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Man muß seiner Fahne treu bleiben, auch 
wenn das Schiff sinkt; und kann in die Tiefe 
nur die Hoffnung mitnehmen, daß das Ideal 
der Freiheit unzerstörbar ist und daß es, je 
tiefer es gesunken, um so leidenschaftlicher 
wieder aufleben wird.α 
Hans Kelsen 

                                                 
α KELSEN, Hans. Verteidigung der Demokratie, Verteidigung der Demokratie, org. M. Jestaedt e O. 
Lepsius. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 237. Tradução livre do original: “É preciso ser fiel à sua bandeira 
mesmo quando o navio vai a pique e, nas profundezas, a única esperança que se possa manter consigo é que o 
ideal da liberdade é indestrutível, e que quanto mais fundo esse ideal tiver afundado, tanto mais 
violentamente ele voltará à tona.” 



RESUMO 
 

 
DEL CLARO, Roberto. Direção Material do Processo. 2009. 271 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2009. 
 
O juiz tem um dever de direção material do processo que consiste em respeitar 
os direitos processuais das partes e fomentar o seu exercício. A direção 
material do processo exige real possibilidade de argumentação das partes sobre 
todas as alegações de fato e sobre todos os pontos de vista jurídicas contidos na 
decisão. Existe uma proibição de decisões surpresa. É possível afirmar a 
presença desse dever judicial no Brasil a partir de duas perspectivas diferentes. 
Em primeiro lugar, a partir da conexão entre o dever de direção material do 
processo, uma teoria forte dos direitos processuais e uma concepção liberal de 
justiça processual. Em segundo lugar, a partir de uma perspectiva comparativa. 
O processo civil alemão apresenta-se como modelo de um sistema que atende 
aos requisitos teóricos acima mencionados, além de contar expressamente em 
seu Código de Processo Civil com a direção material do processo (§ 139, ZPO) 
e com um remédio contra a violação de direitos processuais (§ 321a, ZPO). 
Embora o Código de Processo Civil brasileiro não contenha tal dever de forma 
expressa, a interpretação dos direitos processuais fundamentais contidos na 
Constituição, aliada à visão teórica desenvolvida, impõe a conclusão da 
existência do dever de direção material do processo. A direção material do 
processo só é alcançável a partir de uma concepção de liberalismo político 
processual capaz de legitimamente conjugar o necessário ativismo processual 
do juiz com a necessidade de tratar as partes com dignidade.  
 
 
Palavras-Chave:  Processo Civil. Direitos. Justiça Processual. Liberalismo. 

Processo Civil Alemão. Direção Material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

DEL CLARO, Roberto. Procedural Duty to Give Hints and Feedback. 2009. 
271 p. Thesis (Doctoral) – Law School, University of São Paulo, 2009. 
 
The judge has a duty to give hints and feedback during the process. These 
consist in respecting as well as promoting the procedural rights of the parties. 
The duty to give hints and feedback demands real chance of argumentation, 
regarding all issues of fact and law contained in the decision. There is a valid 
prohibition against surprise decisions. It is possible to defend the duty to give 
hints and feedback in Brazil from two different perspectives. First, from the 
connection between the duty to give hints and feedback, a strong theory of 
procedural rights and a liberal conception of procedural justice. Second, 
through a comparative perspective. The German civil procedure presents itself 
as a model of a system that fulfills the theoretical requisites above mentioned. 
It also contains in the Code of Civil Procedure the duty to give hints and 
feedback (§ 139, ZPO) and a remedy against the violation of procedural rights 
(§ 321a, ZPO). In despite of the absence of such a duty in the Brazilian Code of 
Civil Procedure, the interpretation of the fundamental procedural rights of the 
Constitution, associated with the above mentioned theoretical framework, 
imposes the conclusion of the validity of the duty to give hints and feedback. 
The duty to give hints and feedback can only be reached through a specific 
conception of procedural political liberalism capable of legitimate the 
necessary judicial activism with the need to treat the parties with dignity. 
 
Keywords:  Civil Procedure. Rights. Procedural Justice. Liberalism. 

German Civil Procedure. Duty to Give Hinst and Feedback. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZUSAMMENFASSUNG 
 
DEL CLARO, Roberto. Materielle Prozessleitung. 2009. 271 Seiten. These 
(Dissertation) – Rechtswissenschaftliche Fakultät – Universität zu São Paulo, 
2009. 
 
Die materielle Prozessleitung ist eine richterliche Pflicht. In Erfüllung  dieser 
Pflicht muss der Richter die prozessualen Rechten der Parteien respektieren 
und fördern. Es ist notwendig, dass die Parteien eine reale Möglichkeit der 
Auseinandersetzung über Tatsachen und Rechtsgesichtspunkte haben. Aus der 
materiellen Prozessleitung ergibt sich insofern ein Verbot von 
Überraschungsentscheidungen. In Brasilien können für die Existenz einer 
richterlichen Befugnis oder Pflicht zur materiellen Prozessleitung zwei 
verschiedene Gesichtspunkte angeführt werden. Zuerst durch die Verknüpfung 
der richterlichen Aufgabe, Hinweispflichten zu geben, mit einer starke Theorie 
von Verfahrensrechten als Ausfluss eines liberalen Verständnis von 
Verfahrensgerechtigkeit. Zweitens durch eine vergleichende Perspektive. Das 
deutsche Zivilprozessrecht stellt sich als Modell eines Systems dar, das diese 
Erfordernisse erfüllt. Es enthält auch in der ZPO die Aufgabe, den Prozess 
materiell zu leiten (§ 139, ZPO) und gewährt Rechtsbehelfe gegen die 
Verletzung der Verfahrensrechte (§ 321a, ZPO). Die brasilianische ZPO kennt 
keine ausdrückliche Pflicht zur materiellen Prozessleitung. Allerdings kann 
man diese richterliche Hinweispflicht aus prozessualen Grundrechten, in 
Verbindung mit dem oben erwähnten theoretischen Rahmen ableiten. Die 
materielle Prozessleitung kann nur durch einen prozessualen politischen 
Liberalismus erreicht werden, der die notwendige richterliche Einmischung mit 
der Würde der Parteien in Einklang setzen kann. 
 
