessa forma, que se trata de um modelo processual em que 

grandes injustiças poderiam ser cometidas, posto que, mesmo que se constatassem 

vantagens econômicas ou técnicas de uma parte em relação à outra, nada seria feito 

para modificar tal situação e tentar igualá-las em um mesmo patamar para que 

pudessem litigar de forma equiparada.  

Essa característica que se reputa tão danosa para a efetiva realização da 

justiça no caso concreto foi tida como adequada para o modelo processual em 

destaque, porque também era um traço deste a crença em uma igualdade formal 

entre as partes. Assim, não se podia vislumbrar qualquer forma de injustiça sendo 

cometida dentro do processo, uma vez que se acreditava que as partes estavam em 

situação de equilíbrio. A concepção de igualdade que se tinha era, dessa forma, 

apenas um mandamento negativo, segundo o qual, a lei não poderia estabelecer 

qualquer diferença entre os indivíduos. Forçoso observar, no entanto, que tal 

proibição, para a época, consistia em um verdadeiro avanço, uma vez que era o 

momento em que se preocupava em consagrar, nas legislações, de uma vez por 

todas, o fim dos privilégios dispensados a uma parcela da população durante o 

período histórico anterior. 

Contudo, com o passar do tempo, as injustiças toleradas pelos adeptos 

do pensamento liberal passaram a não mais poderem ser aceitas por uma 

população que avançava em relação à concepção do real papel do Estado na 

sociedade. Em decorrência disso, em vários países, tiveram início movimentos com 

a finalidade de concretizar, em seus ordenamentos, as mudanças na concepção 

acima referida.  

 

2.2 O modelo processual do Estado Social 

 

Essa mudança na forma de conceber o processo deveu-se a mudança de 

paradigmas da forma de Estado adotada. Assim, com o advento do Estado Social, 

um novo modelo processual também é criado. Sobre este modelo, falar-se-á 

adiante, sem deixar de antes tecer alguns comentários acerca do Estado Social. 

 

2.2.1 Estado Social 
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Como dito acima, as injustiças ocasionadas pela forma de pensar no 

modelo liberal foram o motivo que fez com que se passasse a enxergar a 

necessidade de mudança na forma de atuação do Estado, até o momento, 

completamente omissa no que diz respeito à previsão e à, conseqüente, efetivação 

dos direitos sociais. 

Essas injustiças tornaram-se mais patentes após a Revolução Industrial, 

principalmente a partir do século XIX, quando a mesma se espalhou para outros 

países europeus além da Inglaterra. Isso porque, com os avanços tecnológicos, 

como a invenção da máquina a vapor e, posteriormente, a descoberta a energia 

elétrica, os poucos que possuíam recurso para investir na compra de meios de 

produção (maquinário das fábricas) passaram a subjugar os demais, que, outrora, 

trabalhavam como artesãos. Agora, só restava a esses últimos mudar-se para os 

grandes centros urbanos, onde se amontoavam em cortiços com péssimas 

condições sanitárias, e vender sua força de trabalho aos industriais. Trabalhava-se 

muito, mas ganhava-se muito pouco. Por isso, toda a família, incluindo mulheres e 

crianças, era obrigada a trabalhar para ajudar no sustento do grupo familiar. Os 

índices de desemprego eram bastante elevados, e os trabalhadores, à medida que o 

desgaste do trabalho e do tempo os vitimava, eram substituídos por outros sem que 

lhes fosse conferido qualquer amparo social. 

Passou-se a perceber, então, que somente a garantia de liberdade, que 

comportava a igualdade em seu aspecto formal, consagrada pelo Estado Liberal não 

era suficiente para impedir que as injustiças sociais existissem. Nas palavras de 

Bonavides: 

 

[...] as cruéis injustiças e contradições do sistema capitalista, cujas colunas 
políticas e institucionais de sustentação estavam todas ficadas na 
modalidade do Estado liberal, forma neutra, indiferente à utilização do 
próprio Estado e de seu aparelho coercivo para retificar dentro do reino 
econômico e social as distorções e desigualdades maciças que pareciam 
ser o ônus necessário da expansão e concentração de riqueza trazida pela 
revolução industrial, e sua apropriação privada dos meios de produção.

11
 

 

                                                             
11

 BONAVIDES, Paulo, 2007, op. cit.,p. 353. 
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Era necessário, assim, que se buscasse implementar, de forma real, a 

segunda parte do lema da Revolução Francesa, a qual diz respeito à igualdade. 

Posto que: 

 

Quem quer que esteja familiarizado com a publicística filosófica e 
racionalista do século XVIII, ou com os textos constitucionais então 
produzidos pelas assembléias revolucionárias da sociedade burguesa 
emergente, em busca do primado político, social e econômico, sabe de 
antemão como o princípio da igualdade foi materialmente preterido ou como 
a ênfase da liberdade somente saía do círculo teórico para a esfera da 
aplicação concreta, em termos de garantia e proteção participativa a um 
corpo político que ainda se poderia dizer numericamente diminuto e 
privilegiado [...]

12
 

 

Nessa busca, passa-se a enxergar o Estado como instituição capaz de 

proceder referida alteração, através de uma postura positiva, bem diferente do perfil 

absenteísta assumido em sua fase liberal. Essa ação estatal manifesta-se, inclusive, 

através da previsão legal dos direitos denominados de segunda dimensão ou 

geração, que levam em consideração a assistência ao indivíduo inserido em uma 

coletividade, ou seja, os cidadãos de uma forma geral. Como leciona Bonavides a 

respeito desses direitos fundamentais: 

 

Dominam o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira 
geração dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e 
econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, 
introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social, 
depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal deste 
século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se 
podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser 
que os ampara e estimula.

13
 

  

A doutrina elenca, como os primeiros exemplares de Constituições 

sociais, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição da República de Weimar 

de 1919.14 

                                                             
12

 BONAVIDES, Paulo, 2007, op. cit., p. 353. 

13
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 476. 

 
14

 As informações históricas acerca da Constituição Mexicana e da Constituição de Weimar foram 
extraídas de PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri. A Constituição de Weimar e os direitos 
fundamentais sociais. Jus Navigandi, out. 2005. Disponível em 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/9014/a-constituicao-de-weimar-e-os-direitos-fundamentais-sociais>. 
Acesso em 17 mai. 2011. 
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Importa ressaltar, a esse respeito, que era possível encontrar dispositivos 

de caráter social nas Constituições liberais, contudo isso: 

 

[...] não assume relevância quando se tratar, como no presente caso, de 
estudo relativo ao início do constitucionalismo social, entendido este não 
apenas como a inserção isolada, em Cartas de índole eminentemente 
liberal, de dispositivos de natureza social, mas, sim, como o 
reconhecimento, pelo Estado – e através da inserção, nos respectivos 
textos constitucionais, de inúmeros artigos, posicionados de forma 
sistematizada, e relativos às inúmeras dimensões em que se projeta a vida 
do indivíduo em sociedade – de que, além de uma conduta negativa a ser 
assumida em tema de liberdades públicas, deve, o Poder Público, intervir no 
seio da coletividade para, mediante ação positiva, promover a igualdade 
material e permitir que todos exerçam, em iguais oportunidades, todos os 

direitos previstos em sede constitucional.
15

 

 

A Constituição Mexicana, promulgada em 31 de janeiro de 1917, nasceu 

das reivindicações que deram origem a Revolução Mexicana (com início em 1910). 

Participaram dessa Revolução, principalmente, camponeses e índios que se 

encontravam sem terra enquanto os grandes latifundiários concentravam, em suas 

mãos, grandes glebas. Por isso, dentre as principais reivindicações, estavam a 

devolução de terras às comunidades indígenas, o reconhecimento de direitos 

trabalhistas e a nacionalização de empresas e bancos. 

O texto da referida carta, além das garantias de caráter individual 

(liberdade de expressão, devido processo legal, igualdade entre os sexos...), previu 

direitos fundamentais de segunda dimensão, como o direito à saúde, à moradia 

digna, o reconhecimento da função social da propriedade, além dos direitos 

trabalhistas, tais como: limitação da jornada de trabalho, proibição de trabalho de 

menores, salário mínimo e indenização por demissão sem justa causa. 

A Constituição de Weimar, por sua vez, foi promulgada em 11 de agosto 

de 1919, durante um período em que a Alemanha passava por uma crise social e 

econômica. Isso porque as conseqüências da Primeira Guerra Mundial para a 

Alemanha foram nefastas, além dos mortos e dos feridos, a população sofria ainda 

com a crise no abastecimento de comida decorrente do bloqueio naval inglês. Essa 

instabilidade foi agravada pelo grande número de levantes ocorridos no País. 

                                                             
15 PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri. A Constituição de Weimar e os direitos fundamentais 
sociais. Jus Navigandi, out. 2005. Disponível em <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9014/a-
constituicao-de-weimar-e-os-direitos-fundamentais-sociais>. Acesso em 17 mai. 2011. 
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Toda essa situação resultou na proclamação da república na Alemanha, 

que antes era governada pelo parlamento. A partir daí, formou-se um governo 

provisório, de composição heterogênea, formado por grupos com pretensões 

diversas. Uma parcela desejava a convocação de uma Assembléia Constituinte e o 

estabelecimento de uma democracia parlamentar; a outra, a implantação de uma 

ditadura do proletariado e a socialização da economia. 

Por fim, a partir da deliberação dos representantes das diferentes 

províncias, decidiu-se pela convocação de uma Assembléia, com sede em Weimar, 

que votou e aprovou a Constituição da República Alemã. 

Assim, como a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar (como 

ficou conhecida) contava com previsão de direitos de primeira e segunda 

dimensões. No entanto, diversos fatores contribuíram para que a segunda Carta, 

apesar de posterior, influenciasse no conteúdo de outras Constituições em todo o 

mundo.  

Como exemplo desses fatores, pode-se citar o fato de que os direitos de 

segunda geração previstos na Constituição de Weimar serem bem mais 

abrangentes que os da Constituição Mexicana, que giravam em torno, 

principalmente, dos direitos trabalhistas e agrários, posto que essa Carta fora 

decorrência das reivindicações de trabalhadores rurais. Assim, os países europeus, 

que eram bem mais industrializados e desenvolvidos que o México, identificaram-se 

mais com a ordem jurídica alemã do que com a mexicana. Ademais, nesse período, 

a Alemanha contava com mais juristas que escreveram acerca da nova ordem 

constitucional do País e divulgaram os valores nela insculpidos. 

Cabe esclarecer, todavia, que a simples previsão desses direitos, nas 

Constituições, não garantiu sua aplicabilidade imediata. Pois, durante o primeiro 

período do Estado Social16, os direitos fundamentais de segunda dimensão 

assumiram um caráter programático, ficando sua efetividade alijada à 

regulamentação da legislação ordinária e condicionada às possibilidades 

econômicas do Estado. 

É o que esclarece Bonavides quando afirma que, nessa fase: 

 
A eficácia e a positividade das normas constitucionais respectivas vai 
depender em larga parte da boa vontade e sobretudo da capacidade do 

                                                             
16

 Bonavides denomina o Estado dessa primeira fase de Estado Social conservador. (BONAVIDES, 
Paulo, 2007, op. cit., p. 358). 
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legislador, a quem cabe a tarefa complementar de fazer efetivas e concretas 
as promessas sociais da Constituição. Mas esse legislador quase sempre 
se acha tolhido no campo da ordem econômica e social pela estreiteza do 
espaço material onde a realidade adversa comprime, obstaculiza e impede 
sua liberdade de movimentos, sua ação legislativa eficaz, seu poder de 
mudança e acima de tudo sua capacidade de subjugar interesses e conter 
forças de oposição e de resistência passiva a uma intervenção social mais 
profunda.

17
 

  

Essa perspectiva, no entanto, é modificada quando o Estado assume uma 

postura ativa, no sentido de garantir a efetividade dos direitos contidos na 

Constituição. Assim, passa a fomentar uma transformação do status quo, no qual as 

previsões constitucionais eram usadas para frear a melhoria das condições sociais 

do cidadão. É o Estado que age, dessa forma, tornando reais, na prática, os direitos 

relacionados ao trabalhador, à educação, à previdência social, à saúde... Por outro 

lado, é um Estado que cuida também de garantir a estabilidade da vida econômica 

do país, intervindo no setor privado para garantir que seus negócios permaneçam 

prósperos.  

Como exemplo dessa ação intervencionista do Estado Social, pode-se 

citar o New Deal, plano de recuperação adotado pelos Estados Unidos da América 

após a grave crise econômica e social que assolou o País e que culminou com a 

quebra de bolsa de Nova York em 1929. As medidas previstas no referido plano 

foram baseadas nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, que 

defendia uma postura intervencionista do Estado. Dentre as ações estatais 

realizadas durante esse período, cite-se: a construção de obras de infra-estrutura, 

aumentado a oferta de empregos; concessão de subsídios e de crédito para os 

pequenos produtores rurais; e controle das atividades das instituições financeiras. 

Essa nova postura assumida pelo Estado teve reflexos também na forma 

como o mesmo tratava o processo, acarretando, assim, profundas mudanças tanto 

nas legislações processuais como nas posturas dos sujeitos envolvidas nas lides. 

Sob a denominação de socialização do processo, passar-se-á a discorrer a seguir a 

cerca dessas transformações. 

 

2.2.2 Socialização do processo 

                                                             
17 BONAVIDES, Paulo, 2007 op. cit., p. 358-359. 
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As transformações decorrentes do movimento de socialização do 

processo foram fomentadas por um novo olhar lançado sobre ele. Nesse período, 

passou-se a enxergar a função social do processo, que, além de interessar às partes 

nele envolvidas na medida em que necessitam dele para realização de seus 

propósitos colidentes, interessam também a toda a sociedade, que deseja a 

pacificação das situações de conflito. Como interesse público, portanto, o processo 

deve ser tutelado pelo Estado de uma forma ativa, com a finalidade de garantir que 

as injustiças sociais não se perpetuem na esfera jurisdicional, impedindo, assim, que 

a justiça seja realizada no caso concreto. 

Dessa forma, pode-se concluir que uma das mais marcantes 

características do processo, nessa fase, é a busca por uma igualdade material entre 

os envolvidos na lide. Como já se explicitou anteriormente, na fase liberal do 

processo, a crença em uma igualdade formal entre as partes era fonte de injustiça, 

posto que nada era feito para compensar as diferenças existentes entre elas. Nesse 

novo modelo processual ora em pauta, essa situação passa a ser modificada.  

Nesse diapasão: 

 

A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a desigualdade 
econômica; por isso, do conceito primitivo de igualdade, formal e negativa (a 
lei não deve estabelecer qualquer diferença entre os indivíduos), clamou-se 
pela passagem à igualdade substancial.

18
 

  

A igualdade substancial refere-se, portanto, à garantia da paridade de 

armas, ou seja, colocar as partes em situação de equivalência para que possam 

bem realizar a defesa de seus direitos. Nas palavras de Didier: 

 

Os litigantes devem receber tratamento processual idêntico; devem estar em 
combate com as mesmas armas, de modo a que possam lutar em pé de igualdade. 
Chama-se a isso de paridade de armas: o procedimento deve proporcionar às partes 
as mesmas armas para a luta. 

19
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  CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, op. 

cit., p. 55. 

19 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. I. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2007, p.41. 
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Dentro desse propósito de respeito ao princípio da igualdade material ou 

substancial, a modificação do papel do juiz foi peça chave para o alcance do citado 

escopo. Dessa forma, o juiz, de quem antes era exigido um comportamento passivo, 

passa a ser visto como um garantidor de que o interesse social irá prevalecer sobre 

o interesse individual da parte mais forte envolvida na lide. Assim, se antes o 

processo era tido como coisa das partes (visão privatística) e regido pelo princípio 

do dispositivo, a partir da socialização do processo, o juiz passa a exercer a função 

de protagonista do mesmo e a concentrar grande poder em suas mãos. 

Um dos expoentes defensores da ideia do protagonismo judicial foi o 

austríaco Anton Menger. Ele diagnosticava, na sociedade de sua época, que as leis 

eram feitas pelos cultos ocupantes das classes abastadas e, por isso, não atendiam 

aos interesses da classe proletária, que correspondia à grande massa da população. 

Por isso, propunha uma reformar na legislação que regulavam as instituições civis 

para que os mais pobres pudessem também identificar-se com elas.20 Nesse viés, 

no que compete especificamente às mudanças propostos por Menger em relação ao 

papel juiz, tem-se: 

 

Ante todo, se debería obligar al Juez civil á instruir gratuitamente á todo 
ciudadano, especialmente al pobre, acerca del Derecho vigente, ya que no 
á auxiliarle de outro modo em la defensa de sus derechos provados. Com 
este proceder solo, se evitará, hasta certo punto, la inferioridad jurídica que 
tan gravemente pesa sobre las clases pobres, em lo relativo á sus 
derechos. Así como el Estado exige de los pobres, y las gentes ignorantes, 
que reconozcan plenamente el laberinto de la legislación, es justo que el 
Estado les procure y ofrezca de um modo adecuado, la facilidad necesaria 
para alcanzar tal conocimiento, cosa que no le sería al Juez difícil, em 
cuanto se suprimiese la aplicación del Derecho por analogia.

21
 

  

Mais adiante, na mesma obra, o doutrinador afirma que, para garantir o 

equilíbrio entre as parte, o juiz deveria assumir a representação da parte pobre do 

processo.22 Tais diretrizes traçadas por Menger permitem-nos aferir o grande 

destaque que o magistrado assumiu ao longo da socialização do processo. 

                                                             
20

 MENGER, Anton.  El derecho civil y los pobres. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 
1898, p. 124-125. 
 
21

 Ibidem, p. 126. 
 
22

 Ibidem, p. 126-127. 
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As ideias de Menger inspiraram o jurista Franz Klein, que fora seu aluno, 

responsável pela criação da primeira legislação socializadora: a Ordenança 

processual civil do Império Autro-húgaro de 1895. Um dos pilares do pensamento de 

Klein é a crença do processo como instituição estatal de bem-estar social importante 

na busca pela pacificação social, e ele coloca a participação ativa do magistrado 

como catalisadora na resolução das lides. Veja-se: 

 

O processo só será racional e estará de acordo com a concepção moderna 
do Estado quando a tutela jurídica [Rechtsschutz] for garantia de fato da 
assistência estatal não apenas com o veredicto, mas já desde o primeiro 
passo do procedimento. Mas isso não é nenhuma utopia. Precisa-se apenas 
liberar as forças do órgão estatal, a serviço do direito, do bem comum e da 
paz social.

23
 

  

Nessa mesma linha, o alemão Oskar Bülow defendeu o protagonismo 

judicial no processo em suas obras. Bülow acreditava que o juiz contava com 

sabedoria e sensibilidade privilegiadas, por isso, sua função iria além de prolatar 

determinada decisão para o caso. Pois, ao fazê-lo, ele estava, na realidade, 

edificando o ordenamento jurídico do Estado, que a lei apenas iniciou. Assim, ele 

teria plena liberdade para, inclusive, decidir contra a lei, in verbis: 

 

Também a decisão contrária à norma posta é tão juridicamente vinculante. 
Como cada decisão do juiz é uma norma que emana do Estado, é por ele 
aprovada, provida do seu poder coercitivo. Com essa afirmação, não se 
quer dizer coisa diversa: que o Estado autoriza o juiz a realizar 
determinações jurídicas não contidas no direito posto pelo legislador, mas 
sim por ele buscada, em um certo sentido inventada, determinação que a lei 
não escolheu e muito menos desejou!

24
 

                                                             
23

 No original: ―Rationell und modernen Staatssaufffasung gemäß wird der Prozeß nur dann sein, 
wenn der Rechtsschutz nicht erst mit dem Urteile, sondern schon vom ersten Schritte des Verfahrens 
an tatsächlich Gewährung staatlicher Hilfe ist. Das ist aber keine Utopie. Man braucht nur die 
gebundene Kraft des Richters freizugwbwn und sie wie die der übrigen Staatsorgane in den Dienst 
des Rechts, des Gemeinwohles und des Gesellschaftlichen Friendens zu stellen.‖ KLEIN, Franz. Zeit- 
und Geistesströmungen im Prozesse. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1958, p. 28 apud 
NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma Análise Crítica das 
Reformas Processuais. Curitiba: Juruá, 2010, p. 84. 
 

24
 No original: ―Auch das gesetzwidrige Urtheil ist doch rechtsverbindlich. Es ist wie jedes richterliche 

Urtheil eine von  Staat ausgehende, vom Staat gebilligte, vom Staat MIT seiner Zwangsgewalt 
ausgestattete Rechtsbestimmung! Demit ist aber nichts Anderes gesagt, als daß der Richter vom 
Staate ermächtig ist, auch solche Rechtsbestimmungen vorzunehmen, die nicht im Gesetzesrecht 
enthalten, sondern lediglich vom Richter gefunden, ja erfunden, vom ihm, nicht vom Gesetze gewählt 
und gewollt sind!‖  BÜLOW, Oskar. Gesetz und Richteramt. Juristische Zeitgeschichte. Berlim: 
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Durante esse período, também se passou a preocupar-se com a longa 

duração que os processos tinham, principalmente, pela adoção do princípio da 

escritura descrito acima. Dessa forma, entrou em cena o princípio da oralidade, que, 

além de dinamizar o processo, garantia uma participação mais ativa do juiz, uma vez 

que o mesmo passou a manter contato direto com as partes e seus procuradores 

para que os atos processuais fossem realizados oralmente. Ademais, são corolários 

do princípio da oralidade os subprincípios da imediação25 e da identidade física do 

juiz26, que colaboram para o aumento da atuação deste e na sua aproximação com 

as partes. 

Sob a influência dessas ideias e do modelo de legislação socializadora 

austríaca, outros Estados procederam mudanças em suas leis liberais para adequá-

las às novas perspectivas. Dentre eles, pode-se citar a Alemanha e a Itália. No 

entanto, não se pode deixar de observar que, durante essa época, esses Países 

foram governados por ditadores, que, logicamente, apoiaram as mudanças nos 

ordenamento processuais, tornando-os autoritários com o escopo de, através do 

aumento do poder do juiz dentro do processo, aumentar também a ingerência estatal 

na vida particular das pessoas. Garantia-se, dessa forma, uma maior efetividade na 

concretização dos interesses do ditador sobre a autonomia privada. 

No Brasil, não aconteceu de forma diversa. Durante o período 

compreendido entre 1937 e 1945, o País foi governado pelo ditador Getúlio Vargas 

(Estado Novo). Nesse ínterim, foi promulgado, através do Decreto-lei n. 1.608, de 

18.9.1939, o primeiro CPC brasileiro, posto que, à época, cada estado poderia criar 

seu próprio código processual (segundo a competência que lhes fora atribuída pela 

Constituição de 1891). Com a modificação trazida pela Constituição de 1934, 

concedendo competência somente à União para legislar sobre matéria processual, 

                                                                                                                                                                                              
Berliner Wissenschafts, 2003, v. 10, p. 37 apud NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional 
Democrático: Uma Análise Crítica das Reformas Processuais. Curitiba: Juruá, 2010, p. 103. 

25
 Como leciona Rocha: ―Imediação. É outra decorrência do sistema oral. Traduz-se na necessidade 

de o juiz manter relação direta e imediata com os meios de prova e com o material fático em geral.‖ 
(ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 8. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2006, 
p.48).   

26
 Nas palavras de Rocha, ―Identidade física do juiz. Se as provas são produzidas oralmente, só o juiz 

que assistiu o debate está em condições de tomar a decisão.‖ (Ibdem, p. 48). 
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Pedro Batista Martins apresentou um projeto de Código ao então Ministro da Justiça 

Francisco Campos, o qual, após ser revisado, foi encaminhado para o Presidente da 

República, resultado no CPC de 1939. 

Dentre as características desse Código, Juvêncio Vasconcelos Viana 

destaca duas bastante marcantes para o momento de socialização do processo ora 

em pauta. Veja-se: 

 

[...] falava-se em dar maiores poderes ao juiz - poderes instrutórios, 
especialmente -, buscando, no plano do direito comparado, o exemplo do 
juiz inglês, o qual, diferentemente do juiz americano, era um intervencionista 
no deslinde do processo. [...] Dentre todas as características do Código de 
1939, talvez a maior seja o fato de esse afeiçoar-se, com algumas 
concessões - à técnica da oralidade, à época, uma tendência mundial. 
Aquela Exposição de Motivos então mostrava as vantagens daquele 
sistema em que o juiz colhe as suas impressões pessoais, destacando os 
benefícios da aplicação dos princípios da concentração e da identidade 
física.

27
 

 

No entanto, assevera Dierle José Coelho Nunes que, apesar de a 

legislação processual do Brasil (refere-se ao CPC de 1939 e ao de 1973) consagrar 

as transformações trazidas pelo movimento de socialização do processo, na prática, 

o processo continua a ser conduzido como se a legislação fosse liberal. Segundo o 

autor, ―o único aspecto da socialização que se implementou no Brasil foi o de se 

reforçar o papel da magistratura e a credulidade de sua superioridade, ao se partir 

de um suposto privilégio cognitivo [...]‖.28 

Todavia, essa concepção de modelo processual tende a ser alterada com 

a mudança do Estado Social para o Estado Democrático Constitucional, a respeito 

do qual se passará a discorrer no capítulo que segue. 
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 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. História do processo: uma análise do código de processo civil de 
193 sob o prisma terminológico. BuscaLegis, nov. 2006. Disponível em 
<http://www.pgm.fortaleza.ce.gov.br/revistaPGM/vol09/06HistoriaDoProcesso.htm>. Acesso em 12 
de mai. 2011. 
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 Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma Análise Crítica das Reformas 
Processuais. Curitiba: Juruá, 2010, p. 98. 
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3 O ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL E O 

NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

3.1 Estado democrático constitucional 

 

Antes de adentrar propriamente no tema em questão, faz-se necessário 

discorrer, ainda que de forma breve, acerca do denominado Estado de Direito. 

Essa nomenclatura, segundo a doutrina, começou a ser usada no final do 

século XVIII e início século XIX, para designar o modelo de Estado liberal, baseado 
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na corrente filosófica do Liberalismo, cujo poder encontrava-se limitado pela lei e 

dividido entre órgãos distintos, conforme já se descreveu acima. 

Contudo, na tentativa de superar ―o antagonismo existente entre a 

igualdade política e a desigualdade social‖29 gerada, principalmente, pela Revolução 

Industrial inaugurou-se o modelo de Estado denominado Estado Social, espécie do 

gênero Estado de Direito, o qual também já foi exposto anteriormente, neste 

trabalho. 

Pode-se dizer, assim, que a denominação ―Estado de Direito‖ refere-se 

tanto ao primeiro (Estado Liberal) quanto ao segundo (Estado Social) modelos de 

Estado. Posto que a característica que o define está presente em ambos, qual seja: 

a limitação do poder estatal pela lei, ou seja, a vinculação jurídica do poder estatal. 

O conceito de Estado democrático constitucional30, no entanto, vai além 

dessa definição de Estado de Direito, ou seja, significa mais que a soma do Estado 

Liberal com o Estado Social. É formado, como se pode concluir pelo seu nome, por 

dois elementos: a democracia e o constitucionalismo, ou seja, a busca pelo princípio 

da soberania popular e pela efetividade dos princípios constitucionais insculpidos 

sob a forma de direitos e garantias fundamentais, como afirma Luís Roberto 

Barroso: 

 

A aproximação das idéias de constitucionalismo e de democracia produziu 
uma nova forma de organização política, que atende por nomes diversos: 
Estado democrático de direito, Estado constitucional de direito, Estado 
constitucional democrático.

31
 

  

No mesmo sentido, Canotilho: 
 

O Estado constitucional não é nem deve ser apenas um Estado de direito. 
[...] Ele tem de estruturar-se como Estado de direito democrático, isto é, 
como uma ordem de domínio legitimada pelo povo. A articulação do ―direito‖ 

                                                             
29 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional.  5. ed. São Paulo: Método. 2011, p. 362. 

 
30

  A opção por essa nomenclatura ao invés de Estado democrático de direito justifica-se pela 

intenção de retratar a mudança de paradigma, de ―império da lei‖ (Estado de direito) para ―força 
normativa da constituição‖ (Estado constitucional). Sobre esse último paradigma se falará, de forma 
mais detalhada, quando se passar a discorrer acerca do neoconstitucionalismo. 
 
31

 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio 
do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, out. 2005. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito>. 
Acesso em 14 abr. 2011.  
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e do ―poder‖ no Estado constitucional significa, assim, que o poder do 
Estado deve organizar-se e exercer-se em termos democráticos. O princípio 
da soberania popular é, pois, uma das traves mestras do Estado 
Constitucional. O poder político deriva do ―poder dos cidadãos‖.

32
 

 
É sobre esses elementos que se passará a falar adiante de forma mais 

pormenorizada. 

O princípio do Estado democrático está previsto no caput do art. 1º da 

CF/8833, como um princípio estruturante do Estado brasileiro e um dos fundamentos 

da República. 

A presença desse princípio na constituição do Estado democrático 

constitucional justifica-se pela necessidade de legitimação do mesmo. Assim, o 

poder estatal vai buscar, na soberania popular, a legitimação necessária para o seu 

exercício. Sobre essa necessidade de legitimação: 

 

É que o Direito não somente exige aceitação; não apenas solicita dos seus 

endereçados reconhecimento de fato, mas também pleiteia merecer 

reconhecimento. Para a legitimação de um ordenamento estatal, constituído 

na forma da lei, requerem-se, por isso, todas as fundamentações e 

construções públicas que resgatarão esse pleito como digno de ser 

reconhecido.
34

 

  

Canotilho leciona ainda que: 

 

O elemento democrático não foi apenas introduzido para ―travar‖ o poder (to 
check the Power); foi também reclamado pela necessidade de legitimação 
do mesmo poder (to legitimize State power).  Só o princípio da soberania 
popular segundo o qual ―todo poder vem do povo‖ assegura e garante o 
direito à igual participação na formação democrática da vontade popular. 
Assim, o princípio da soberania popular concretizado segundo 
procedimentos juridicamente regulados serve de ―charneira‖ entre o ―Estado 

                                                             
32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. 97- 98. 
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 ―Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:‖ 
 
34

  HABERMAS, J.; HÄBERLE, P. Sobre a legitimação pelos direitos humanos. In: MERLE, J.; 
MOREIRA, L. (Org). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003, p. 68 apud XIMENES, Julia 
Maurmann. Reflexões sobre o conteúdo do Estado Democrático de Direito. IEBS, jul. 2008. 
Disponível em 
<http://www.iesb.br/ModuloOnline/Atena/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=3384&CodEditoria=20
>. Acesso em 04 mai. 2011. 
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de direito‖ e o ―Estado democrático‖ possibilitando a compreensão da 
moderna fórmula Estado de direito democrático.

35
  

 

Essa democracia de que se fala refere-se tanto à exercida de forma 

indireta, como é o caso dos políticos eleitos através do sufrágio, quanto à direta, 

exercida pelos cidadãos individual e coletivamente.36 Como exemplos de forma de 

exercício dessa democracia previstos na CF/88, pode-se citar: a ação popular (art. 

5º, LXXIII), o mandado de injunção (art. 5, LXXI) e o controle de constitucionalidade 

das leis (art. 103). Assim, tem-se que a mesma deve ser respeitada pelos três 

poderes. No Legislativo, pode-se observar esse exercício da democracia através de 

seus representantes, ocupantes de cargos eletivos, através do voto da maioria. Além 

disso, a CF prevê a iniciativa popular para criação de projeto de lei (art. 14, III, CF). 

No Poder Executivo, por sua vez, a democracia se expressa também através de 

seus membros eleitos pelo sufrágio, pela execução das leis confeccionadas pelos 

representantes do povo no Legislativo e por outras iniciativas, como a oitiva da 

população para a elaboração dos orçamentos da administração pública, os 

denominados orçamentos participativos. A democracia também deve estar presente 

no exercício do Poder Judiciário, no entanto, uma vez que seus membros não são 

ocupantes de cargo eletivo, pode tornar-se mais complexo essa constatação. 

Contundo, como se defenderá, ao longo deste trabalho, a condução do processo de 

forma dialogal garante o cumprimento desse princípio democrático na esfera do 

Judiciário, tema que será objeto de análise mais amiúde adiante. 

Essa democracia deve ser concebida, ainda, dentro do Estado 

Democrático Constitucional, em seu aspecto formal e material. Dentro do primeiro, 

tem-se a realização de eleições periódicas, alternância no poder e a participação 

popular de uma forma geral. Sob o aspecto material, no entanto, é necessário 

enxergar além, posto que o mesmo exige que os direitos e garantias fundamentais, 

consolidados pela constituição, implícita ou explicitamente, seja usufruídos por 

todos, inclusive pelas minorias.  

Dessa forma, vê-se que o princípio democrático se realiza também no 

segundo pilar que forma o Estado Democrático Constitucional, qual seja, a 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. 100. 
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 Art. 1º, parágrafo único, CF/88: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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efetivação dos direitos fundamentais, que, nas palavras de Bonavides, ―são o 

oxigênio das Constituições democráticas.‖37  

Os direitos e garantias, por sua vez, cuja efetivação consiste no segundo 

pilar do Estado Democrático Constitucional, ganharam força a partir das teorias que 

formam o neoconstitucionalismo. Pois, como se exporá adiante, um dos traços 

característicos, no movimento de ascensão constitucional nomeado de 

neoconstitucionalismo, é a preocupação em concretizar os escopos constitucionais, 

dentre os quais, encontram-se os direitos e garantias fundamentais. Por isso, o 

segundo elemento formador do Estado democrático constitucional será explanado 

juntamente com o neoconstitucionalismo, por guardarem, entre si, íntima ligação. 

 

3.2 O Neoconstitucionalismo 

 

Nas palavras de André Rufino do Vale, ―o neoconstitucionalismo é 

concebido como um conjunto de teorias que pretendem descrever o processo de 

constitucionalização dos sistemas jurídicos contemporâneos‖38. Assim, pode-se dizer 

que, sob a rubrica dessa expressão, estão diversas teorias que buscam explicar a 

ascensão do direito constitucional na esfera jurídico-social da atualidade.  

Esse movimento realizado pelo direito constitucional teve seu início na 

Europa, após a Segunda Guerra Mundial, quando se desencadeou o processo de 

constitucionalização do Direito. Os países europeus estavam, nesse período, saindo 

de regimes totalitários, que haviam tido conseqüências bastante nefastas. Por conta 

disso, tem-se a preocupação de consagrar valores, na forma de direitos e garantias 

fundamentais, nas Constituições, que passaram a ocupar o topo do ordenamento 

jurídico.   

Como exemplos do que se acabou de narrar, têm-se as Constituições 

alemã (Lei Fundamental de Bonn, 1949), italiana (1947), portuguesa (1976) e 

espanhola (1978).  