Stichworte:   Zivilprozessrecht. Rechte. Verfahrensgerechtigkeit.  

Liberalismus. Deutsches Zivilprozessrecht. Materielle 
Prozessleitung. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

  Esta dissertação foi integralmente – da primeira até a última página – escrita 
durante o período em que estive como pesquisador visitante no Instituto de Direito 
Processual da Universidade de Colônia, com bolsa do Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD), no período entre novembro de 2007 e janeiro de 2009. 
  A imersão no ambiente acadêmico alemão certamente facilitou e muito a pesquisa 
de autores estrangeiros, como ficará claro da leitura do texto. Por outro lado, a quase que 
completa impossibilidade material de acesso aos autores brasileiros provocou a ocorrência 
de uma grave injustiça, que consiste na impossibilidade de citar o valoroso trabalho de 
inúmeros e brilhantes processualistas brasileiros que foram lidos nos anos anteriores a essa 
estada e cujas posições certamente se refletem no texto. Tal injustiça será sanada numa 
posterior versão desse trabalho. 
  Praticamente todos os textos foram consultados em sua língua original e a tradução 
é minha, mesmo nos casos em que existem traduções para outros idiomas, inclusive para o 
português. A única exceção é o livro Teoria dos Direitos Fundamentais, de autoria de 
Robert Alexy, no qual me utilizei da excelente tradução de Virgílio Afonso da Silva, 
publicada em 2008. Também fiz minhas próprias traduções dos artigos do ZPO, mas não 
posso deixar de registrar o agradecimento ao imenso trabalho de Álvaro Perez-Ragone e de 
Juan Carlos Ortiz Pradillo, que traduziram integralmente o Código de Processo Civil 
alemão para o espanhol em 2006, publicado pela Konrad Adenauer Stiftung. 
  Todas as traduções feitas no trabalho são livres e, portanto, uma interpretação, mas 
tentando manter o sentido original. Procurei me guiar nas palavras de Dr. Samuel Johnson, 
quando afirmou que traduzir é “interpretar em outra língua; é mudar em outra língua 
mantendo o sentido” (JOHNSON, Samuel. A Dictionary of the English Language 4.ª ed. 
London: J. F. et. alli., 1785, vol. II, ‘to translate’). Dr. Johnson cita uma fala de Sir John 
Falstaff em The Merry Wives of Windsor, de Shakespeare, para expressar seu entendimento 
sobre uma tradução: “I can construe the action of her familiar style; and the hardest voice 
of her behaviour, to be Englished rightly, is, ‘I am Sir John Falstaff’s’. Pist. – He hath 
studied her well, and translated her well, out of honesty into English”. Tentei me guiar por 
elas. Por ser uma tradução livre, peço escusas pela lastimável qualidade das traduções dos 
textos poéticos de Goethe, Schiller e Donne, que por minha exclusiva culpa perderam por 
completo seu alto valor estético. 
  A fim de facilitar a busca desses textos, todos os artigos publicados em periódicos 
americanos foram citados de acordo com o padrão lá vigente, em desconsideração das 
regras de elaboração de teses da USP. 
 Os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça citados 
encontram-se na íntegra na internet: www.stf.jus.br e www.stj.gov.br. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Das ist der Weisheit lezter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß! 
Faust1 
 
Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leiter… 
Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst… 
Der Starke ist am mächtigsten allein… 
Wilhelm Tell 

 

 

  O período entre o fim do século XVIII e o início do século XIX corresponde à 

idade de ouro do liberalismo na Alemanha. Nas letras, cravaram seus nomes no rol da 

imortalidade poetas liberais como Johann Wolfgang von Goethe e o autor dos últimos 

versos acima, Friedrich Schiller. A personagem que os recitou foi o herói Wilhelm Tell,2 

para quem: “o náufrago se arranja melhor sozinho”; “cada um só pode certamente contar 

consigo mesmo”; “o forte é mais poderoso quando está só”.3 O liberalismo de Wilhelm 

Tell corresponde a uma visão extremada, libertária, quase caricatural. Porém, mesmo que 

de forma indireta, ela deixa transparecer o apreço de Schiller pela vida em sociedade e 

pelos valores democráticos.4 Isso ocorre, dentre outros versos, naquele em que Tell afirma: 