                                                             
37 BONAVIDES, Paulo, 1993, op. cit., p. 301. 

 
38 VALE, André Rufino do. Aspectos do Neoconstitucionalismo. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 9, p. 67-77, jan./jun. 2007.  
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No Brasil, esse processo ocorreu apenas com a Constituição de 1988, 

após a redemocratização, depois do período ditatorial militar. A respeito do destaque 

que passou a ter o Direito Constitucional no Brasil, tem-se: 

 

Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da 

desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma Constituição 

não é só técnica. Tem de haver, por trás dela, a capacidade de simbolizar 

conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O 

surgimento de um sentimento constitucional no País é algo que merece ser 

celebrado.
39

 

 

  

O neoconstitucionalismo é marcado também pela aproximação entre o 

direito e a moral, fundamentando-se no pensamento pospositivista. Este, por sua 

vez, consiste em uma superação do jusnaturalismo e do juspositivismo. O 

jusnaturalismo, tido como metafísico, foi suplantado pelo juspositivismo, pretendo 

afastar qualquer influência da moral sobre o direito, definindo-o, assim, como o que 

estava, estritamente, positivado na forma de lei. Contudo, o positivismo perdeu 

força, significativamente, quando, sob o pálio da legalidade, cometeu-se toda sorte 

de atrocidades durante os regimes totalitários na Europa e na América Latina.  

Nesse contexto, passou-se a ter a positivação de valores morais das 

sociedades nas Constituições, sob a forma de direitos e garantias fundamentais. 

Assim, o que tinha força apenas moral reveste-se de uma força normativa. Por esse 

movimento, é possível observar a formação do pensamento pospositivista, que, se 

de um lado, nasce da superação do jusnaturalismo e do juspositivismo – narrada 

acima -, de outro, trabalha com a união de elementos essenciais desses dois 

pensamentos. Isso porque essas normas fundamentais, que passam a ser previstas 

constitucionalmente, fazem esse caminho de acordo com as exigências formais de 

validade, satisfazendo os critérios impostos pelo positivismo jurídico. Além disso, 

elas derivam de valores preconcebidos e tidos como superiores e, portanto, 
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do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, out. 2005. Disponível em: 
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fundamentais pela sociedade, o que se coaduna, perfeitamente, com o ponto de 

vista defendido pelo jusnaturalismo. 

No entanto, além da fundamentação teórica oferecida pelas teorias 

pospositivistas, esse apogeu constitucional só foi possível graças a outros 

fenômenos no campo jurídico que garantiram a efetividade das previsões 

constitucionais, visto que não bastaria, para tanto, a simples inclusão desses direitos 

e garantias no texto da lei, para que fossem observados. 

O primeiro desses fenômenos é a atribuição de força normativa à 

Constituição. Anteriormente, a mesma era vista como um documento meramente 

político, como uma carta de intenção, que não exercia qualquer influência vinculativa 

sobre os poderes do Estado.40 A partir do neoconstitucionalismo, é conferido à 

Constituição o status de norma jurídica que, portanto, dever reger a atuação de 

todos, sujeitos públicos e particulares, posto que a mesma é erigida ao topo do 

ordenamento jurídico, conforme determina o princípio da supremacia constitucional, 

segundo o qual uma norma só será válida se produzida de acordo com o seu 

fundamento de validade.41 

Contudo, para se garantir a observância dessa força normativa, tem-se a 

ocorrência de outro fenômeno que também faz parte do neoconstitucionalismo, qual 

seja, a expansão da jurisdição constitucional. Isso se deu de formas diversas entre 

os países, mas, marcadamente, em grande número deles, houve a criação de 

tribunais constitucionais, com competência para julgar as leis abstratamente, 

expurgando do ordenamento aquelas que não estão em consonância com os 

preceitos constitucionais, que, portanto, padecem do vício da inconstitucionalidade. 

Ademais, tendo em vista a força normativa atribuída à Constituição, esta pode ser 

parâmetro também para aferir a inconstitucionalidade por omissão, posto que passa 

                                                             
40 No Brasil, esse reconhecimento da força normativa da constituição, apesar de tímido, data de 

tempos mais remotos, devido à influência exercida pelo direito nortemaericano. Para tanto, veja-se o 
que afirmou Rui Barbosa: ―Não há, numa Constituição, cláusulas a que se deva atribuir meramente 
valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas pela 
soberania nacional ou popular a seus órgãos. Muitas, porém, não revestem dos meios de ação 
essenciais ao seu exercício os direitos, que outorgam, ou os encargos, que impõem: estabelecem 
competências, atribuições, poderes cujo o uso têm de aguardar que a Legislatura, segundo o seu 
critério, os habilite a se exercerem‖ (BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal 
Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, v. 2, p. 489 apud BONAVIDES, Paulo, 1993, op. cit. p. 211).  
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 

1997, p. 50.  
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a impor não só limites ao legislador (que deve criar leis que se compatibilizem com a 

Constituição), mas também deveres (na medida em que passa a ser obrigado a 

legislar no sentido de regulamentar os direitos assegurados constitucionalmente). 

O controle concentrado de constitucionalidade (realizado por um órgão 

específico) foi idealizado por Hans Kelsen, a pedido do governo da Áustria, e teve 

sua primeira previsão na Constituição austríaca de 1920. Já, no direito brasileiro, 

esse tipo de controle somente foi introduzido na Constituição de 1946, através da 

EC 16/1965, passando a ser da competência do Supremo Tribunal Federal sua 

realização. 

Todos esses aspectos narrados (teorias pospositivistas; reconhecimento 

da força normativa da Constituição; expansão da jurisdição constitucional) compõem 

o neoconstitucionalismo, na medida em que contribuem para esse movimento de 

constitucionalização do direito. Assim, a partir da difusão dessas teorias, as 

previsões constitucionais ganham tamanha força, que passaram a espraiar-se por 

todo o ordenamento. Não se trata apenas de a Constituição conter, em seu bojo, 

regulamentação acerca de matérias que antes ficavam a cargo do direito 

infraconstitucional, mas de interpretar todo o ordenamento jurídico através da ótica 

constitucional. Ou seja, as normas contidas nos diversos ramos do direito de um 

Estado devem ser aplicadas de uma forma que se realize, ao máximo, os escopos 

contidos na Constituição sob a forma de direitos e garantias fundamentais. Dessa 

forma, alem da supremacia formal da Constituição, garante-se à mesma a 

supremacia material. 

Nas palavras de Luís Roberto Barroso: 

 

[...] a Constituição figura hoje no centro do sistema jurídico, de onde irradia 
sua força normativa, dotada de supremacia formal e material. Funciona, 
assim, não apenas como parâmetro de validade para a ordem 
infraconstitucional, mas também como vetor de interpretação de todas as 
normas do sistema.

42
 

  

                                                             
42

 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio 
do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, out. 2005. Disponível em: 
<http://www.jus.uol.com.br>. Acesso em 14 abr. 2011. 

  



36 

 

Pode-se observar esse movimento de constitucionalização do direito 

claramente dentro do direito processual civil. Pois, à medida que a CF/88 prevê, no 

rol do artigo 5º, direitos e garantias fundamentais concernentes à seara do direito 

processual civil, tais como: o contraditório e a ampla defesa (inciso LV); o acesso à 

prestação jurisdicional justa ou devido processo legal (inciso LIV); a publicidade dos 

atos processuais (inciso LX); o habeas corpus (inciso LXVIII); habeas data (inciso 

LXXII), passa também a determinar que, quando da aplicação desse ramo do direito, 

façam-se cumprir os escopos constitucionais.  

Fredie Didier Júnior, ao observar haver na CF/88 uma quantidade de 

dispositivos de natureza processual sem precedentes na história constitucional do 

País, afirma que ―São tantos e diversos dispositivos que hoje não se pode negar a 

autonomia didática da disciplina ‗Tutela Constitucional do Processo‘‖.43 

Esse assunto (cumprimento dos direitos e garantias constitucionais do 

processo) será abordado de forma mais detalhada, no capítulo que se segue, que 

versará sobre o princípio do devido processo legal, do qual os demais princípios 

processuais decorrem, como ficará demonstrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
43 DIDIER JR., Fredie, op. cit., p. 25. 
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4 O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

4.1 Histórico  

 

A origem do princípio denominado devido processo legal remonta aos 

idos de 1215 na Inglaterra. Desde 1119, o rei João Sem Terra, como ficou conhecido 

João I, houvera sido coroado rei da Inglaterra. Na ocasião, jurara governar 

respeitando as leis de seus antecessores, o que era bem visto pelo povo inglês, por 

inspirar segurança.  

No entanto, seu reinado foi bastante conturbado. Na época, a Europa 

organizava-se em feudos, assim, a aristocracia era formada pelos senhores feudais, 

a quem era necessário agradar para se garantir uma estabilidade no governo, posto 

que o rei era escolhido através do sufrágio, que, longe de ser universal, 

representava o interesse dessa minoria aristocrática. A outra grande força existente, 

na época, era o Clero. 

Ocorre que João Sem Terra conseguiu desagradar a ambas as classes 

dominantes: o clero e os senhores feudais. Por um lado, governou de forma 

despótica, elevou os tributos e não conseguiu defender a integração do País, 

quando perdeu o território da Normandia para a França.  Por outro lado, acabou 

sendo excomungado pelo Papa Inocêncio III após recusar-se a aceitar a nomeação 

de Stephen Langton para Acerbispo na Inglaterra, por ser ele um desafeto seu. Com 

o rompimento com a Igreja, o rei passou a cobrar altos impostos dos membros do 

Clero, o que piorou ainda mais a relação entre ambos. 

Nesse contexto de profundo descontentamento, em 1215, o baronato 

inglês reuniu-se e montou um exército, com a adesão do povo, que marchou até 

Londres, para obrigar o rei a acolher suas reivindicações documentadas no 

denominado Articles of the Barons.  

O sucesso obtido pelos Barões nessa empreitada culminou com a edição 

da Carta Magna no mesmo ano, que foi baseada no conteúdo do documento acima 

referido. Essa declaração de direitos foi um instrumento importante na defesa das 
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liberdades individuais frente à tirania do soberano, inclusive por prever, 

expressamente, a necessidade de respeitar as leis da terra. 

Isso porque, em seu capítulo 39, a Carta Magna previa: 

 

Nenhum homem livre será detido, preso ou privado de sua propriedade, ou 
tornado fora-da-lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem 
agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por 
julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra.

44
 (tradução livre) 

  

A expressão ―lei da terra‖ fazia referência às normas oriundas dos 

costumes e das decisões anteriores, visto tratar-se a Inglaterra de um País que 

adota o sistema da common law.45 Destarte, pode-se afirmar que essa referência às 

leis da terra é o embrião do princípio do devido processo legal, posto que este 

apregoa o respeito aos procedimentos e garantias previamente constituídos como 

forma de barrar a tirania que desrespeita direitos fundamentais do homem (vida, 

liberdade, propriedade), sendo exatamente esse o escopo do respeito às leis da 

terra exigido no artigo retro transcrito. 

No mesmo sentido: 

 

Como demonstrou o Prof. A. E. Dick Howard, da Universidade de Virgínia, 
já em 1354 as palavras due process eram usadas em uma lei inglesa 
interpretando a Magna Carta, e pelo fim do século XIV as expressões due 
process of law e law of the land eram intercambiadas.

46
 

  

Corroborando com o que foi dito: 
 

O julgamento per legem terrae ou law of the land constituíram-se 
antecedentes do termo due processo of law, podendo ser consideradas 
expressões sinônimas, ainda que não tenha a Carta Magna utilizado tal 

                                                             
44

 No original, em latim: ―Ne corpus liberi hominis capiatur nec imprisonetur nec disseisiatur nec 

autlagetur nec exuleter, nec aliquo modo destruatur, nec rex eat vel mittat super eum vi, nisi per 
judicium parium suorum, vel per legem terrae‖ 

45 Sobre isto: ―No sistema da common law, instituído pelo povo inglês, o direito surge a partir dos fatos 
concretos depois de sua apreciação pelos juízes, gerando, então, o precedente judiciário (stare 
decisis).  A opinião da Corte se torna, a partir daí, lei da terra (law of the land). Somente depois é que 
o Parlamento, se entender necessário, edita lei com base no precedente judiciário, detalhando, 
mediante ampliação ou restrição, o entendimento adotado. (SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido 
Processo Legal. Deu processo of law. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 23.)  

 
46

 ABRAHAM, Henry J.; PERRY, Barbara A. Freedom & The Courts. 6. ed., Oxford University Press, 
1994, p. 94 apud SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido Processo Legal. Deu processo of law. 2. ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 23.  
 



39 

 

expressão originalmente, apenas vindo a consagrá-la em 1534, por força do 
Statute of Westminster of the Liberties of the London.

47
 

  

Contudo, importa frisar que os benefícios auferidos com a Magna Carta 

ficaram restritos às classes dominantes, apesar da previsão contida no artigo 60 da 

mesma, segundo o qual os costumes e liberdades disciplinados pela Carta deveriam 

ser respeitados por todos nas relações para com seus homens.48 Isso porque o texto 

da declaração de direito foi escrito em latim, o que impossibilitou que a grande 

massa da população o invocasse em seu proveito, dado o desconhecimento da 

língua pela maioria do povo.  

No mesmo sentido, tem-se o escólio de Bonavides ao discorrer acerca da 

universalidade dos direitos fundamentais, defendendo que a mesma somente fora 

exposta em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem, in verbis: 

 

A universalidade se manifestou pela vez primeira, qual descoberta do 
racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos 
Direitos do Homem de 1789. [...] Constatou-se então com irrecusável 
veracidade que as declarações antecedentes de ingleses e americanos 
podiam talvez ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de 
abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os 
barões feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que se 
libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias 
americanas [...]

49
 

  

Posteriormente à Carta Magna, na Inglaterra, as conquistas, na luta pela 

liberdade frente à tirania exercida pelo poder estatal, foram sendo consagradas em 

outras leis, que alargaram a concepção de devido processo legal, tais como: The 

Petition of Right (1628), Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Right (1689). 

                                                             
47

 RATTACASO, Marcus Augustus Saboia. Restrições ao Devido Processo Legal no âmbito da 
Administração Tributária Federal. 2010. 161 f. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010, p. 24. 
 

48
 Artigo 60: Moreover, all these previously described customs and liberties which we have granted 

shall be maintained in our kingdom as far as it concerns our own relations toward our men. Let these 
customs and liberties be observed similarly by all of our kingdom, by clergy as well by laymen, in their 
relations towards their men. 
Na tradução: Ademais, todos esses costumes e liberdades previstos anteriormente que temos 
concedidos devem ser respeitados em nosso reino, na medida em que concernem às nossas 
relações com os nossos homens. Esses costumes e liberdades devem ser observados igualmente 
por todo o nosso reino, pelo clero bem como pelos leigos, em suas relações com seus homens. 
(tradução livre) 
 
49 BONAVIDES, Paulo, 1993, op. cit., p. 474. 
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No entanto, o princípio do devido processo legal não ficou restrito 

somente ao direito inglês. Os imigrantes ingleses, responsáveis pela colonização 

das colônias na América do Norte, trouxeram consigo a tradição jurídica inglesa e, 

com ela, o respeito ao devido processo legal, que começou a ser desenvolvido de 

forma particular nesse Continente. Isso porque, nas colônias americanas, substituiu-

se a supremacia do parlamento pela incumbência do Judiciário em fazer cumprir as 

leis. Tal modificação deveu-se ao temor que os colonos sentiam de serem obrigados 

a cumprir leis injustas e desfavoráveis que emanasse do parlamento inglês. 

O devido processo legal foi, assim, concebido, pelos colonos das 13 

colônias americanas, sob o cunho procedimental, ou seja, como uma garantia que 

sempre que alguém tivesse seus direitos à vida, à propriedade e à liberdade 

violados, tal condição desfavorável só poderia subsistir se, para tanto, houvessem 

sido respeitados os ditames procedimentais do devido processo legal. Tal garantia 

era concebida amplamente, de forma a abranger tanto garantias explícitas quanto 

implícitas. Dentre as primeiras, tem-se: a proibição de o réu ser considerado culpado 

sem que lhe fosse assegurada a ampla defesa, vedação a alguém ser julgado duas 

vezes pelo mesmo fato, direito a não produzir provas contra si mesmo, direito a ser 

informado sobre o motivo da acusação e direito à ampla defesa e ao contraditório. 

As garantias implícitas, por sua vez, derivam da construção 

jurisprudencial, como conseqüência da influência do pensamento jusnaturalista 

segundo o qual existiam direito pré-estatais, que prescindiam de positivação para 

existir. Cite-se: o direito de ser ouvido antes de qualquer audiência judicial, o direito 

de se pronunciar sobre documentos juntados pela acusação e o direito de 

assistência judicial gratuita, se o réu não puder realizar o custeio de sua defesa por 

profissional tecnicamente qualificado. 

Após a Guerra da Independência, as 13 ex-colônias não possuíam uma 

unidade entre si e regiam-se por suas próprias declarações de direitos. Contudo, em 

1787 foi aprovada a primeira e única Constituição dos Estados Unidos, responsável 

por criar uma lei fundamental que passou a reger todas as antigas colônias inglesas. 