                                                 
1 GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust - Der Tragödie - Zweiter Teil, Goethe’s Sämmtliche Werke. 
Stuttgart: J.G. Cotta, 1851, vol. XII, p. 289-290. Tradução livre do original: “Essa é a conclusão última da 
sabedoria: Só merece para si a liberdade, bem como a vida, aquele que diariamente precisa conquistá-las!” 
2 Acerca do herói suíço, explica Max Frisch que: “Tell se emancipa da menoridade medieval. Na qualidade 
de indivíduo (personalidade), que não consulta nem o Kaiser e nem o Papa, Tell alcança a distintiva 
responsabilidade pessoal do homem” (FRISCH, Max. Wilhelm Tell für die Schule. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2004, p. 94). Tradução livre do original: “Tell emanzipiert sich aus der mittelalterlichen 
Unmüdigkeit, Tell als das Individuum (Persönlichkeit), das weder Kaiser noch Papst befragt, sondern die 
Selbstverantwortlichkeit des Menschen erringt.” No caso da versão de Schiller, é digno de nota que foi o 
próprio Goethe quem sugeriu a ele escrever sobre a lenda suíça de Wilhelm Tell, em carta datada de 14 de 
outubro de 1797 (SCHILLER, Friedrich; GOETHE, Johann Wolfgang von. Briefwechsel zwischen Schiller 
und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805, 2.ª ed. Stuttgart: J.G. Cotta, 1856, vol. I, p. 390-391). Schiller 
respondeu, em 30 de outubro do mesmo ano, afirmando que “a idéia de Wilhelm Tell é muito feliz” (die Idee 
von dem Wilhelm Tell ist sehr glücklich) (p. 316). 
3 SCHILLER, Friedrich. Wilhelm Tell. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002, versos 433, 435, 437. 
4 Wilhelm Tell pregava a liberdade, mas não tinha nenhuma mensagem política para transmitir. Segundo 
Madame de Staël, “selvagem e independente como as corças das montanhas, ele [Tell] vive livre, mas não se 
indaga sobre o direito pelo qual é livre” (STAËL, Anne-Louise-Germaine de. De L’Allemagne, 2.ª ed. Paris: 
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“o homem destemido pensa em si próprio em último lugar”.5 Tal passagem deve ser 

entendida como um genuíno ato de coragem, e não como uma renúncia do indivíduo em 

prol da comunidade. Isso porque nós, os indivíduos, amamos o individual. Quanto ao geral 

– a comunidade –, já afirmava Goethe, “nós o utilizamos, mas nós não o amamos”.6 Na 

linha da melhor tradição liberal, Schiller entendia que quanto mais liberdade goza o 

indivíduo, melhor a sociedade na qual ele vive. Não se trata de liberdade absoluta, já que 

esta pode ser legitimamente restringida pelo Estado. O grande problema consistiria e 

consiste na elaboração dos princípios a partir dos quais tal restrição seria implementada.7 

  Profundamente influenciado pela teoria moral de Kant,8 acreditava Schiller numa 

sociedade na qual o indivíduo tinha muitos tipos de liberdade. Também é claramente 

perceptível em sua obra a diferença bastante utilizada pela filosofia política atual entre a 

moral e a ética, i.e., entre o modo como devemos tratar os outros e o modo como devemos 

conduzir nossas próprias vidas (satisfação de fins permitidos).9 Sem escolha, sem 

liberdade, tal distinção torna-se obscura; praticamente inexistente. Para Schiller, a 

liberdade é algo inerente ao próprio homem e, mais do que isso, é um presente divino: 

O que as mãos constroem, podem as mãos derrubar. 
Mas a casa da liberdade, esta nos foi erigida por Deus.10 
    

  Ao lado de Goethe e Schiller, mas já no campo da filosofia política em um sentido 

mais estrito, releva-se o nome de Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von 

                                                                                                                                                    
Chez H. Nicolle, 1814, tomo II, p. 122). Tradução livre do original: “sauvage et indépendant comme lês 
chevreuils des montagnes, Il vivoit libre, mais il ne s’occupoit point du droit qu’il avoit de l’être.” 
5 Ibid., verso 136. Tradução livre do original: “Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt”. 
6 GOETHE, Johann Wolfgang von. Bedeutung des Individuellen, Goethe’s Sämmtliche Werke. Stuttgart: 
J.G. Cotta, 1851, vol. XXI, p. 343. Tradução livre do original: “Jeder ist selbst nur ein Individuum, und kann 
sich auch eigentlich nur fürs Individuelle interessieren. Das Allgemeine findet sich von selbst, bringt sich auf, 
erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen’s, aber wir lieben es nicht.” 
7 SCHILLER, Friedrich. Erklärung über die Freyheit, Schillers Werke – Nationalausgabe. Weimar: 
Hermman Böhlaus, 1963, vol. XXI, p. 96. 
8 Cf. SCHLEGEL, Friedrich. Geschichte der alten und neuen Literatur. Berlin: M. Simion, 1841, p. 463-
469. 
9 Para um detalhamento recente dessa distinção entre a moral e a ética: FORST, Rainer. Das Recht auf 
Rechtfertigung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, p. 100-126. 
10 SCHILLER, Friedrich. Wilhelm Tell… op. cit., verso 387. Tradução livre do original: “Was Hände 
bauten, können Hände stürzen. Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet.” 
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Humboldt,11 ou, simplesmente Wilhelm von Humboldt; figura cujo nome é indissociável 

da história da Alemanha.12 

  Entre 1791 e 1792, o jovem Wilhelm von Humboldt (1767-1835) escreveu um dos 

mais essenciais trabalhos de toda a tradição liberal. Esse livro recebeu o título “Idéias para 

uma Tentativa de Precisar os Limites da Ação do Estado”, ou, como ficou conhecido, “Os 

Limites da Ação do Estado”.13 O trabalho só veio a público em 1851, como obra póstuma, 

pelas mãos de seu não menos famoso irmão, Alexander von Humboldt. 

  A obra não teve uma recepção imediata na Alemanha,14 pois o liberalismo levava aí 

uma vida desgraçada, para usar a expressão de Merquior,15 tendo sido posto de lado em 

um ambiente cada vez mais contaminado pelo historicismo – que conduz ao totalitarismo 

político –, inspirado em Hegel e Marx.16 A par da tímida recepção do texto pelos 

teutônicos, já em 1854 foi lançada em Londres uma tradução do livro para o inglês, cuja 

seguinte passagem merece transcrição: 

O grande princípio condutor, para o qual convergem diretamente todos os 
argumentos expostos nessas páginas, é a absoluta e essencial importância 
do desenvolvimento humano em sua mais rica diversidade.17 
 

                                                 
11 Era pública e notória a grande amizade entre os liberais Goethe, Schiller e Humboldt. Nas cartas trocadas 
entre Goethe e Schiller, quase sempre existiam referências às atividades de Humboldt: unser Freund (nosso 
amigo). SCHILLER, Friedrich; GOETHE, Johann Wolfgang von. Briefwechsel… op. cit., 432 p. 
12 Ainda hoje a mais utilizada biografia de Humboldt é a de Haym: HAYM, Rudolf. Wilhelm von 
Humboldt – Lebensbild und Charakteristik. Berlin: Rudolf Gaertner, 1856, 641 p. 
13 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen. Breslau: Eduard Trewendt, 1851, 189 p. Em que pese o substantivo Wirksamkeit não ter no 
substantivo ‘ação’ a sua melhor tradução para o português, é com esse sentido de tradução que o livro ficou 
mundialmente conhecido. Atualmente, Humboldt tem sido mais valorizado por seus estudos de maturidade 
acerca de uma teoria da linguagem. Sobre o tema, ver, especialmente: HABERMAS, Jürgen. Hermeneutische 
und analytische Philosophie. Zwei komplementäre Spielarten der linguistischen Wende, Wahrheit und 
Rechtfertigung - Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999, p. 63-98. 
14 Cf. HAYEK, Friedrich August von. Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2003, p. 95-96 e; MISES, Ludwig. Liberalismus. Jena: Gustav Fischer, 1927, p. 170-171. 
15 “a wretched life” (MERQUIOR, José Guilherme. Liberalism Old & New. Boston: Twayne Publishers, 
1991, p. 50). 
16 Cf. POPPER, Karl. The Open Society and Its Enemies – Hegel and Marx. Oxon: Routledge Classics, 
2003, vol. II, p. 447. 
17 Tradução livre do original: “The grand, leading principle, towards which every argument unfolded in these 
pages directly converges, is the absolute and essential importance of human development in its richest 
diversity”. 
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  Esse trecho da primeira tradução inglesa do livro tornou-se a epígrafe – e o 

pensamento de Humboldt o fio condutor – do mais influente e discutido tratado já escrito 

acerca da liberdade, de autoria de John Stuart Mill.18 A epígrafe reflete bem o ideário sobre 

a liberdade em Mill, que não é propriamente original, senão uma tentativa de fundir o 

racionalismo com o romantismo, na esteira da filosofia de Goethe e Humboldt.19  

 O liberalismo de Humboldt não enxerga o indivíduo isolado da sociedade. Ao 

contrário, Humboldt entendia que somente através da coordenação dos indivíduos em 

sociedade é que se podia falar em verdadeira liberdade. Em tempos mais recentes e já do 

outro lado do Atlântico, tal idéia foi em sua inteireza recepcionada por John Rawls, na sua 

visão acerca da justiça e do liberalismo político.20  

  Não se pretende aqui comparar os liberalismos de Humboldt, Mill e Rawls. As 

referências têm como único intuito destacar que a força das idéias contidas no livro de 

Wilhelm von Humboldt não foram menosprezadas por Mill, não foram menosprezadas por 

Rawls e não devem ser por nós. 

  Mas que tem a ver o prezar ou o menosprezar o livro de Humboldt com o processo 

civil brasileiro? A resposta só pode ser uma: tudo. Uma das questões – talvez a questão – 

mais absolutas do direito processual é aquela que diz respeito à relação entre o juiz e as 

partes.21 A questão acerca da atividade judicial toca em quase todos os pontos do direito 

processual e da teoria processual.22 Milhares de páginas já foram escritas sobre o tema, 

mas a discussão acerca do correto balanceamento entre a ação e a inércia judicial está 

longe de atingir um consenso. Diga-se a propósito que talvez esse consenso nunca seja 

                                                 
18 MILL, John Stuart. On Liberty. London: Parker, 1859, 207 p. 
19 Cf. BERLIN, Isaiah. Liberty, ed. H. Hardy. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 244. 
20 Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice, edição original. Cambridge: Belknap Press, 2005, p. 523-524; a 
mesma idéia é repetida por Rawls em: Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993, p. 
320-321. 
21 PRÜTTING, Hanns. Die Materielle Prozessleitung, Festschrift für Hans-Joachim Musielak zum 70. 
Gebutstag, org. C. Heinrich. München: C.H. Beck, 2004, p. 397. 
22 STÜRNER, Rolf. Die Richterliche Aufklärung im Zivilprozeß. Tübingen: Mohr Siebeck, 1982, p. 2. 
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atingido, já que cada época, cada sociedade e cada sistema processual precisam por si só 

decidir quais parâmetros são a elas melhor adaptados. 23 

  Humboldt dedicou um capítulo inteiro do “Limites da Ação do Estado” ao direito 

processual.24 Lá, ele aborda com simplicidade e profundidade a questão da relação entre o 

juiz e as partes. O alerta nele contido é relevante e atual. As constantes reformas do Código 

de Processo Civil brasileiro rumam, indiscutivelmente, para um maior ativismo processual 

e material dos juízes. Não há qualquer indício, porém, de que tal rumo está sendo seguido 

em busca de uma justiça processual.25 Parece, muito mais, que um Estado paternalista26 e 

com raízes autoritárias como o Estado brasileiro,27 está a “tratar os cidadãos como se 

fossem crianças”,28 que não têm condição de decidir se irão ou não exercer os seus 

direitos. E isso tem acontecido tanto com direitos materiais como com direitos processuais. 