A quinta emenda desta Constituição consagrou, no ordenamento jurídico 

norteamericano, o princípio do devido processo legal, in verbis: 
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Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime 
infamante, salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, exceto 
em se tratando de casos que, em tempo de guerra ou de perigo público, 
ocorram nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo; 
ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes ameaçado em sua vida 
ou saúde; nem ser obrigado em qualquer processo criminal a servir de 
testemunha contra si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou 
bens, sem processo legal; nem a propriedade privada poderá ser 
expropriada para uso público, sem justa indenização. (destacou-se) 
(tradução livre)

50
 

  

A 14ª emenda também trata da garantia ao devido processo legal como 

pressuposto para que os cidadãos americanos tenham seus direitos fundamentais 

mitigados: 

 
Todas as pessoas carregadas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e o 
assunto à jurisdição disso, são cidadãos dos Estados Unidos e do estado 
onde residem. Nenhum estado fará ou reforçará toda a lei que abrevie os 
privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem todo o 
estado privará o qualquer da vida, da liberdade, ou da propriedade, sem 
correspondente processo de lei; nem negue a qualquer dentro de sua 
jurisdição a proteção igual das leis.

51
 (tradução livre) 

  

No Brasil, por sua vez, o princípio do devido processo legal somente 

passou a ser previsto de forma expressa, no ordenamento do País, após 1988, com 

a promulgação da Constituição Federal vigente. 

A despeito disso, há quem defenda que a não previsão expressa não 

impede de afirmar a vigência desse princípio do direito pátrio.52 Pode ser usado para 

defender esse ponto de vista argumento segundo o qual, excetuando a Constituição 

de 1824, todas as Constituições do Brasil admitiram a existência de princípios e 

garantias que não estivessem nelas expressos, mas que pudessem ser extraídos 

das mesmas. A exceção da Constituição de 1824 justifica-se ainda pelo fato de o 

                                                             
50

 No original: No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on 
a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in 
the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for 
the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case 
to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; 
nor shall private property be taken for public use, without just compensation.  
 
51

 No original: All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 
thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or 
enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor 
shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to 
any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.  
 
52

 Defendendo esse posicionamento tem-se Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, José Frederico Marques, 

Humberto Theodoro Júnior, Antônio Roberto Sampaio Dória e Ada Pellegrini Grinover. 
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Poder Judiciário, à época, não gozar de independência em relação ao Poder 

Moderador, que submetia os demais poderes, tornando inviável, dessa forma, a 

defesa de direitos e garantias que visassem frear o poder do soberano. 

A Constituição Federal de 1891, que substitui a de 1824 comentada 

acima, foi baseada na Constituição americana. No entanto, notoriamente, o Brasil 

não estava desenvolvido o suficiente, no campo social, político e jurídico, para tornar 

efetivos os direitos e garantias trazidos na Lei. 

A respeito dessa Constituição e das inovações que ela trouxe, Paulo 

Fernando Silveira acrescenta que, apesar de a mesma não prever, expressamente, 

o princípio do devido processo legal, previu, no campo criminal, garantias ligadas ao 

princípio, como a plena defesa e a proibição de prisão sem prévia formação de 

culpa. Acrescenta, ainda, que, diferentemente do antigo sistema, os juízes não 

ficavam mais a mercê de outro poder, posto que passaram a ser vitalícios.53  

As Constituições de 1930 e 1934, ambas durante o governo de Getúlio 

Vargas, não previram direitos e garantias ligados ao devido processo legal. No 

entanto, contrastando com o caráter antidemocrático da Ditadura do Estado Novo, a 

Constituição de 34 inaugurou, no País, o instituto do Mandado de Segurança. 

Em 1946, com a redemocratização do País, uma nova ordem 

constitucional foi inaugurada, com ela, houve a lógica ampliação das liberdades 

civis, sem, contudo, fazer qualquer menção ao devido processo legal. 

Durante a Ditadura Militar, o Brasil foi regido por duas Constituições (1967 

e 1969), em que estavam previstos direitos e garantias, que, no entanto, não 

possuíam qualquer aplicabilidade na prática dada a dureza do regime ditatorial da 

época. Essa situação agravou-se com o Ato Institucional nº 5, através do qual foram 

suspensos os direitos políticos e as garantias constitucionais. 

Por fim, chega-se à Constituição atual, que, como dito anteriormente, 

prevê, de forma expressa, o princípio do devido processo legal, em seu artigo 5º, 

inciso LIV.54 Considera-se bastante oportuna a referida previsão na nova ordem 

constitucional, posto que esta inaugura uma nova fase política no País, após uma 
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 SILVEIRA, Paulo Fernando, op. cit., p. 31. 
 
54

 ―LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;‖ 
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sangrenta ditadura. Assim, o respeito ao devido processo legal corrobora com os 

escopos constitucionais de construção de um estado livre e democrático. 

Sobre o conteúdo desse princípio passar-se-á a falar de forma mais 

detalhada adiante. 

 

4.2 Noção 

 

O princípio do devido processo legal, por tratar-se de uma cláusula geral, 

tem conteúdo bastante complexo e grande abrangência, o que torna difícil sua 

definição. No entanto, pode-se afirmar que, como cláusula geral, o princípio do 

devido processo legal encerra, em si, o mandamento de que os processos de 

formação de normas respeitarão as regras e os princípios, previamente, 

reconhecidos no âmbito do ordenamento em que se está atuando. Quando se fala 

em ―processos de formação de normas‖, usa-se a expressão em sentido amplo, 

referindo-se, dessa forma, a todas as formas de produção de norma jurídica, seja 

jurisdicional, administrativa, legislativa ou negocial.55  

Destarte, pode-se afirmar que o conteúdo do devido processo legal varia 

de acordo com o tempo e com o espaço, ou seja, de acordo com o sistema jurídico 

no qual o mesmo esteja sendo invocado. Contudo, em qualquer situação, como já 

dito anteriormente, será sempre um instrumento de defesa dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Em termos genéricos, Nelson Nery Júnior afirma que: 

 
[...] o princípio do due process of law caracteriza-se pelo trinômio vida-
liberdade-propriedade, vale dizer, tem-se o direito de tutela àqueles bens da 
vida que em seu sentido mais amplo e genérico. Tudo o que disser respeito 
à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a proteção da due 
process clause.

56
 

  

                                                             
55

Esse ponto de vista é defendido por Fredie Didier Jr. em DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol.I., 8. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2007, p. 27-28. Na oportunidade, o autor, baseado na teoria da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais, defende a aplicação do princípio do devido processo legal no âmbito privado, 
conforme já é um entendimento exarado pelo STF (RE n. 201.819/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ 
acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2005, DJ 27.10.2006). 

56
 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 63.  
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O mesmo autor afirma, mais adiante, acerca da abrangência que esse 
princípio foi adquirindo ao longo da História, que: 

 
O conceito de ―devido processo‖ foi-se modificando no tempo, sendo que a 
doutrina e a jurisprudência alargaram o âmbito de abrangência da cláusula, 
de sorte a permitir interpretação elástica, o mais amplamente possível, em 
nome dos direitos fundamentais do cidadão. 

57
 

  

O certo é que, ao longo da História, ele foi albergando garantias que 
formam o núcleo básico do princípio, o qual não pode retroceder. 

 
 

 

4.3 Dupla perspectiva do princípio do devido processo legal 

 

Em termos mais concretos, devido processo legal pode ser concebido sob 

dois aspectos: o aspecto material ou substancial (substantive due process) e o 

aspecto processual ou formal (procedural due process). 

O primeiro deles guarda íntima relação com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Como todos os poderes do Estado devem 

manter uma atuação pautada no que é proporcional e razoável, estão também todos 

submetidos à esfera material do devido processo legal. Inclusive a origem dessa 

perspectiva do princípio data do final do século XVIII, quando a Suprema Corte 

americana inaugurou o judicial review (caso Calder v Bull), determinando que tanto 

os atos do Poder Executivo como os do Legislativo, caso desrespeitassem os 

direitos fundamentais, deveriam ser nulificados pelo Judiciário.58 

Nesse mesmo sentido, afirma Paulo Silvera:  

 

[...] que o substantivo devido processo refere-se ao conteúdo ou à matéria 
tratada na lei ou no ato administrativo, ou seja, se a sua substância está de 
acordo com o devido processo, como cláusula constitucional garantidora 
das liberdades civis.

59
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 NERY JÚNIOR, Nery, op. cit., p. 65.  

 

58
 NERY JÚNIOR, Nelson, op. cit, p. 67. 

 
59 SILVEIRA, Paulo Fernando, op. cit., p. 83. 
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Essa feição do princípio, inclusive o controle realizado pelo Judiciário, 

também pode ser reconhecida no Brasil, como se pode observar nas decisões da 

relatoria do Min. Celso de Mello, cujas ementas encontram-se colacionadas abaixo: 

 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRIBUTÁRIA - 
SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES DE INDEXAÇÃO - ALEGADA 
OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO 
E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - SIMPLES 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM 
MAJORAÇÃO DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. [...] - O Estado não 
pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder 
Público - tratando-se, ou não, de matéria tributária - devem ajustar-se à 
cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do 
"substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV). O postulado da 
proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria 
constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a legislação 
tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. 
Precedentes.

60
 (Destacou-se) 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
DISTRITAL QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO E QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE 
HISTÓRICO ESCOLAR PARA ALUNOS DA TERCEIRA SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO QUE COMPROVAREM APROVAÇÃO EM VESTIBULAR 
PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - LEI DISTRITAL 
QUE USURPA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO 
FEDERAL PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSIDERAÇÕES 
EM TORNO DAS LACUNAS PREENCHÍVEIS - NORMA DESTITUÍDA DO 
NECESSÁRIO COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE - OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - ATIVIDADE LEGISLATIVA 
EXERCIDA COM DESVIO DE PODER - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO - DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR COM EFICÁCIA "EX 
TUNC". A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO 
PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-
SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL. [...] TODOS OS 
ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO NECESSARIAMENTE 
SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À 
INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE 
RAZOABILIDADE. - As normas legais devem observar, no processo de 
sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita 
consonância com os padrões fundados no princípio da 
proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público 
devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 
o princípio do "substantive due process of law". Lei Distrital que, no 
caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE 
RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA 
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. - A 
exigência de razoabilidade - que visa a inibir e a neutralizar eventuais 
abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções 
normativas - atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos 
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excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da 
constitucionalidade material dos atos estatais.

61
 (Destacou-se) 

  

Como adendo ao significado do devido processo legal em seu aspecto 

substantivo, cite-se a afirmação de Fredie Didier, segundo o qual, ―trata-se de um 

princípio que torna possível a justiça no caso concreto, flexibilizando a rigidez das 

disposições normativas abstratas.‖62 

Já, sob o aspecto formal, o devido processo legal encerra, em si, todas as 

garantias e direitos fundamentais conquistados historicamente, que devem ser 

respeitados no curso de qualquer procedimento, como dito anteriormente. Contudo, 

importa esclarecer que, para o presente estudo, mostra-se pertinente discorrer 

apenas acerca do devido processo legal jurisdicional.  

Nas palavras de Didier, ―[...] o devido processo legal é um direito 

fundamental de conteúdo complexo. Trata-se de uma cláusula geral e, portanto, 

aberta, que a experiência histórica cuida de preencher.‖63 Dessa forma, sob o pálio 

do devido processo legal, em seu aspecto formal, como inicialmente foi concebido, 

tem-se tanto as garantia processuais explícitas no ordenamento jurídico 

(contraditório, publicidade, motivação das decisões judiciais), como as que dele se 

podem extrair, as implícitas (adequação, boa-fé, efetividade). 

De tal sorte que, bastaria a previsão desse princípio, para que todos os 

outros que dele decorrem devessem ser respeitados. Diferente não é a conclusão de 

Nelson Nery Júnior: 

 

Bastaria a Constituição Federal de 1988 ter enunciado o princípio do devido 
processo legal, e o caput e os incisos do art. 5º, em sua grande maioria, 
seriam absolutamente despiciendos. De todo modo, a explicitação das 
garantias fundamentais derivadas do devido processo legal, como preceitos 
desdobrados nos incisos do art. 5º, CF, é uma forma de enfatizar a 
importância dessas garantias, norteando a administração púbica, o 
Legislativo e o Judiciário para que possam ampliar a cláusula sem maiores 
indagações.

64
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Assim, com a colocação da Constituição no topo do ordenamento jurídico 

e a conferência de força normativa aos seus ditames, ambas conseqüências do 

neoconstitucionalismo referido anteriormente, somente pode-se observar que a 

previsão do devido processo legal, na mesma, tem o condão de obrigar a 

observância desse princípio, bem como de todos os outros que dele decorrem. 

Destarte, é possível afirmar que não pode existir processo judicial, no País, 

atualmente, sem que as garantias constitucionais estejam presentes. O que autoriza 

observar que o princípio do devido processo legal, hodiernamente, representa a 

garantia, na realidade, de um devido processo constitucional, composto por um 

procedimento tutelado constitucionalmente. 

Em decorrência disso, por se acreditar ser o modelo cooperativo de 

processo o que oferece melhores condições para o cumprimento do princípio do 

devido processo legal, juntamente com as garantias que dele decorrem, defende-se, 

nesse trabalho, a adoção de tal modelo, nos termos que se delineará adiante. 
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5 O MODELO COOPERATIVO DE PROCESSO 

 

5.1 Considerações gerais 

 

O modelo cooperativo de processo pode ser tomado como aquele que 

tem, como base, na sua estruturação, o respeito ao princípio da cooperação 

intersubjetiva. Como o próprio nome sugere, a observância de referido princípio 

determina a existência de uma relação de colaboração entre partes e juiz, que deve 

ser travada com o fito de buscar-se a solução mais justa para o caso concreto 

levado a juízo. 

O princípio da cooperação possui sua origem no direito alemão65, no 

entanto, já é largamente adotado por ordenamentos de outros países europeus, 

dentre eles, pode-se destacar, Portugal. Neste País, apesar de ainda estar em vigor 

o Código de Processo Civil de 1939, a reforma no regramento processual realizada 
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através dos Decretos-leis 329-A/1995 e 180/1996 trouxe, para o mesmo, o princípio 

da cooperação intersubjetiva. Senão, vejam-se os seguintes artigos do referido CPC: 

 

ARTIGO 266.º 
(PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO) 
1. Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os 
mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo 
para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio.  
ARTIGO 519.º 
(DEVER DE COOPERAÇÃO PARA A DESCOBERTA DA VERDADE) 
1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar 
a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes 
for perguntado, submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o 
que for requisitado e praticando os actos que forem determinados. 
2. Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, 
sem prejuízo dos meios coercitivos que forem possíveis; se o recusante for 
parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos 
probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do 
preceituado no nº 2 do art. 344.º do Código Civil. 

  

Destarte, pode-se perceber que o modelo cooperativo de processo exige 

uma mudança na mentalidade dos sujeitos processuais e na sua atuação, devendo 

a responsabilidade pelo regular desenvolvimento do feito ser repartida entre parte e 

juiz. Ou seja: 

 

Recupera-se, assim, o valor essencial do diálogo judicial na formação do 
juízo, fruto da cooperação das partes com o órgão judicial e deste com as 
partes, segundo as regras formais do processo. Essa conseqüência, por 
outro lado, reforça-se pela percepção de uma democracia mais participativa, 
com um conseqüente exercício mais ativo da cidadania, inclusive de 
natureza processual. Ora, a idéia de cooperação há de implicar, sim, um juiz 
ativo, colocado no centro da controvérsia, mas também a recuperação do 
caráter isonômico do processo, com a participação ativa das partes.

66
 

.   

Acredita-se ainda que, quando juiz e partes trabalham seguindo os 

moldes do modelo cooperativo, chega-se não só a decisão mais justa para o caso 

concreto, mas, além disso, o desfecho gozará de uma maior legitimidade e, por 

conseqüência, será mais bem aceito pelas partes.  

Nesse sentido: 
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A necessidade de que a decisão seja fruto da colaboração dos 
intervenientes processuais é muitas vezes ressaltada. Entende-se que não 
basta que o órgão judicante esteja convencido da exatidão da solução, se 
tal solução não é obtida de maneira correta e verificável. E a sentença não 
deve ser aceita somente pela sua natureza de ato imperativo, mas pela sua 
força intrínseca de persuasão obtida através da colaboração dos 
protagonistas do processo.

67
 

  

No mesmo viés: 
 
Sem deixar de mencionar que a cooperação dos litigantes, na formação da 
decisão judicial, serve de "válvula de escape" de ressentimentos e críticas, o 
que permite que o resultado do processo seja influenciado pelos seus 
participantes, facilitando assim a sua assimilação e aceitação pela 
sociedade. Por isso, o processo tem o valor de "enfraquecer o confronto" ou 
"reduzir o conflito", traduzida aí sua necessária legitimação social.

68
 

  

Ademais, o modelo cooperativo de processo é, pois, o que melhor se 

adequa aos moldes do Estado Democrático Constitucional. Isso porque, por um 

lado, garante a participação social durante a tramitação processual, posto que, com 

visto acima, é marcado pela postura ativa de todos os seus sujeitos. Por outro lado, 

somente dentro desse modelo, os princípios constitucionais, realizam-se de forma 

plena, notadamente a garantia do devido processo legal e as demais que dela 

decorrem. 

A posição defendida acima será mais facilmente compreendida após a 

exposição das particularidades desse modelo processual, o que se passará a fazer a 

seguir. 

 
5.2 A quebra do dogma do protagonismo do juiz 

 

O movimento de socialização do processo foi responsável, como visto 

anteriormente, pela construção do dogma do protagonismo do juiz. Nessa 

perspectiva, o juiz passa a ser visto como alguém que possui o poder de, através do 

exercício solitário da função jurisdicional, concretizar a função social do processo, 
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cuja dilação é vista como algo extremamente negativo, que, portanto, deve durar o 

menor tempo possível. 

Reforçando a concepção de que o julgamento deve ser fruto de um 

solipsismo do juiz, que segundo se defende, dispõe de uma visão privilegiada em 

relação aos demais sujeitos processuais, destacou-se abaixo, um trecho do voto do 

Ministro Humberto Gomes de Barros: 

 

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade  da  minha  jurisdição.  O 
pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa como 
orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina 
de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha 
consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que 
este  Tribunal  seja  respeitado.  É preciso consolidar o  entendimento  de  
que  os  Srs.  Ministros  Francisco  Peçanha  Martins  e Humberto  Gomes  
de  Barros  decidem  assim,  porque  pensam  assim.  E o STJ  decide 
assim,  porque  a  maioria  de  seus  integrantes  pensa  como  esses  
Ministros.  Esse é o pensamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  e  a  
doutrina  que  se  amolde  a  ele.  É fundamental  expressarmos  o  que  
somos.  Ninguém  nos  dá  lições.  Não  somos aprendizes de ninguém. 
Quando viemos para este Tribunal, corajosamente assumimos a declaração  
de  que  temos  notável  saber  jurídico  -  uma  imposição  da  Constituição 
Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, mas, 
para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que 
assim seja.

69
  

 

Nesse mesmo sentido, tem-se a seguir um recorte da sentença exarada 

pela juíza Adriana Sette da Rocha Raposo, titular da Única Vara do Trabalho de 

Santa Rita-PB: 

 

A liberdade de decisão e a consciência interior situam o juiz dentro do 
mundo, em um lugar especial que o converte em um ser absoluto e 
incomparavelmente superior a qualquer outro ser material. A autonomia de 
que goza, quanto à formação de seu pensamento e de suas decisões, lhe 
confere, ademais, uma dignidade especialíssima. Ele é alguém em frente 
aos demais e em frente à natureza; é, portanto, um sujeito capaz, por si 
mesmo, de perceber, julgar e resolver acerca de si em relação com tudo o 
que o rodeia. Pode chegar à autoformação de sua própria vida e, de modo 
apreciável, pode influir, por sua conduta, nos acontecimentos que lhe são 
exteriores. Nenhuma coerção de fora pode alcançar sua interioridade com 
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bastante força para violar esse reduto íntimo e inviolável que reside dentro 
dele.

70
  

 

Esse protagonismo judicial intensifica-se a partir do movimento de 

judicialização da política, expressão usada para denominar o processo de ascensão 

do Poder Judiciário em relação aos demais poderes do Estado e a forte influência 

exercida sobre estes por aquele. Assim, relata Dierle José Coelho Nunes: 

 

Tal expressão ganhou delineamento a partir do trabalho coordenado por C. 

Neal Tate e Tobjörn Vallinder, intitulado The global expansion of judicial 

power, no qual foi denominada de judicialização a tendência de transferir 

poder decisório do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Poder 

Judiciário.
71 

 

No Brasil, também é possível observar esse movimento. Conforme escólio 

de Luís Roberto Barroso: 

 

[...] em razão desse conjunto de fatores –constitucionalização, aumento da 
demanda por justiça e ascensão institucional do Judiciário –, verificou-se no 
Brasil uma expressiva judicialização de questões políticas e sociais, que 
passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final.

72
 

 
O mesmo autor cita, no referido artigo, diversos exemplos que ilustram 

esse fenômeno, dentre os quais, podem-se destacar: as decisões do Judiciário 

acerca da reforma da previdência (contribuição dos inativos) e dos limites legítimos 

de atuação das comissões parlamentares de inquérito. 

No entanto, para que a construção de um modelo processual em que as 

garantias constitucionais do processo sejam levadas a cabo, faz-se necessária a 

extirpação desse protagonismo judicial. Pois, conforme alerta Nunes, referindo-se ao 

período de socialização do processo: 
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Àquela época, o pensamento que conduzia ao protagonismo judicial poderia 
ser mesmo defensável, uma vez que os juristas lutavam contra a aplicação 
liberal do direito (liberalismo jurídico) que impunha a prevalência dos 
interesses privados em detrimento dos sociais. No entanto, a defesa pura e 
simples do protagonismo judicial como chave e solução de boa parte das 
mazelas do sistema, após a evolução da Ciência Jurídica ocorrida no último 
século, parece, na atualidade, no mínimo, ingênua.

73
 

 

Não se trata, é bom esclarecer, de conferir um segundo plano ao 

magistrado, mas de que este, juntamente com os demais sujeitos processuais, 

forme uma verdadeira comunidade de trabalho, despendendo esforços para o 

desenvolvimento de um processo, pautado nas garantias processuais da 

Constituição, capaz de fazer emergir, do diálogo entre seus sujeitos, a solução mais 

adequada para o caso concreto. Visto que: 

 

Não se pode acreditar mais em uma justiça social predefinida antes do 
debate processual, uma vez que só as peculiaridades do caso concreto 
conseguem permitir, mediante o estabelecimento de um fluxo discursivo 
entre interessados e o órgão decisor, a formação de um provimento 
adequado.

74
  

 

Trata-se, portanto, de reconhecer que somente se chega à decisão 

adequada que cada caso exige através de um debate endoprocessual, em que 

todos os participantes tenham condições de, verdadeiramente, influenciar no 

desfecho da lide.  Ressaltando a importância do diálogo no processo, Streck afirma: 

 

Com efeito o Direito é algo bem mais complexo do que o produto da 
consciência-de-si-do-pensamento-pensante, que caracteriza a 
(ultrapassada) filosofia da consciência, como se o sujeito assujeitasse o 
objeto. Na verdade, o ato interpretativo não é produto nem da objetividade 
plenipotenciária do texto e tampouco de uma atitude solipsista do intérprete: 
o paradigma do Estado Democrático de Direito está assentado na 
intersubjetividade.

75
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Juntamente com a ideia do protagonismo judicial dentro do processo civil, 

estar-se-ia extinguindo também a noção de que os cidadãos não são capazes de 

exercer sua cidadania inclusive no âmbito do processo e que, por isso, 

necessitariam de um ―salvador‖ que olhasse por eles, suprindo suas incapacidades. 

Pois, como assevera Cipriani: 

 

[...] é, ao contrário, tempo de convencer-se que, quando se tolhem direitos 
das partes e se dão poderes discricionários ao juiz, ou seja, quando procura 
a obtenção de eficiência em prejuízo de garantias, não se resolve problema 
algum e se impõe o autoritarismo, tanto inútil quanto contraproducente.

76
 

(tradução livre)  

 

Destarte, de tudo o que foi exposto, pode-se aduzir que a quebra do 

protagonismo do juiz passa, necessariamente, pelo fortalecimento da participação 

das partes durante o processo. Essa participação deve ser requerida e incentivada 

pelo juiz, principalmente pela constatação de que elas (as partes) detêm as 

informações mais relevantes para a solução da lide – por estarem, primitivamente, 

ligadas à situação factual que as levou a juízo – e serão, indubitavelmente, as mais 

afetadas pela decisão tomada dentro do processo.  

 

Assim, divorciado do solipsismo judicial, o que se propõe é uma atuação 

coparticiparticipativa entre os sujeitos processuais como a única forma de se 

garantir, na seara processual, a adoção do modelo cooperativo de processo, cujas 

particularidades serão relatadas a seguir. 

 

5.3 O dever de dialogar do juiz 

 

Como exposto acima, o modelo cooperativo de processo não se 

compatibiliza com nenhum tipo de protagonismo dos sujeitos processuais, inclusive 

com o do juiz.  Tem-se, assim, que o magistrado deve, na verdade, assumir um 
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papel de garantidor do cumprimento dos princípios constitucionais do processo 

durante todo o ínterim processual. Assim, afirma Dierle José Coelho Nunes: 

 

Mas a concepção aqui defendida não esvazia o papel da magistratura, mas 
o redefine, uma vez que o juiz deve ser visto como um garantidor dos 
direitos fundamentais, inclusive daqueles que asseguram a participação dos 
sujeitos processuais na formação da decisão.

77
  

 

No mesmo diapasão, ressaltando a importância da atividade do juiz para 

que o formalismo processual respeite as garantias constitucionais: 

 

É importante que se destaque que não há qualquer incompatibilidade entre 
o contraditório e a participação mais ativa do juiz no processo; ao invés, o 
contraditório exige a atuação do juiz com o escopo de garantir aos sujeitos 
processuais a real igualdade de tratamento e de oportunidades.

78
  

 

Segundo Mitidiero, o juiz deve adotar uma dupla posição: paritária ou 

isonômica na condução do processo, a fim de favorecer o diálogo com as partes e 

observar o contraditório no decorrer de todo o processo; e assimétrica quando da 

prolação da decisão, que é colocada com imperatividade pelo Estado-juiz, apesar de 

ter se formado em um âmbito democrático, em que se respeitou os direitos e 

garantia fundamentais.79 

Dessa forma, pode-se aferir que, para a assunção dessa nova postura 

pelo magistrado, essencial à implementação do modelo cooperativo de processo, 

faz-se necessário o cumprimento do dever de dialogar pelo juiz. 

Esse dever supra referido subdivide-se em quatro vertentes: a) dever de 

consulta; b) dever de esclarecimento; c) dever de prevenção; e d) dever de auxílio.80 

É sobre elas que se passará a tratar a seguir de forma pormenorizada, indicando, 
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inclusive, seus reflexos na prática do formalismo do processo, ou seja, como a 

cooperação se expressa dentro das fases processuais. 

 

5.3.1 Dever de consulta 

 

Partindo do pressuposto de que o processo, segundo o modelo 

cooperativo, necessita ser dialético, ou seja, pautado no diálogo frequente entre os 

sujeitos processuais, o dever de consulta é uma das formas como esse diálogo se 

expressa no ínterim processual.  

O dever de consulta corresponde à necessidade de o juiz consultar as 

partes antes de pronunciar-se sobre questão de fato ou de direito do processo, 

dando-lhes a chance de influenciar em sua decisão, mesmo que, no caso, esteja 

autorizado a agir de ofício. Isso, inclusive, porque a ação de ofício dispensa a 

provocação da parte para que se concretize, mas, em momento algum, proíbe que, 

antes de fazê-lo, o magistrado intime as partes para se pronunciarem a respeito, 

garantindo, assim, em última instância, o cumprimento do princípio do contraditório. 

Diddier esclarece:  

 

Não pode o magistrado decidir com base em questão de fato ou de direito, 
ainda que possa ser conhecida ex officio, sem que sobre elas sejam as 
partes intimadas a manifestar-se. Deve o juiz consultar as partes sobre esta 
questão não alvitrada no processo, e por isso não posta em contraditório, 
antes de decidir.

81
  

 

O dever de consulta ultrapassa o limite do interesse das partes, pois 

satisfaz, além dele, o interesse público, por tratar-se de um meio para se chegar a 

uma decisão em que todos os sujeitos tiveram chance de contribuir para sua 

formação. Com isso, além das partes, beneficia-se a sociedade que passa a ter mais 

condições de confiar no Poder Judiciário, a partir da certeza de que suas decisões 

emergem de oitiva atenta do que os envolvidos têm a contribuir, corroborando, 

assim, com a legitimidade das sentenças. Nesse sentido, ensina Daniel Mitidiero: 
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Semelhante exigência, de um lado, encontra evidente respaldo no interesse 
público de chegar-se a uma solução bem amadurecida para o caso levado a 
juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência 
erigida ao interesse exclusivo das partes. Com efeito, consoante observa a 
doutrina, o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, 
constrange o cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões 
pré-concebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e 
ponderada. Funciona, pois, como um evidente instrumento de 
―democratização do processo‖. De outro, conspira para reforçar a confiança 
do cidadão no Poder Judiciário, que espera, legitimamente, que a decisão 
judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode 
exercer o seu direito de conformar o juízo.

82
  

 

Essa linha de pensamento se coaduna com as previsões de legislações 

alienígenas, expostas adiante, a título de informação e de exemplo. Como a 

previsão contida no artigo 3º, n. 3, do CPC português, em que está determinado, de 

forma expressa, o dever de consulta do juiz dentro dos termos descritos acima:  

 

ARTIGO 3.º  
(NECESSIDADE DO PEDIDO E DA CONTRADIÇÃO) 
[...] 
3. O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o 
princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta 
desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de 
conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de 
sobre elas se pronunciarem. 

 

Denota-se, dessa forma, que o dever de consulta é tratado como regra 

pela legislação portuguesa, sendo dispensado o seu exercício apenas quando for 

manifesta a sua desnecessidade. 

No mesmo sentido, o CPC francês, em seu artigo 16, também prevê o 

dever de consulta, determinando ao juiz que conceda às partes a oportunidade de 

pronunciarem-se a respeito das questões antes que as decida – inclusive quando 

estiver autorizado a agir de ofício -, em homenagem ao princípio do contraditório, in 

verbis: 

 

O juiz deve, em todos os momentos, fazer respeitar e observar o princípio 
do contraditório. Ele somente pode utilizar, na sua decisão, os meios, os 
argumentos e os documentos invocados ou produzidos pelas partes se elas 
foram capazes de discuti-los contraditoriamente. Ele não pode basear sua 
decisão em fundamentos jurídicos que ele levantou "ex officio" sem, 
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primeiro, convidar as partes para apresentar suas observações.
 83

 (tradução 
livre) 

 

Por sua vez, o Código de Processo Civil italiano, no artigo 183, n.3, não 

foge à regra e regula que "O juiz requer às partes, com base nos fatos alegados, os 

esclarecimentos necessários e aponta as questões que podem ser conhecidas de 

ofício das quais julga oportuno o tratamento."84 (tradução livre) 

O CPC alemão também faz previsões no sentido de privilegiar o dever de 

consulta do magistrado antes de solucionar questões dentro do processo, conferindo 

sempre às partes o direito de influenciar, através de uma participação mais ativa, em 

suas decisões.  Assim, na tradução de Alvaro de Oliveira: 

 

§ 139 [...] 2 – O órgão judicial só poderá apoiar sua decisão numa visão 
fática ou jurídica que não tenha a parte, aparentemente, se dado conta ou 
considerado irrelevante, se tiver chamado a sua atenção para o ponto e lhe 
dado oportunidade de discuti-lo, salvo se se tratar de questão secundária. O 
mesmo vale para o entendimento do órgão judicial sobre uma questão de 
fato ou de direito, que divirja da compreensão de ambas as parte. 3 – O 
órgão judicial deve chamar a atenção sobre dúvidas que existam a respeito 
das questões a serem consideradas de ofício.

85
  

  

Observa-se, na transcrição acima, que o dever de consulta não se 

restringe às questões de fato, mas alcança também as questões de direito. Isso 

porque, dentro de um modelo cooperativo de processo, as partes têm o direito e até 

o dever de serem ouvidas e de influenciarem nas decisões judiciais não apenas no 

que concerne à argumentação fática, mas também na decisão da norma jurídica a 

ser aplicada ao caso concreto. 
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Essa visão choca-se com os brocardos romanos mihi factum, dabo tibi 

ius86 e iura novit curia87, que, de uma forma geral, defendem que as questões de 

direito devem ficar a cargo do juiz, obrigando a um reexame dos mesmos pela 

comunidade jurídica. Nessa linha, o modelo cooperativo de processo exige uma 

postura judicial diferente também em relação a essa questão. Ora, se o juiz, nesse 

modelo processual, deixa de ser o ―senhor do processo‖ para, em cooperação com 

as partes, buscar a melhor decisão para a lide, nada mais adequado que as partes 

poderem influir também na decisão das questões de direito ligadas ao caso. Essa 

participação justifica-se, ainda, pela grande quantidade de normas (leis, decretos, 

regulamentos...) que existem atualmente, no País. Além disso, mais do que na 

escolha de qual norma deve ser aplicada ao caso em exame, as partes podem ainda 

influir na interpretação e no alcance que será dado ao diploma normativo aplicado. 

Defendendo o mesmo posicionamento, tem-se: 

 

Entendimento contrário significaria transformar o juiz numa máquina, pois, 
como já se ressaltou com agudeza, dentro de uma concepção puramente 
silogística, o juiz diria às partes date mihi factum e às leis date mihi jus e, 
recebidos tais elementos, emitiria a decisão com mecânica indiferença, 
como um aparelho emissor de bilhetes a toda introdução de duas moedas. 
[...] O diálogo judicial e a cooperação, acima preconizada, tornam-se, no 
fundo, dentro dessa perspectiva, autêntica garantia de democratização do 
processo, a impedir que o poder do órgão judicial e a aplicação da regra 
iura novit curia redundem em instrumento de opressão e autoritarismo, 
servindo às vezes a um mal explicado tecnicismo, com obstrução à efetiva e 
correta aplicação do direito e à justiça do caso.

 88
 

 

No mesmo sentido, tem-se a lição de Mitidiero, que aponta para a 

necessidade de relativização na interpretação desses brocardos, defendendo a 

necessidade dessa releitura, dentro de um modelo cooperativo de processo, e dessa 

relativizaçao da mesma com o dever de consulta: 

 

[...] a doutrina tem admitido a investigação oficial dos fatos instrumentais 
não alegados em juízo pelas partes, o que denota evidente relativização da 
primeira parte do brocardo Da mihi factum, dado tibi ius, pelo qual apenas 
às partes caberia a tarefa de levar as alegações fáticas para o processo. O 
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desiderato dessa permissão é de índole probatória, servindo para melhor 
composição do quadro da prova das alegações no processo. A três, 
pressupondo o direito ao contraditório como direito a participar do processo, 
a influir positivamente sobre o convencimento judicial, tem-se entendido que 
as partes têm o direito de se pronunciar sobre a valoração jurídica das 
questões postas em juízo, mesmo sobre aquelas questões que deve 
conhecer de ofício. Objetiva-se, assim, evitar decisões que apanhem de 
surpresas as partes, havendo aí evidente concretização da cooperação no 
processo pela mão do dever de consulta às partes que toca ao órgão 
jurisdicional, inerente à construção de um processo civil pautado pela 
colaboração.