                                                

  Para Humboldt, a principal função do processo – e do Estado como um todo – é 

garantir a segurança dos cidadãos, com um mínimo possível de interferência em suas vidas 

 
23 Como destacado por William Brennan Junior, “o devido processo exige dos juízes mais do que 
proficiência em análise lógica. Ele requer que sejamos sensitivos ao balanceamento entre razão e paixão que 
marcam uma dada época, e os modos pelos quais tal balanceamento deixa suas marcas nas trocas diárias 
entre o governo e os cidadãos. A fim de fazê-lo, devemos nos voltar a nossas próprias experiências enquanto 
habitantes dessa época e ao nosso próprio senso acerca da estrutura ímpar da vida social” (BRENNAN JR., 
William J. Reason, Passion and the Progress of Law, 10 Cardozo Law Review 3, 16 (1988-1989). Tradução 
livre do original: “the due process clause demands of judges more than proficiency in logical analysis. It 
requires that we be sensitive to the balance of reason and passion that mark a given age, and the ways in 
which that balance leaves its mark on the everyday exchanges between government and citizen. To do so, we 
must draw on our own experience as inhabitants of that age, and our own sense of the uneven fabric of social 
life.” 
24 Capítulo XII: Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch rechtliche Entscheidung der Streitigkeiten der 
Bürger, ibid., p. 132-137. Uma tradução completa desse capítulo para o português, de minha autoria, 
aparecerá na Revista de Processo. 
25 A justiça processual é o tema discutido nos capítulos 4, 5 e 6. 
26 Para Kant, um Estado que age como um pai (imperium paternale; väterliche Regierung), e impede os 
cidadãos de decidir autonomamente, “é o maior despotismo imaginável” (ist der größte denkbare 
Despotismus) (KANT, Immanuel. Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber 
nicht für die Praxis, AA:VIII:290-291). Kant rejeita o paternalismo estatal como um todo. O paternalismo 
que aqui se rejeita é o hard paternalism, na distinção proposta por Joel Feinberg (FEINBERG, Joel. The 
Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press, 1989, p. 3-26). 
27 Sobre o autoritarismo do Estado brasileiro, veja-se, especialmente, o clássico de Raymundo Faoro: 
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder, 3.ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 2001, 913 p.; também a partir de 
uma visão weberiana acerca do patrimonialismo brasileiro: SCHWARTZMAN, Simon. As Bases do 
Autoritarismo Brasileiro, 3.ª ed. São Paulo: Campus, 1992, 177 p. 
28 KANT, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten, AA:VI:317. Tradução livre do original: “Bürger als Kinder 
zu behandeln”. 
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e suas relações.29 “O Estado existe em razão do ser humano, não o ser humano em razão 

do Estado. A instituição do Estado não é em si um fim, mas somente um meio para o 

autodesenvolvimento do ser humano.”30 Somente nesse Estado mínimo e com segurança é 

que os cidadãos encontrariam a liberdade para se inter-relacionarem. Estado mínimo, 

segurança, liberdade e inter-relações seriam condições para o autodesenvolvimento 

(Bildung) do indivíduo, conceito que permeia toda a produção filosófica de Humboldt.31 

Para ele, “[o] verdadeiro objetivo do ser humano – não aquele de mutável tendência, mas 

aquele prescrito pela eterna e imutável razão – é o mais alto e proporcional 

autodesenvolvimento de suas forças como um todo. Para esse autodesenvolvimento é a 

liberdade a primeira e essencial condição.”32 

  Quando trata da relação entre o juiz e as partes, Humboldt destaca que a “segurança 

dos cidadãos na sociedade se assenta fundamentalmente na transferência para o Estado de 

toda a vindicação privada dos direitos.”33 Ele parte da noção da transferência da 

responsabilidade pela integridade jurídica dos indivíduos para o Estado (representação 

política da coletividade), transferência esta que se dá exatamente no momento em que se 

                                                 
29 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 132. 
30 HAYM, Rudolf. Wilhelm von Humboldt… op. cit., p. 53. Tradução livre do original: “Der Staat ist des 
Menschen wegen, nicht der Mensch des Staates wegen. Die Staatseinrichtung ist an sich nicht Zweck, 
sondern nur Mittel zur Bildung des Menschen.” 
31 “»desenvolve a ti próprio« é para ele [Humboldt] a primeira lei da verdadeira moral” (CASSIRER, Ernst. 
Freiheit und Form – Studien zur Deutschen Geistesgeschichte, 2.ª ed. Berlin: Bruno Cassirer, 1919, p. 
515). Tradução livre do original: “»Bilde sich selbst« lautet für ihn das erste Gesetz der wahren Moral.” 
Como ressaltado por José Guilherme Merquior: “Educando a liberdade e libertando de modo a educar – essa 
era a idéia da Bildung, contribuição goethiana de Humboldt para a filosofia moral. O ideal da Bildung foi 
imensamente importante na história do liberalismo” (MERQUIOR, José Guilherme. Liberalism… op. cit., p. 
12). Tradução livre do original: “Educating freedom, and freeing in order to educate – this was the idea of 
Bildung, Humboldt’s Goethean contribution to moral philosophy. The Bildung ideal was terribly important in 
the history of liberalism”. 
32 HUMBOLDT, Wilhelm von. Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staats um das Wohl seiner Bürger 
erstrecken? Wilhelm von Humboldt’s gesammelte Werke. Berlin: G. Reimer, 1841, vol. 2, p. 242. 
Tradução livre do original: “Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, 
sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm verschreibt – ist die höchste und proportionirlichste 
Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste, und unerlässlische 
Bedingung.” Artigo originalmente publicado em 1792, no volume 5 da Thalia, revista dirigida por Schiller. 
33 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen. Breslau: Eduard Trewendt, 1851, p. 132. Tradução livre do original: “Dasjenige, worauf die 
Sicherheit der Bürger in der Gesellschaft vorzüglich beruht, ist die Uebertragung aller eigenmächtigen 
Verfolgung des Rechts an den Staat.”  
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passa de um estado de natureza para um estado civil, com forte influência das teorias 

políticas de Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf e, como se verá, de Justius 

Henning Boehmer.34 Dessa transferência, conclui, como parece tão óbvio atualmente, que 

o Estado assume um “dever de proporcionar aos cidadãos aquilo que eles próprios não têm 

mais permissão de obter.” O juiz deve “decidir de que lado o direito se encontra e proteger 

aquele que o possui.”35 

  O que parece altamente original em Humboldt é a junção de todo o pensamento 

político que o precedeu com os ideais liberais – especialmente os de Kant e Schiller –, 

resultando numa antecipação do fio condutor de todo a tradição processual civil alemã em 

defesa do processo dispositivo. Humboldt se posiciona claramente em seu favor: ne 

procedat iudex ex officio; wo kein Kläger, da kein Richter.36 Dois seriam os princípios 

básico de toda a lei processual, sendo o primeiro deles o seguinte:  

Conseqüentemente, o primeiro princípio de toda lei processual deveria 
necessariamente ser: nunca buscar a verdade absoluta e em si, mas, neste 
respeito, somente e sempre buscar a verdade na medida postulada pela 
parte que está especialmente autorizada a buscá-la.37 
 

 A afirmação de que não se deve buscar a verdade absoluta está ligada ao papel que 

deveria ser desempenhado pelo juiz no processo. Trata-se de uma função meramente 

substitutiva e, portanto, limitada à vontade daquele a quem se substitui. Segundo 

Humboldt, “o Estado simplesmente se apresenta no lugar dos cidadãos, sem qualquer 

interesse próprio.”38 Ele explica que: 

                                                 
34 A discussão dessas idéias será feita no capítulo 5. 
35 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 133. Tradução livre do original: “Aus 
dieser Uebertragung entspringt aber auch für diesen die Pflicht, den Bürgern nunmehr zu leisten, was sie 
selbst sich nicht mehr verschaffen dürfen, und folglich das Recht, wenn es unter ihnen streitig ist, zu 
entscheiden, und en, auf dessen Seite es sich findet, in dem Besitze desselben zu schützen.” 
36 Sobre a recepção de tais idéias pela influente escola de Gönner e Grolman, no início do século XIX, veja-
se o capítulo 5.1. 
37 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 134. Tradução livre do original: “Der 
erste Grundsatz jeder Prozessordnung müsste daher nothwendig der sein, niemals die Wahrheit na sich und 
schlechterdings, sondern nur immer insofern aufzusuchen, als diejenige Parthei es fordert, welche deren 
Aufsuchung überhaupt zu verlangen berechtigt ist.” 
38 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 133. Tradução livre do original: 
“Hiebei tritt der Staat allein, und ohne alles eigne Interesse in die Stelle der Bürger.” 
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a segurança [fim do Estado] será aqui então realmente violada somente 
quando aquele que sofre uma injustiça – ou que supõe sofrer – não quer 
suportá-la pacientemente. Mas ela não é violada, porém, quando 
simplesmente o cidadão ou consente na violação ou tem motivos para não 
querer perseguir seu direito. E mesmo quando alguém, por ignorância ou 
indolência, negligentemente descuidou dos próprios direitos, não tem o 
Estado permissão de, por si só, aí se imiscuir. Ele já terá cumprido 
suficientemente com os seus deveres quando não der causa a essas 
situações de injustiça, através de leis não suficientemente conhecidas, ou 
através de leis complicadas e obscuras.39 
 

  E ele não pára por aí. Vai mais longe e afirma que mesmo nos casos em que a parte 

tenha recorrido ao juiz em busca de seus direitos, “o Estado não tem nunca permissão de 

tentar dar um único passo para além do lugar onde foi conduzido pela vontade das partes.” 

E para prestar a tutela jurisdicional, o juiz “tem permissão de utilizar somente os meios que 

– também fora da ligação estatal – o particular pode utilizar contra o particular [...] O poder 

do Estado é aí um terceiro, que não tem permissão de fazer nada além de assegurar a 

utilização desses meios e de dar suporte à sua eficiência.”40  

 A visão do juiz de Humboldt é a de um juiz que só age por conta própria 

processualmente falando e que materialmente só responde aos estímulos das partes, que 

são os verdadeiros atores do processo judicial. Tal visão corresponde adequadamente à 

visão que até hoje a doutrina dominante e a jurisprudência têm do juiz alemão. Mas os 

motivos que embasavam a visão de Humboldt e aqueles que embasam a visão atual são 

distintos.41 O temor do poder judicial nutrido por Humboldt é justificável, na medida em 

que, especialmente na Alemanha, haviam caído por terra os sonhos da revolução francesa e 