89
  

 

Pode-se dizer, inclusive, que o legislador pátrio já comunga desse 

posicionamento. Para tanto, basta observar a redação dos arts. 282, III, e 300 do 

CPC, em que é dada a autorização, respectivamente, para o autor, na inicial, e para 

o réu, na contestação, aduzirem, além da matéria fática, a matéria de direito 

pertinente ao caso. Observe-se também a previsão contida no artigo 130 do CPC 

que permite ao juiz determinar a produção de provas que julgar necessárias, ainda 

que as mesmas não tenham sido requisitadas pelas partes, o que denota que cabe 

sim ao juiz buscar material fático que não foi trazido pelas partes, para o julgamento 

da lide. 

Dentro dessa possibilidade de as partes participarem do processo 

também no que se convencionou chamar de matérias de direito, pode-se, ainda, 

elencar, como dever de consulta do magistrado, quando da decisão a respeito das 

invalidades processuais. É bastamente conhecido que o sistema de invalidades 

processuais é construído no sentido de evitar, ao máximo, a decretação de 

nulidades. Assim, quando da análise de um defeito de algum ato no processo, 

devem-se levar em conta dois elementos: primeiro, se o ato atingiu a finalidade a 

qual se dispôs; segundo, se houve algum prejuízo pela violação formal. Nas 

palavras de Fredie Didier:  

 

A invalidação deve ser vista como uma solução de ultima ratio, tomada 
apenas quando não for possível aproveitar o ato praticado com defeito. O 
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magistrado deve sentir um profundo mal-estar quando tiver de invalidar 
algum ato processual.

90
  

 

Essa análise deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade, da 

economia processual e da cooperação. No que concerne ao tema tratado nesse 

trabalho, importa falar da influência do princípio da cooperação nessa questão. 

Assim, como já adiantado no parágrafo anterior, o modelo de processo cooperativo 

exige, para que o dever de consulta seja respeitado, que essa análise de alcance de 

finalidade e de prejuízo causado pelo ato que se pretende invalidar seja feita de 

forma dialogal com as partes. Nesse sentido, o CPC português prevê: 

 

ARTIGO 207.º 
(REGRAS GERAIS SOBRE O JULGAMENTO) 
A arguição de qualquer nulidade pode ser indeferida, mas não pode ser 
deferida sem prévia audiência da parte contrária, salvo caso de manifesta 
desnecessidade.  

 

Defendendo o dever de consulta do juiz nesses casos, tem-se: 

 

Trata-se de evidente dever de consulta do juiz para com as partes. 
Semelhante postura evita a surpresa, reforçando a confiança das partes no 
Estado-juiz, sobre estimular uma decisão mais atenta às variegadas feições 
que eventualmente possa assumir o problema debatido em juízo. [...] 
Qualquer decretação de invalidade processual sem o prévio diálogo com as 
partes é ineficaz dentro de um processo civil de estrutura cooperativa.

91
  

 

O dever de consulta obriga também a aplicar-se o mesmo raciocínio em 

relação às possibilidades de extinção do feito sem resolução de mérito, elencadas 

no art. 267, CPC. Assim, deve o magistrado oferecer às partes a possibilidade de 

participar de forma ativa do processo, manifestando-se a respeito da consideração 

do juiz de por fim ao feito, influenciando nessa decisão.  

Mister ressaltar, a essa altura, quão adequado seria, tanto para um 

processo sem dilações indevidas como para incentivar a participação das partes, 

que a regra do artigo 331, caput e § 2º, do CPC fosse cumprida à risca pelo 
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Judiciário brasileiro. Isso porque, durante a realização da audiência preliminar, caso 

não fosse possível realizar uma conciliação, seria o momento, realmente, propício 

para, resolvidas as pendências da fase postulatória, decidir-se, a partir de um 

diálogo com as partes, o rumo que será dado ao processo. Nessa ocasião, seria 

imprescindível que o magistrado colocasse para as partes quais pontos considera 

relevantes para ser solucionado e decidisse, em conjunto com elas, os meios de 

prova para esclarecer o que se faz necessário.  

No entanto, é bem distinto o que se observa, salvo raras exceções, no 

cotidiano dos fóruns brasileiros. O que se constata, de uma forma geral, é um juiz 

distante das partes, incapaz de dialogar com as mesmas ou com seus advogados. 

Um juiz que guarda para si, como se um segredo fosse, todas as suas 

considerações a respeito da causa, para revelá-las somente no momento da 

prolação da sentença, quando já é tarde para se tentar alterar qualquer concepção 

equivocada do magistrado. Tal postura fere, gravemente, o dever de consulta que 

ora se expõe, e, por conseqüência, as garantias processuais constitucionais 

(contraditório, ampla defesa, devido processo legal...), que, por força do § 1º do art. 

5º da CF, deveriam ser aplicadas imediatamente, sem necessidade de qualquer 

regulamentação normativa. 

O dever de consulta está ligado também ao momento de prolação da 

sentença. Aliás, é nessa ocasião em que se pode ter certeza de que esse dever foi 

obedecido durante o trâmite processual. Isso porque, pela norma constitucional que 

dispõe a respeito do princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), o 

magistrado está obrigado a contemplar, em sua fundamentação, as alegações das 

partes. Assim, para realizar essa fundamentação, é imprescindível que as partes 

tenham tido condições de influenciar, com sua participação, no desfecho do 

processo. Destarte, pode-se dizer que o dever de motivação passa pelo 

cumprimento do dever de consulta. 

Para melhor elucidar esse posicionamento: 

 

A completude da decisão tem de ser aferida em função da atividade das 
partes, das alegações por essas produzidas com o fito de convencer o 
órgão jurisdicional de suas posições jurídicas. O juízo é sempre e sempre 
um ato de três pessoas no marco teórico do formalismo-valorativo.

92
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O autor acrescenta ainda:  

 

Evidentemente, para a configuração do diálogo no processo é de rigor que 
tanto o demandante como o juiz e o demandado falem a propósito das 
questões suscitadas em juízo. Do contrário, há monólogo do lugar do 
diálogo, com claro prejuízo à feição democrática do processo.

93
  

  

Dessa forma, a decisão, para que respeite as garantias constitucionais do 

processo, deve conter considerações sobre o teor das participações das partes ao 

longo do processo, permitindo, assim, concluir-se que, para atribuir esse desfecho 

ao caso, o magistrado pode contar com a participação das partes e levou em 

consideração as matérias por elas aduzidas. 

 

5.3.2 Dever de esclarecimento 

 

Para que o diálogo no âmbito do processo ocorra, fazendo, assim, com 

que os princípios processuais sejam respeitados, é necessário, além do dever de 

consulta, que seja observado também o dever de esclarecimento. 

O dever de esclarecimento consiste na obrigatoriedade de procurar 

aclarar qualquer obscuridade que possa haver em relação a algum ato da parte, 

devendo o juiz buscar esclarecer a questão e a parte colaborar nesse exercício. 

Na definição de Lúcio Grassi:  

 

O dever de esclarecimento consiste no dever do tribunal de se esclarecer 
junto às partes quanto às dúvidas que tenha sobre as suas alegações, 
pedidos ou oposições em juízo, de molde a evitar que a sua decisão tenha 
por base a falta de informação e não a verdade apurada.

94
 

  

Assim como o dever de consulta, o dever de esclarecimento é previsto em 

algumas legislações processuais ao redor do mundo, cite-se, como exemplo, o CPC 

português: 
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Art. 266: [...] 2- O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, 
seus representantes ou mandatários judiciais, convidando-os a fornecer os 
esclarecimentos sobre a matéria de fato ou de direito que se afigurem 
pertinentes, e dando-se conhecimento a outra parte dos resultados da 
diligência. 3- As pessoas referidas no número anterior são obrigadas a 
comparecer sempre que para isso forem notificadas e a prestar os 
esclarecimentos que lhes forem pedidos, sem prejuízo do disposto no n. 3 
do artigo 519. (destacou-se) 

 

Ressalta-se, ainda, que o legislador português preocupa-se em deixar 

explícito, na redação do dispositivo, a necessidade de respeito ao contraditório, que 

somente pode ser bem exercido quando se está integrado ao processo e informado 

do que está ocorrendo nele. Desta feita, além de chamar o sujeito processual para 

prestar esclarecimento sobre o que dele necessita, deve-se dar conhecimento à 

outra parte do resultado da diligência, para que, julgando necessário, a mesma 

possa também manifestar-se ou apenas use as informações dadas para guiar sua 

ação dentro do processo.  

O artigo, no n. 3, determina ainda que as partes são obrigadas a 

comparecer sempre que forem notificadas e a prestar esclarecimento. Isso porque, 

como dito anteriormente, o interesse em que o processo se desenvolva da melhor 

forma possível, a fim de que chegue a uma solução justa, ultrapassa o interesse 

individual de cada um dos envolvidos, não devendo ser, assim, maculado pela 

indisponibilidade de má-fé de um deles.  

O CPC alemão também traz previsão no mesmo sentido: 

 

1 - O órgão judicial deve discutir com as partes, na medida do necessário, 
os fatos relevantes e as questões em litígio, tanto do ponto de vista 
jurídico quanto fático, formulando indagações, com a finalidade de que as 
partes esclareçam de modo completo e em tempo suas posições 
concernentes ao material fático, especialmente para suplementar 
referências insuficientes sobre fatos relevantes, indicar meios de prova e 
formular pedidos baseados nos fatos afirmados.

 95 (destacou-se)  
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Nesse momento, importa ressaltar que as transcrições acima confirmam o 

que foi afirmado anteriormente a respeito de as partes influenciarem na causa, tanto 

no que diz respeito às questões de fato, como às questões de direito. Além disso, 

pode-se ainda adicionar a ideia de que o juiz não deve apenas contar com o 

substrato fático que lhe foi trazido pela partes. O dever de esclarecimento dá ao 

magistrado o poder-dever de buscar esclarecimentos sobre fato que julgue relevante 

e cujas informações não se mostram subsistentes. 

Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não possuir previsão 

expressa a respeito do dever de esclarecimento, Lúcio Grassi afirma ser possível 

justificar esse dever judicial através dos artigos 130, 131, 339, 340, I e 342, todos do 

CPC.96 De fato, os referidos artigos trazem pinceladas que lembram o dever de 

cooperação, contudo, não o tratam de forma clara e fazem-no em apenas uma 

perspectiva. Pois, conforme se defende no presente trabalho, o dever de 

esclarecimento também é um dever para o juiz, que, além de dever buscar 

esclarecimento dos demais sujeitos processuais, deve sempre estar apto a prestar 

esses esclarecimentos, mantendo, com as partes, um canal aberto de diálogo capaz 

de aclarar os pontos obscuros que podem frustrar os planos de se chegar a uma 

solução justa para o litígio. 

 

5.3.3 Dever de prevenção 

 

Também chamado dever de proteção, o dever de prevenção, dentro de 

uma preocupação em atingir os escopos processuais de paz social e justiça, 

consiste no dever do juiz de alertar a parte sempre que a mesma utilize de forma 

indevida suas prerrogativas dentro do processo. Assim, além de acusar o erro, o 

magistrado deve apontar a falha e o porquê da mesma, indicando a forma correta de 

fazê-lo. 

Nas palavras de Lúcio Grassi, o dever de prevenção: 

 

Consagra-se no convite ao aperfeiçoamento pelas partes dos seus 
articulados [...] e, neste caso, deve ser promovido pelo tribunal sempre que 
o articulado possua irregularidade [...] ou mostre insuficiências ou 
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imprecisões na matéria de fato alegada [...] O dever de prevenção tem 
âmbito mais amplo: vale genericamente para todas as situações em que o 
êxito da ação a favor de qualquer das partes possa ser frustrado pelo uso 
inadequado do processo.‖ 

97
  

 Entende-se ser o dever de prevenção, muito mais do que uma preocupação 

em resguardar o interesse da parte que age de forma inapta para o alcance do fim 

almejado, uma preocupação, como dito acima, com o alcance dos fins do processo, 

ou seja, com a resolução das lides que possam afetar a paz social e o convívio 

pacífico entre os homens em sociedade. Além disso, como será possível observar 

nos exemplos abaixo, o cumprimento do dever de prevenção impede a propositura 

de uma nova ação para solução de um caso que poderia ser solucionado na 

primeira demanda, caso o dever de prevenção fosse exercido. 

Constata-se o dever de prevenção ainda no início do processo, quando 

da propositura da inicial, caso o juiz perceba que a mesma padece de alguma 

mácula que, se não for corrigida, comprometerá o desenvolvimento regular do 

processo. Defende-se que, em um modelo processual pautado na cooperação, em 

observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da economia 

processual e da instrumentalidade das formas, constatada uma das causas que 

autorizem o indeferimento da inicial, o juiz deve intimar o autor para que o mesmo 

proceda a correção do vício. Contudo, no teor da intimação, para que o dever de 

prevenção seja efetivamente atendido, deverá constar não só a ordem de correção, 

mas também a descrição do vício e o porquê do mesmo, como já explicitado acima. 

Dessa forma, pode-se falar que o diálogo entre os sujeitos processuais existiu de 

fato e que o autor terá plenas condições de corrigir o defeito ou esclarecer algum 

entendimento equivocado do magistrado, evitando, dessa forma, o indeferimento da 

inicial e a necessidade de ingressar com uma nova ação, que exigirá mais tempo, 

mais gastos financeiros e mais trabalho do Judiciário. 

Atente-se que o CPC pátrio prevê, em seu artigo 284, o dever de o juiz, 

ao verificar que a exordial não preenche os requisitos dos artigos 282 e 283, intimar 

o autor para que proceda a sua emenda no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento da mesma. Sobre esse artigo, entende-se cabível duas observações: 
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primeiro, que é entendimento, inclusive, há tempo, do Superior Tribunal de Justiça, 

que o prazo citado pode ser alterado ou prorrogado a critério do juiz, respeitadas as 

particularidades do caso. Além disso, ainda que a emenda seja realizada após o 

prazo estipulado, não se justifica o indeferimento da inicial98 (entendimento este que 

está em consonância com o cumprimento do dever de esclarecimento); segundo, 

que o dever de prevenção exige que a parte autora seja ouvida não só nos casos de 

inépcia da inicial, mas também em todas as outras hipóteses de indeferimento da 

inicial do artigo 295, CPC. 

Quanto a essa segunda hipótese, mister acrescentar, ainda, que a 

intimação do autor para alertá-lo do vício na inicial atende também ao dever de 

esclarecimento, pois, além de prevenir o autor sobre o exercício errôneo de seu 

papel no processo (dever de prevenção), o magistrado busca obter da parte, antes 

de decidir, esclarecimento acerca de ponto que possa ter ficado mal compreendido 

ou incompleto (cite-se as hipóteses dos artigos 295, parágrafo único, II e I, 

respectivamente). 

Defendendo o mesmo ponto de vista, tem-se: 

 

Ocorre que só se legitima o indeferimento da petição inicial após o juiz ter 

dialogado com a parte a respeito do problema por ele verificado, 
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 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI E DISSENSO 
PRETORIANO. OMISSÃO SOBRE A TESE DA DEFESA - ART. 156 E 458, DO CODIGO DE 
PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
EXCESSO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. ART. 284, DO ESTATUTO ADJETIVO CIVIL. 
IRRELEVANCIA "IN CASU". DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA NOS TERMOS LEGAIS E 
REGIMENTAIS. 
[...] 
II  - O PRAZO PREVISTO NO ART. 284, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL E PRORROGAVEL, A 
CRITERIO DO JUIZ (RF 300/246), SENDO INJUSTIFICAVEL O INDEFERIMENTO DA EXORDIAL 
PELO SIMPLES FATO DA EMENDA TARDIA. 
ALIAS, O EGREGIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS TEVE OPORTUNIDADE DE 
ASSENTAR QUE: "EFETUADA A EMENDA DA INICIAL, AINDA QUE APOS O PRAZO DE DEZ 
DIAS, NÃO SE JUSTIFICA SEJA INDEFERIDA." (AG 52.111-SP, REL. 
MIN. EDUARDO RIBEIRO, IN DJ 28.04.88). 
[...] 
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Recorrido: Lenon Comércio Calçado e Confecções LTDA. Relator: Ministro Pedro Acioli. 6. T., julgado 
em 02/09/1994, DJ 10/10/1994, p. 27191) 
No mesmo sentido: STJ, REsp 102398/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 
julgado em 14/10/1996, DJ 02/12/1996, p. 47686. REsp 31648/SP, Rel. Ministro JOSÉ DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 05/04/1993, DJ 26/04/1993, p. 7220. REsp 118141/PR, Rel. Ministro 
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/1998, DJ 
25/05/1998, p. 102. 
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determinando a emenda da petição inicial (art. 284, CPC). A paridade na 

condução do processo pelo Estado-juiz está justamente em que esse 

submete a sua visão do material do processo ao contraditório prévio do 

demandante antes de decidir assimetricamente. A propósito, em nenhum 

dos casos previstos em nossa legislação como suficientes ao indeferimento 

da petição inicial mostra-se possível, em uma estrutura de processo civil 

cooperativo, indeferimento da petição inicial sem prévio debate com o 

demandante. E tal se aplica inclusive no que concerne às questões que tem 

o juiz o dever de conhecer de ofício. Há aí inequívoco dever de 

esclarecimento e de prevenção do órgão jurisdicional para com as partes, 

próprios de um processo civil cuja ―pedra angular e exponencial‖ encontra 

assento na idéia de colaboração entre todos aqueles que participam do 

processo. Não havendo debate, a decisão é de todo ineficaz.
99

   

 

O dever de prevenção deve ser exercido também na fase recursal do 

processo. Destacam-se, a seguir, duas hipóteses. 