                                                 
39 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 133. Tradução livre do original: 
“Denn die Sicherheit wird hier nur dann wirklich verletzt, wenn derjenige, welcher Unrecht leidet, oder zu 
leiden vermeint, dies nicht geduldig ertragen will, nicht aber dann, wenn er entweder einwilligt, oder doch 
Gründe hat, sein Recht nicht verfolgen zu wollen. Ja selbst wenn Unwissenheit oder Trägheit 
Vernachlässigung des eignen Rechtes veranlasste, dürfte der Staat sich nicht von selbst darin mischen. Er hat 
seinen Pflichten Genüge geleistet, sobald er nur nicht durch verwickelte, dunkle, oder nicht gehörige bekannt 
gemachte Gesetze zu dergleichen Irrthümern Gelegenheit giebt.” 
40 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 134. Tradução livre do original: “Er 
darf darin nämlich niemals auch nur einen Schritt weiter zu gehen wagen, als ihn der Wille der Partheien 
führt. […] und auf die Anwendung solcher Mittel gerichtet ist, welche, auch ausser der Staatsverbindung, der 
Mensch gegen den Menschen […] Die hinzukommende Gewalt des Staats darf nicht mer thun, als nur die 
Anwendung dieser Mittel sichern, und ihre Wirksamkeit unterstützen.” 
41 Veja-se o capítulo 8. 
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a realidade era assolada pelo crescente poder e pela iminente e brutal violência do terror 

jacobino. Tinha início romantismo alemão, do qual participaram Goethe, Humboldt, 

Schiller, Schlegel e até mesmo Kant.42 Ao invés de substituir a imagem do juiz privado, 

corrupto e elitista do antigo regime pela de um juiz íntegro e imparcial, a única imagem 

passível de conexão com os juízes do período imediatamente posterior à revolução é a de 

cabeças rolando. Tal imagem certamente não inspirou no jovem Humboldt confiança na 

atividade do Estado em geral e do juiz em particular. 

  Mesmo assim, o juiz de Humboldt estava muito distante da imagem do antigo juiz 

inglês, esse sim absolutamente estático.43 Para ele, o juiz “encontra-se em uma posição de 

igualdade entre as duas partes, deve ele evitar que alguma delas, por culpa da outra, seja 

atrasada ou muito molestada na obtenção de seu intento.”44 É por essa razão que ele 

definiu qual é o segundo princípio de toda a lei processual – tão importante quanto o 

primeiro: 

ais 
istante. Quanto mais acurada e precisa for a observância de ambos os 

 

margem para a chicana das partes e para a negligência e o egoísmo próprio dos advogados. 
                                                

supervisionar com cuidado o comportamento das partes durante o 
processo e não permitir que o comportamento delas, ao invés de tornar 
próximo o objetivo final do processo, acabe por deixá-lo ainda m
d
princípios, penso eu, tanto melhor será a lei processual a ser criada.45 

  “Fazer vista grossa a este último princípio – afirma Humboldt – deixa muita 

 
42 Sobre o romantismo alemão e o papel dúbio que coube a Kant e Goethe nesse movimento que alterou os 
rumos da humanidade, veja-se, especialmente: BERLIN, Isaiah. The Roots of Romanticism, ed. H. Hardy. 
Princeton: Princeton University Press, 2001, 171 p. 
43 “A fim de ser verdadeiramente imparcial, ao juiz [inglês] só é confiada a observância das regras do jogo 
mediante decisão acerca das provas produzidas e a declaração do resultado. A produção da prova em si fica 
ao encargo das partes” (RADBRUCH, Gustav. Der Geist des Englischen Rechts. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1956, p. 16). Tradução livre do original: “Als ein wahrhaft Unparteilicher ist der Richter nur mit 
der Wahrung der Kampfregeln bei der Beweisaufnahme und der Feststellung des Kampfergebnisses im Urteil 
betraut, die Beweisaufnahme selbst liegt den Parteien ob.” Ver também, dentre inúmeros outros: STÜRNER, 
Rolf. Die Richterliche Aufklärung… op. cit., p. 9-10. 
44 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 134. Tradução livre do original:  “Da 
der Richter bei der Ausmittelung des streitigen Rechts gleichsam zwischen beiden Theilen steht, so ist es 
seine Pflicht zu verhindern, dass keiner derselben durch die Schuld des andern in der Erreichung seiner 
Absicht entweder ganz gestört, oder doch hingehalten werde”. 
45 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 134. Tradução livre do original:  
“während des Prozesses, unter specieller Aufsicht zu haben, und zu verhindern, dass es, statt sich dem 
gemeinschaftlichen Endzweck zu nähern, sich vielmehr davon entfernte. Die höchste und genauste 
Befolgung jedes dieser beiden Grundsätze würde, dünkt micht, die beste Prozessordnung hervorbringen.” 
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Com isto tornam-se os processos complicados, longos e custosos.”46 Deste modo, o juiz 

deve agir processualmente para garantir que as partes obtenham aquilo que elas pretendem 

obter mediante o processo judicial. Isso está longe de ser uma posição passiva. É muito 

mais do que um juiz típico da tradição da common law jamais sonhou ser.47 O juiz dirige o 

processo a fim de garantir os direitos processuais das partes e evitar que o seu 

comportamento ponha em risco o resultado do processo. Entretanto, Humboldt volta a 

alertar que o primeiro princípio de toda a lei processual continua valendo e deve ser 

respeitado, já que a “não observância, por sua vez, do primeiro princípio de toda lei 

processual, tornaria o processo inquisitivo. O juiz obteria um poder demasiadamente 

grande e se imiscuiria nas mais comezinhas situações da vida privada do cidadão.”48 