A primeira diz respeito à formação do instrumento do recurso de agravo. 

O art. 525, CPC, em seus incisos, lista uma série de documentos que devem instruir 

esse tipo de recurso. O que ocorre, comumente, caso falte alguns desses 

documentos, é o não conhecimento do agravo. Contudo, dentro de uma visão 

cooperativa de processo, o dever de prevenção assevera que, diante dessa 

situação, a postura correta do magistrado deve ser a de intimar a parte, alertando-a, 

de forma clara, da falha e determinando que a mesma a corrija. Somente, após o 

não atendimento da intimação, poderá o recurso não ser conhecido.  

Nesses casos, Daniel Mitidiero defende que seria possível, caso o dever 

de prevenção não fosse exercido nos termos descritos acima, interpor embargos de 

declaração pela omissão do magistrado em fazer cumprir, dentro do processo, as 

garantias constitucionais processuais, ou seja, por omitir-se em conduzir o processo 

de forma dialogal. Nesse termos: 

 

Não havendo atuação de ofício a respeito, poderá a parte prejudicada 

inclusive alertá-lo posteriormente por meio de embargos de declaração, já 

que a condução dialogal do processo é tarefa que lhe cumpre de ofício no 

direito brasileiro (art. 125, CPC). Não conhecendo de agravo de instrumento 

por questões concernentes à formação do instrumento, omiti-se o órgão 

jurisdicional sobre ponto que deveria ter necessariamente em conta (art. 

535, II, CPC) [...] 
100
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O mesmo autor segue defendendo que essa postura concernente ao 

dever de prevenção é a única aceitável ainda que o legislador pátrio não a preveja 

nas normas infraconstitucionais, posto que as garantias processuais estão previstas 

na Constituição Federal e, segundo o § 1º de seu art. 5º, têm eficácia imediata. 

Dessa forma, na visão do doutrinador, que aqui se julga acertada, qualquer ação 

diversa da que se faça cumprir o dever de prevenção padece do vício da 

inconstitucionalidade.101 

A mesma argumentação pode ser usada ainda para justificar o exercício 

do dever de prevenção quando o recurso não vem acompanhado de seu preparo. 

Também, nesses casos, deve o magistrado intimar a parte para sanar a falha, antes 

de declarar o recurso deserto.  

Em ambos os casos, o cumprimento do dever de prevenção, além de 

atender às garantias constitucionais processuais, mostra-se bem mais lógico para os 

escopos processuais de justiça e paz social. Uma vez que, caso esse dever não 

fosse obedecido, o recorrente que possui um bom direito e que não logrou êxito em 

uma instância, ficaria impedido de ter seus pedidos reexaminados por instância 

superior (ferindo, claramente, o duplo grau de jurisdição) apenas por uma questão 

de formalismo, ao invés de se resolver de forma, verdadeiramente, eficiente, através 

de um ato dialogal do juiz. 

 

5.3.4 Dever de auxílio 

 

O dever de auxílio consiste na atuação positiva no juiz com o intuito de 

afastar empecilho que possa obstar a atuação da parte na defesa de seus 

interesses.  

Laura Parchem alerta para o momento que esse dever deve ser exercido: 

 

Esse dever deve ser ponderado com o princípio da efetividade e da 
razoabilidade, a fim de que a dificuldade a ser removida seja tal que, sem o 
auxílio do juiz, comprometa o princípio constitucional da tutela jurisdicional 
adequada e efetiva, ressaindo, daí, a justificação desse auxílio.

102
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Assim, percebe-se que o exercício do dever de auxílio do juiz é justificado 

quando a não remoção da dificuldade comprometa o atendimento ao princípio 

constitucional da prestação da tutela jurisdicional. 

Lúcio Grassi defende, ainda, o dever de auxílio deve ser aplicado quando, 

apesar de a parte possuir condições de apresentar determinada prova, pela 

precariedade das possibilidades de fazê-lo, o processo possa sofrer dilação 

indevida. Senão, veja-se: 

 

[...] a dificuldade deverá ser avaliada em consonância com o que seja um 
processo ágil, expedito. Desta forma, se a obtenção do documento é 
possível pela própria parte, mas com um grau de dificuldade passível de 
comprometer a celeridade processual prevista no art. 20º, nº 4, CPC 
português, deverá o tribunal, mesmo assim, solicitar a remessa do mesmo a 
juízo, cooperando com a parte.

103
 

 

Encontra-se, no CPC português, previsão desse dever do magistrado: 

 

Art. 266 
[...] 
4 – Sempre que alguma das partes alegue justificadamente dificuldade em 
obter documento ou informação que condicione o eficaz exercício da 
faculdade ou o cumprimento de ônus ou dever processual, deve o juiz, 
sempre que possível, providenciar pela remoção do obstáculo. 

 

A forma mais expressiva através da qual esse dever se concretiza é no 

campo probatório do processo. Isso porque, apesar de o ônus probatório poder 

estar, previamente, distribuído na lei, como acontece no direito brasileiro (art. 333, 

CPC), essa divisão, nem sempre, mostra-se a mais adequada ao caso concreto. 

Assim, faz parte do dever de auxílio do magistrado, ao observar que para a parte a 

quem cabe o dever legal de provar encontra-se, demasiadamente, difícil fazê-lo, 

transferir esse ônus para a outra parte. No entanto, mister observar, antes, se essa 

outra parte está em condições mais favoráveis de produzir a prova da qual se 

necessita. 

                                                                                                                                                                                              
<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/LAURA%20PARCHEM%20%20VERS%C3%83O%20FINAL.
pdf>. Acesso em 29 mar. 2011. 
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Esses preceitos estão consolidados na teoria da distribuição dinâmica da 

responsabilidade probatória ou teoria das cargas processuais dinâmicas. A doutrina 

retrata, como grande responsável pelo desenvolvimento dessa teoria, o jurista 

argentino Jorge Peyrano. 

Essa possibilidade de alteração do ônus processual pelo magistrado a 

partir da observação das condições do caso concreto tem como fundamento, além 

do dever de cooperação (especificamente, dever de auxílio), o princípio da 

adaptabilidade, segundo o qual é permitido ao juiz, no caso concreto, ―adaptar o 

procedimento de modo a melhor afeiçoá-lo às peculiaridades da causa.‖104  

A disposição contida no art. 333 do CPC baseia-se numa ideia geral de 

como ficaria mais justa a distribuição do ônus processual, dada a impossibilidade do 

legislador de prever e abarcar todas as possibilidades quando da feitura da lei. 

Exatamente, por isso, quando essa divisão não se mostra justa em 

determinado caso concreto, tem o magistrado o dever de afastar a aplicação do 

artigo 333 do CPC e proceder a uma redistribuição do ônus probatório, atribuindo a 

produção de determinada prova a quem esteja em situação mais favorável de 

produzi-la.  

Esse afastamento da regra referente à matéria probatória preestabelecida 

justifica-se, assim, pela inconstitucionalidade de que a mesma pode representar em 

relação ao caso concreto, uma vez que sua aplicação a esse caso desrespeitaria a 

direitos fundamentais, como tutela jurisdicional efetiva, justiça e devido processo 

legal.  

Importa frisar, ainda, que, para que essa modificação seja válida, faz-se 

necessário que conste, na decisão do juiz, os motivos que o levaram a realizá-la, 

para que se possa aferir, de fato, a razoabilidade da decisão e se impeça a prova 

diabólica reversa, que acabaria por gerar situação mais injusta que a anterior. No 

mesmo viés, "não se poderá, de modo nenhum, dinamizar o ônus da prova se a 

atribuição do encargo de provar acarretar uma probatio diabolica reversa, isto é, 

incumbir a parte contrária, a princípio desonerada, de uma prova diabólica.‖105
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Essa teoria já é adotada em diversos ordenamentos jurídicos na 

atualidade, cite-se, como exemplo, a previsão contida no artigo 265-A do CPC 

português:  

 

artigo 265.º-A: (Princípio da adequação formal) quando a tramitação 
processual prevista na lei não se adequar às especificidades da causa, 
deve o juiz oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos actos 
que melhor se ajustem ao fim do processo, bem como as necessárias 
adaptações.  

 

No direito brasileiro, é importante ressaltar a previsão contida no § 1º do 

art. 19 do anteprojeto do código de processo civil coletivo, no qual está disciplinada 

a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, in verbis: 

 

Art. 19 [...] 
§ 1o. O ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos 
ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua 
demonstração, cabendo ao juiz deliberar sobre a distribuição do ônus da 
prova por ocasião da decisão saneadora.

106
    

 

A jurisprudência pátria também se mostra bastante receptiva à aplicação 

dessa teoria: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDICO. CLINICA. CULPA. PROVA. 
1. NÃO VIOLA REGRA SOBRE A PROVA O ACORDÃO QUE, ALEM DE 
ACEITAR IMPLICITAMENTE O PRINCIPIO DA CARGA DINAMICA DA 
PROVA, EXAMINA O CONJUNTO PROBATORIO E CONCLUI PELA 
COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS REUS.[...]

107
 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM 
CONTA-CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFA NÃO- PREVISTA NO 
CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 
REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. 
Consoante a teoria da carga dinâmica da prova, o ônus de sua produção 
deve recair sobre a parte que detiver melhores condições de produzi-la, 
tudo como forma de se alcançar a justiça do caso concreto. 2. Não logrando 
êxito e parte-ré em demonstrar a exigibilidade do débito controvertido pela 
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parte-autora, é de rigor seja julgado procedente o pedido de declaração de 
inexistência de débito. PROVIMENTO EM PARTE DO APELO. 

108
 

 

5.4 O PL nº 8046/10 e o modelo cooperativo de processo 

 

Para enriquecer a exposição acerca do assunto, trazem-se, à baila, 

algumas breves considerações sobre os reflexos do modelo cooperativo de processo 

no Projeto de Lei nº 8046/10 (PL), lei que substituirá o atual Código de Processo Civil 

brasileiro.  

Ainda no texto de abertura do Anteprojeto elaborado pela comissão de 

juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379/09, que ficou 

conhecido, popularmente, como ―Anteprojeto Fux‖, nota-se a preocupação em 

regulamentar um processo que leve em consideração o respeito ao devido processo 

legal. Veja-se: 

 

A Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto do novo 
Código do Processo Civil, nomeada no final do mês de setembro de 2009 e 
presidida com brilho pelo Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, 
trabalhou arduamente para atender aos anseios dos cidadãos no sentido de 
garantir um novo Código de Processo Civil que privilegie a simplicidade da 
linguagem e da ação processual, a celeridade do processo e a efetividade do 
resultado da ação, além do estímulo à inovação e à modernização de 
procedimentos, garantindo o respeito ao devido processo legal. 
(destacou-se)

109
  

 

Essa preocupação, como já exposto acima, traduz-se em garantir, durante 

o trâmite processual, a efetivação das garantias processuais constitucionais, o que se 

defendeu até o presente momento, neste trabalho. Aliás, isso se confirma pela leitura 

no trecho colacionado a seguir, retirado da exposição de motivos do referido 
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Anteprojeto, segundo o qual, foi uma linha de trabalho adotada em sua elaboração 

―Deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua natureza 

fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam 

valores constitucionais.‖  

Note-se que esse cuidado em colocar de forma expressa as garantias 

constitucionais no novo código e de organizar todo o procedimento com o fito de 

torná-las efetivas está destacado, em primeiro lugar, ainda na enumeração dos 

objetivos da comissão: 

 

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de 

um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da 

Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer 

expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição 

Federal; 

 

Assim, o PL nº 8046/10 conta, em seu início (Parte Geral – Livro I), com 

uma disposição acerca dos princípios e garantias processuais do processo civil, 

tendo o artigo 1º a seguinte redação, ―O processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 

Código.‖110 

Destarte, dentro dessa linha de procurar uma sintonia entre a Constituição 

e o Código de Processo Civil, pode-se dizer que o PL nº 8046/10 buscou inserir, na 

regulamentação processual do País, alguns dispositivos que estão em consonância 

com o modelo cooperativo de processo, que se defendeu, até o presente momento, 

ser o que melhor garante o cumprimento dos princípios constitucionais no bojo do 

processo civil. 

Comprovando o que se acabou de afirmar, tem-se o artigo 5º do projeto do 

novo CPC, o qual trata de forma explícita o princípio da cooperação dentro do 

processo civil, aduzindo que ―As partes têm direito de participar ativamente do 

processo, cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que 
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profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de 

urgência.‖ O dispositivo ressalta ainda a importância do papel ativo da parte dentro do 

processo, o que está de acordo com a ideia defendida anteriormente a respeito da 

quebra do protagonismo do juiz. 

Contudo, existem, no projeto, outras disposições dessa natureza, que 

passaremos a analisar a seguir de acordo com a divisão feita entre os deveres do 

magistrado, através dos quais se traduzem seu dever de dialogar, conseqüência 

lógica dessa quebra de protagonismo acima referida. 

Começando pelo dever de consulta, deve-se destacar, dentro do que se 

definiu como tal, os dispositivos que prevêem a possibilidade de as partes serem 

ouvidas e influenciarem na decisão judicial. Nesse diapasão, tem-se o art. 9º, de 

acordo com o qual ―Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem 

que esta seja previamente ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência ou 

concedida a fim de evitar o perecimento de direito.‖ Assim, pode-se observar que a 

oitiva da parte somente é diferida em casos excepcionais, sendo a regra a sua 

participação. 

Essa participação, segundo os artigos 10; 110, parágrafo único; 469 

parágrafo único e 475, parágrafo único, é resguarda inclusive no tocante as matérias 

sobre as quais o juiz pode decidir de ofício, o que guarda similitude com os 

dispositivos de códigos processuais de outros Estados mencionados acima. Veja-se: 

 
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir 
de ofício. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela de 
urgência e nas hipóteses do art. 307. 
Art. 474. [...] 
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 307, a prescrição e a 
decadência não serão decretadas sem que antes seja dada às partes 
oportunidade de se manifestar. 
Art. 480. [...] 
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes 
sobre ele antes de decidir. 

 

Mister observar, ainda no tocante ao dever de consulta às partes a respeito 

das matérias de cunho oficioso, que, no Anteprojeto, o parágrafo único do artigo 474 

acima transcrito, não contava com nenhuma exceção, como passou a ter no PL. No 
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Anteprojeto, a previsão do artigo 474 estava contida no artigo 469, cujo parágrafo 

único asseverava apenas que ―A prescrição e a decadência não serão decretadas 

sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.‖ 

Ademais, no Anteprojeto, o art. 110 contava com o seguinte parágrafo 

único: 

 

Art. 110. O juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe 
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a 
iniciativa da parte. 
Parágrafo único. As partes deverão ser previamente ouvidas a respeito das 
matérias de que deve o juiz conhecer de ofício. 

 

Já no PL 8046/10, a previsão do artigo 110 encontra-se no artigo 121, que 

não mais possui o parágrafo único acima transcrito.  

Outra modificação sofrida pelo Anteprojeto, quando de sua tramitação no 

Senado Federal, foi o acréscimo do parágrafo único do artigo 10, gerando também 

uma exceção para os casos em que o dever de consulta deve ser observado. No 

Anteprojeto, esse parágrafo não existia. Já, no PL, o mesmo está presente, 

autorizando o juiz a não requerer a manifestação das partes nos casos de julgamento 

liminar da causa por improcedência do pedido.  

Já o dever de motivação das decisões, que anteriormente teve sua 

importância ressaltada como forma de observar o cumprimento do dever de consulta, 

uma vez que, através da fundamentação do juiz, é possível constatar que o mesmo 

levou em consideração o que foi exposto pelas partes quando da observância desse 

dever, no anteprojeto, é colocado em local de destaque, logo no início do PL, no art. 

11, segundo o qual: ―Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.‖ 

O dever de consulta é respeitado, ainda, dentro do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, quando este é requerido. O art. 64 do PL 

prevê a intimação do sócio, de terceiro e da pessoa jurídica. Tal previsão é 

importante, principalmente, em relação ao sócio que não se encontra na 

administração da empresa e que, portanto, encontra-se distante da situação, para 
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que ele possa tomar conhecimento da situação e proceder à defesa de seus 

interesses.111 

O dever de esclarecimento é contemplado da mesma forma, em lugar de 

destaque, no PL do novo CPC, que traz, no art. 8º, a seguinte redação: 

 

Art. 8º. As partes e seus procuradores têm o dever de contribuir para a rápida 
solução da lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões de 
fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e 
procrastinatórios.  

 

Além da previsão, ainda que genérica, do dever de esclarecimento, ou 

seja, das partes auxiliarem o juiz no esclarecimento da lide, o artigo ainda confirma o 

que foi dito a respeito da possibilidade de as partes intervirem tanto nas situações 

classificadas como matéria de fato como de direito. 

O dever de prevenção, por sua vez, também se encontra retratado no 

Projeto de Lei em questão. Pode-se observá-lo na disposição do artigo 291, segundo 

o qual, ―Antes de proferir sentença sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à 

parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.‖  

Em boa hora, o PL do novo CPC acaba com a possibilidade de não 

conhecimento de agravo de instrumento pela falta de algum documento obrigatório. 

Pois, no § 3º do art. 971, passa a prever que: ―A falta de peça obrigatória não 

implicará a inadmissibilidade do recurso se o recorrente, intimado, vier a supri-la no 

prazo de cinco dias.‖ 

Atente-se que essas previsões guardam coerência com o que se defendeu 

a respeito dessa matéria quando se expôs o dever de prevenção. 

A seu turno, o dever de auxílio também está presente no projeto de lei do 

código. Inicialmente, de forma bem genérica no capítulo I da lei: 

 

Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz 
velar pelo efetivo contraditório. 

                                                             
111 Art. 78. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou o terceiro e a pessoa 

jurídica serão intimados para, no prazo comum de quinze dias, se manifestar e requerer as provas 
cabíveis.  
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Esse dispositivo retrata o que se falou sobre o dever de auxílio no tocante 

a ser o dever de o juiz agir de forma positiva, garantindo a participação das partes na 

defesa de seus interesses, através do contraditório. Contudo, cabe observar que esse 

dispositivo do PL foi modificado em relação ao texto que possuía no Anteprojeto. 

Pois, anteriormente, contava com a seguinte redação: 

 

Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz 
velar pelo efetivo contraditório em casos de hipossuficiência técnica. 

 

Note-se que, a redação primitiva deixava mais explícita a questão de 

possível desvantagem técnica que possa existir entre as parte, sendo dever de o juiz 

agir para que ela não possa comprometer a realização do efetivo contraditório. 

Todavia, não se julga a alteração como algo que comprometa a obrigatoriedade de 

observância do dever de auxílio, pois o dispositivo continua prevendo que o 

magistrado deve zelar para que a paridade de armas esteja presente dentro do 

processo, o que inclui, por óbvio, o afastamento das dificuldades decorrentes da 

hipossuficiência técnica de alguma das partes. 

Nesse mesmo viés de garantir a prestação de uma tutela jurisdicional 

adequada aos valores constitucionais, o juiz também está autorizado a agir 

positivamente, nas seguintes situações, para afastar os empecilhos do 

desenvolvimento regular do processo: 

 

Art. 731. O juiz pode, em qualquer momento do processo: 
I – ordenar o comparecimento das partes; 
II – advertir o devedor de que o seu procedimento constitui ato atentatório à 
dignidade da justiça; 
III – determinar que pessoas naturais ou jurídicas indicadas pelo credor 
forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais 
como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo 
razoável. 
Art. 732. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. 
Art. 986. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o 
recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo 
de quinze dias para que o recorrente deduza as razões que revelem a 
existência de repercussão geral, remetendo, em seguida, os autos ao 
Supremo Tribunal Federal, que procederá à sua admissibilidade, ou o 
devolverá ao Superior Tribunal de Justiça, por decisão irrecorrível. 
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Art. 987. Se o relator, no Supremo Tribunal Federal, entender que o recurso 
extraordinário versa sobre questão legal, sendo indireta a ofensa à 
Constituição da República, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de 
Justiça para julgamento, por decisão irrecorrível. 

 

Por fim, cumpre destacar a adoção da chamada teoria da carga dinâmica 

da prova - explanada anteriormente -, autorizando o juiz a modificar o ônus da prova 

por observar, no caso concreto, circunstâncias que indiquem essa modificação como 

a conduta mais apropriada para realizar a justiça. Assim, o que já era fartamente 

aceito na jurisprudência pátria está previsto expressamente no projeto de lei, in 

verbis: 

 

Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do 
fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o 
contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à parte 
que estiver em melhores condições de produzi-la. 

 

É inegável que passos mais largos, em direção à consagração do modelo 

cooperativo de processo no ordenamento brasileiro, poderiam ter sido dados com o 

advento do novo Código, notadamente quando se volta o olhar para o direito dos 

países que adotam esse modelo processual. Contudo, faz-se mister admitir que as 

previsões do PL incentivam as discussões acerca da necessária modificação, na 

prática, da maneira de pensar e agir dos sujeitos processuais, imprescindível para 

que o modelo cooperativo de processo seja, de fato, acolhido pelo direito pátrio.  

 

5.5 O modelo cooperativo e a duração razoável do processo 

 

Julgou-se apropriado incluir, ainda, o presente tópico neste capítulo para 

tratar de um possível questionamento que se pode ter ao ler a respeito do modelo 

cooperativo. O questionamento relaciona-se à possibilidade desse modelo 

comprometer a duração razoável do processo. 

A preocupação com a duração do processo, falando do Brasil 

particularmente, justifica-se pela quantidade demasiada de tempo que toma a 

tramitação processual no País. Inegável também é a inutilidade de certas decisões, 

que, por tardarem tanto, trazem consigo injustiça ao invés de justiça. O problema é 
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tamanho que, em 2004, a EC nº 45 incluiu, no rol do artigo 5º da CF/88, o inciso 

LXXVIII, assegurando o direito à razoável duração do processo e os meio que 

garantam a celeridade de sua tramitação.112  

A partir, de então, passou-se a nutrir a ideia de que julgamento justo é 

julgamento célere, definido no tempo mais abreviado possível. O que poucos 

observam, no entanto, é que o texto constitucional garantiu uma duração razoável do 

processo, ou seja, que o mesmo leve o tempo necessário para solucionar os pontos 

controvertidos, sem dilações desnecessárias, ou seja, que, dentro dessa duração 

apropriada ao caso, o mesmo tramite com celeridade. Impossível não concluir, assim, 

que esse tempo varia de acordo com a complexidade de cada caso. Destarte, não é 

correto procurar imprimir o mesmo ritmo de tramitação a todos os feitos, reduzindo o 

espaço argumentativo dentro dos mesmos, tornando, dessa forma, impossível a 

adoção do modelo cooperativo.  

Assim, a partir dessa interpretação errônea do mandamento constitucional, 

que toma duração razoável por celeridade, passou-se a procurar dar respostas 

rápidas e genéricas para reduzir o tempo de tramitação dos processos, criando leis e 

mecanismos que, longe de atacarem as variadas causas que ocasionam a dilações 

indevidas, mascaram essas causas e, por vezes, desrespeitam os principio 

processuais consagrados na Constituição. 

Nesse sentido, Nunes alerta que se passou a acreditar erroneamente que: 

 

O processo célere não é aquele que atende aos demais princípios 
processuais constitucionais dentro de um espaço-tempo suficiente para a 
implementação da participação de todos os envolvidos, mas, sim, aquele que 
termina o mais rápido possível na ótica de números.

113
 

 

Como exemplo do que se acabou de afirmar, pode-se citar os mutirões de 

conciliação promovidos pelo Poder Judiciário em todo País, nos quais a ideia de 

conciliação a qualquer custo é vendida como uma ótima opção. Na verdade, é 

                                                             
112

  Art. 5º  
LXXVIII A todos, no âmbito judicial ou administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
113 NUNES, Dierle José Coelho, op. cit., p. 165. 
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sempre muito bom quando as partes envolvidas em um litígio conseguem fazer uma 

composição e solucionar a questão. Contudo, isso deve nascer de um desejo de 

ambas, de uma escolha feita diante da existência de mais de uma opção. No entanto, 

essa não é a realidade da maioria dos casos no Brasil. O que, comumente, ocorre é 

que, como o Estado não é aparelhado para oferecer uma tutela jurisdicional efetiva 

aos que procuram por ele, grande parte dos cidadãos preferem realizar acordos 

imorais a esperar, sabe-se lá quanto tempo, por uma solução judicial. Em geral, a 

situação é agravada pela desigualdade existente entre as partes, imagine-se, por 

exemplo, um particular humilde litigando contra uma grande instituição financeira ou 

contra o próprio Estado. Ainda que o direito do primeiro seja muito bom, este não 

dispõe de tempo nem de condições para aguardar a morosidade do Judiciário e 

acaba optando por aceitar acordos nos quais abre mão de grande parte de seu direito 

frente a, no mínimo, desanimadora previsão de aguardar por anos por uma decisão 

final em seu processo. 

No mesmo viés: 

 

Infelizmente, a situação tem sido bem diversa. Os jurisdicionados têm 
aceitado acordos aviltantes, sob o único argumento de que o processo 
demora para ser resolvido. Ora, isto é uma grave violação aos direitos da 
parte, que se vê obrigada a transigir naquilo que não gostaria, unicamente 
porque não dispõe de recursos financeiros ou de tempo para arcar com a 
ineficiência da prestação jurisdicional. Apresentar o acordo como via de 
resolução deste problema ao invés de se investir na estrutura dos órgãos 
públicos responsáveis pela prestação jurisdicional é, no mínimo, vergonhoso 
para um país que se proclama Democrático de Direito.

114
 

 

Dessa forma, percebe-se que o Estado procura maquiar a real situação, 

ludibriando a grande massa da população. De maneira desonesta, priva os cidadãos 

do acesso à justiça, garantido constitucionalmente, na medida em que não investe na 

redução da burocracia processual, no melhor aparelhamento das secretarias, no 

aumento no número de servidores e em sua qualificação. Ora, como se pode desejar 

                                                             
114

 SANTANTA JÚNIOR, Gilson Alves de. O ambiente argumentativo processual e o princípio do 

processo em tempo razoável. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8999#>. Acesso em 31 mai. 

2011. 
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que o processo esteja imune às dilações indevidas quando, nas secretarias das varas, 

falta papel e tinta para impressora ou quando estagiários de direito são colocados 

para fazer serviços burocráticos, como a confecção de ofícios, porque o único servidor 

responsável não dá conta da grande quantidade de serviço? Ainda dentro desse 

contexto, pode-se citar o procedimento altamente burocrático adotado por algumas 

câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que a parte tenha acesso a 

uma simples cópia de algum documento dos autos, qual seja: a parte que deseja obter 

cópia de alguma parte dos autos tem de protocolar uma petição no setor de protocolo 

do Tribunal. Essa petição é entregue na secretaria da câmara, que avisa ao gabinete 

do relator do processo, via telefone ou ofício, que recebeu uma petição para ser 

juntada nos autos que se encontram no gabinete. Após localizar os autos, o gabinete 

envia-os à secretaria para que esta proceda a juntada e mande de volta os autos para 

o gabinete, onde a petição de cópias será despachada pelo relator. Após receber o 

despacho que autoriza a retirada de cópias, os autos voltam para a secretaria, que, 

por sua vez, envia para a reprografia, onde o processo é fotocopiados e as cópias 

serão entregue à parte. Tal procedimento, que deveria ser tão simples, leva dias para 

se cumprir e requer o trabalho diversos servidores. 

Assim, pode-se dizer que é, no mínimo, um absurdo atribuir as excessivas 

demoras processuais (aqui se refere àquelas que vão além das necessárias para o 

regular desenvolvimento do feito) ao respeito dos princípios constitucionais do 

processo alcançados dentro do modelo cooperativo. Pois, longe de ser algo nocivo à 

realização da justiça, como já se enfatizou anteriormente mais de uma vez, o modelo 

cooperativo representa um campo fértil para que o processo tenha o tempo e as 

condições necessárias para desenvolver-se, de acordo com os direitos e garantias 

processuais (contraditório, fundamentação das decisões judiciais, publicidade, 

adequação, efetividade, devido processo...), chegando-se a decisões, além de mais 

justas, mais legítimas, porque são frutos da participação de todos os sujeitos 

processuais. 

Ademais, ainda que se entenda que o princípio da razoável duração do 

processo como sinônimo de celeridade, com o que não se concorda como já se 

deixou claro no início desse tópico, não seria correto buscar a aplicação desse 

princípio em detrimento dos demais, como procuram fazer os que defendem a 
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abreviação excessiva do tempo de tramitação do feito. Pois, como ensina a moderna 

hermenêutica constitucional com Robert Alexy e Ronald Dworkin, todos os princípios 

gozam de força normativa e devem ser aplicados em sua máxima medida, devendo-

se procurar sempre a compatibilização entre eles, de forma que nenhum tenha sua 

aplicação mitigada além do estritamente necessário. Contudo, dentro da política atual, 

observa-se a grande preocupação em apresentar números para a população, sem, 

contudo, importar-se se esse grande número de processos findos chegou a decisões, 

de fato, justas. Prima-se pela quantidade, em detrimento da qualidade. 

Exemplo disso, é a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça intitulada 

Meta 2, que previa o julgamento, até o final do ano de 2009, de todos os processos 

distribuídos até dezembro de 2005. O que se observou, no Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, foi um grande alvoroço nas câmaras e um grande número de casos 

que deixaram de ser levados para o julgamento pelo colegiado, sendo julgados 

monocraticamente por seus relatores, que se valeram, para tanto, do art. 557, caput, 

do CPC. Ressalte-se, ainda, que, muitas vezes, a decisão monocrática não continha 

sequer uma fundamentação plausível que permitisse concluir que, de fato, naquele 

caso, o relator estaria autorizado a se furtar de levar o caso para julgamento pelo 

colegiado, segundo o mandamento do artigo acima referido. Além disso, o caos foi 

agravado ainda porque simplesmente os processos que não se encontravam dentro 

da Meta 2 tiveram sua tramitação estacionada. A resposta que se ouvia quando se 

buscava uma informação do porquê da estagnação ou a respeito da previsão para 

que um simples despacho fosse dado no processo, era a mesma: ―Esse processo não 

é da Meta 2, não há nenhuma previsão e nada que se possa fazer.‖ 

Dessa forma, pode-se concluir que caminho para se garantir a duração 

razoável do processo jamais poderá ser a adoção de uma postura de desrespeito dos 

demais princípios constitucionais. Que qualquer ação nesse sentido é meramente 

paliativa e apenas mascara as verdadeiras causas das demoras excessivas. Assim, 

em nenhum momento pode ser atribuído ao modelo cooperativo o ônus de impedir 

uma duração razoável para o feito, na medida em que, somente dentro dele, é 

oferecido ao cidadão um processo devido nos moldes da CF/88.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O formalismo do direito processual civil é influenciado pelo pensamento 

filosófico dominante da época em que é concebido. Assim, pode-se observar, no 

decorrer do trabalho, que no apogeu do Estado Liberal, lançava-se sobre o processo 

civil um olhar excessivamente privatístico, em que o mesmo era tratado como ―coisa 

das partes‖, predominando o princípio da escritura e do dispositivo.  

O mesmo ocorreu também durante o Estado Social, quando a postura 

assistencialista do Estado transparecia, dentro do processo, na figura de um juiz 
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excessivamente ativo, que além de julgar, acumulava a função de defender o 

interesse da parte mais débil. Essa mudança na postura judicial deveu-se, 

principalmente, a concepção da função social do processo como instrumento de 

pacificação social. Tal concepção foi responsável pela transformação da antiga visão 

privatística do processo em ótica publicista do mesmo. 

Contudo, com o advento do Estado Democrático Constitucional e a, 

conseqüente, ascensão da Constituição ao topo do ordenamento, passou-se a haver 

a necessidade de se chegar a um modelo processual que estivesse de acordo com 

esse paradigma estatal, ou seja, que garantisse a participação ativa do cidadão e que 

realizasse, da forma mais plena possível, os princípios consagrados 

constitucionalmente na forma de direitos e garantias fundamentais. 

Dentre esses princípios constitucionais, o que mais importa para o direito 

processual é o princípio do devido processo legal em sua perspectiva procedimental, 

posto que dele decorrem os demais princípios constitucionais do processo. 

Dessa forma, tem-se que o modelo processual cooperativo é aquele que 

deve ser adotado dentro de um Estado Democrático Constitucional, porque, por um 

lado, garante, de forma exemplar e ímpar, a participação das partes durante o 

desenvolvimento do processo, visto que o mesmo é conduzido de forma dialogal, 

permitindo que a responsabilidade pelo resultado alcançado, fruto de uma relação 

dialética, seja repartida entre todos os sujeitos processuais. Tal constatação revela, 

indubitavelmente, a face democrática do modelo processual em pauta. Por outro lado, 

o modelo cooperativo de processo proporciona a efetivação do devido processo legal 

e de seus princípios corolários, na medida em que, como ficou demonstrado quando 

se dissertou sobre o mesmo, seu formalismo é um campo fértil para o exercício do 

contraditório, da cooperação intersubjetiva, da fundamentação das decisões judiciais, 

da prestação da tutela jurisdicional efetiva, da publicidade, da adequação, dentre 

outros. 

Esse modelo já é adotado por outros países, como se pode constatar pelos 

dispositivos de lei trazidos no desenvolvimento do trabalho, e, no Brasil, a mudança 

na legislação processual civil que se prenuncia traz dispositivos condizentes com os 

contornos do modelo cooperativo de processo. Dessa forma, a iniciativa de abordar 

esse tema, no presente trabalho, não é algo ingênuo frente ao status quo  
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sedimentado no Judiciário do País. Mas, pelo contrário, encontra motivação 

exatamente na necessidade de repensar esse modelo jurisdicional adotado do Brasil, 

que não atende aos escopos do Estado Democrático Constitucional, para, a partir da 

experiência de outros países, fomentar a discussão acerca do modelo cooperativo de 

processo e dos benefícios que o mesmo pode trazer para o oferecimento de uma 

tutela jurisdicional efetiva aos cidadãos brasileiros.  
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