 Encerra Wilhelm von Humboldt sua tese acerca da relação entre o juiz e as partes 

com as seguintes conclusões:  

Respeito simultâneo à segurança e à liberdade parece, portanto, conduzir 
aos seguintes princípios: [...] Um dos mais elevados deveres do Estado é 
a investigação e a resolução das disputas dos cidadãos. O mesmo se 
encontra aí, portanto, no lugar das partes, e o verdadeiro objetivo de sua 
intervenção consiste somente nisso: por um lado, protegê-las de 
demandas injustas; pelo outro, dar justa ênfase somente àqueles aspectos 
que os cidadãos por si sós não poderiam obter, senão de um modo que 
perturbasse a ordem pública. O Estado deve, portanto, por ocasião da 
investigação das disputas jurídicas, seguir a vontade das partes, até o 
limite em que elas tenham fundamento no direito. O Estado deve, 
também, impedir que uma parte se utilize de meios ilícitos contra a 
outra.49 

                                                 
46 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 134-135. Tradução livre do original: 
“Denn übersieht man den letzteren, so ist der Chikane der Partheien, und der Nachlässigkeit und 
eigensüchtigen Absichten der Sachwalter zuviel Spielraum gelassen; so werden die Prozesse verwickelt, 
langwierig, kostspielig”. 
47 Sobre as tradições da common law e da civil law, veja-se o capítulo 7. 
48 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 135. Tradução livre do original: 
“Entfernt man sich hingegen von dem ersteren Grundsatz, so wird das Verfahren inquisitorisch, der Richter 
erhält eine zu grosse Gewalt, und mischt sich in die geringsten Privatangelegenheiten der Bürger.” 
49 HUMBOLDT, Wilhelm von. Ideen zu einem Versuch… op. cit., p. 137. Tradução livre do original: “ 
Gehörige Rücksicht auf Sicherheit und Freiheit zugleich, scheint daher auf folgende Grundsätze zu führen: 
[...] Eine vorzüglichsten Pflichten des Staats ist die Untersuchung und Entscheidung der rechtlichen 
Streitigkeinten der Bürger. Derselbe tritt dabei an die Stelle der Partheien, un der eigentliche Zweck seiner 
Dazwischenkunft besteht allein darin, auf der einen Seite gegen ungerechte Forderungen zu beschützen, auf 
der anderen gerechten denjenigen Nachdruck zu geben, welchen sie von den Bürgern selbst nur auf eine die 
öffentliche Ruhe störende Weise erhalten könnten. Er muss daher während der Untersuchung des streitigen 
Rechts dem Willen der Partheien, insofern derselbe nur in dem Rechte gegründet ist, folgen, aber jede, siche 
widerrechtlicher Mittel gegen die andere zu bedienen, verhindern.” 
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  A proposta de Humboldt é que o juiz atue firmemente em defesa da segurança e, 

especialmente, em defesa da liberdade das partes. O juiz deve buscar por iniciativa própria 

a justiça processual e entregar às partes aquilo que elas mesmas entendem ser 

materialmente justo.  

  Em sentido contrário ao proposto por Humboldt, o senso comum teórico dos 

juristas parece revelar que estão debaixo do feitiço de Platão.50 Trabalha-se com uma falsa 

premissa, a partir da qual os juízes, quais guardiões platônicos,51 teriam como dever 

perseguir, mediante o processo judicial, uma concepção particular de justiça material, 

independentemente daquela defendida pelas partes. Isso quando a situação não é ainda 

mais grave e o juiz passa a perseguir no processo judicial uma concepção particular e 

subjetiva de justiça, abandonando por completo a idéia de uma justiça baseada no direito e 

na moralidade política. O juiz é alçado à condição de herói maior da república, em 

detrimento de todo o processo político legislativo e de administração governamental. O 

processo deixa de ser um instrumento à disposição das partes para se tornar um 

instrumento judicial de obtenção de justiça. 

  Essas duas visões do processo – a de Humboldt e aquela quase que 

inconscientemente defendida no Brasil – não podem ser mais diversas e merecem reflexão. 

Não existem respostas prontas e, nesse caso, como em quase todos os outros, respostas 

fáceis resultam em problemas ainda mais complexos. 

 

 

 

                                                 
50 Sobre o feitiço de Platão: POPPER, Karl. The Open Society and Its Enemies – The Spell of Plato. Oxon: 
Routledge Classics, 2003, vol. I, p. 35-178. 
51 “Para mim seria extremamente aborrecido ser governado por um bando de Guardiões Platônicos”. A 
famosa expressão é de Learned Hand: HAND, Learned. The Bill of Rights. Cambridge: Harvard University 
Press, 1958, p. 73. Tradução livre do original: “For myself it would be most irksome to be ruled by a bevy of 
Platonic Guardians”. 
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1.1 A TESE 

 

  Foi Jeremy Bentham quem afirmou que: “as verdades da ciência do direito crescem 

entre espinhos; não estão esperando para serem apanhadas, como se fossem flores, por 

crianças que brincam. Trabalho. A inevitável sina da humanidade não é em nenhum lugar 

mais inevitável do que aqui.”52 Essa é uma tese de defesa do liberalismo político 

processual, que se exterioriza de forma clara nas diversas concepções acerca da relação que 

se estabelece entre o juiz e as partes, uma relação que certamente cresce entre espinhos. 

Até aonde deve o juiz ser processualmente ativo para que o processo atinja seus escopos é 

uma questão que não comporta uma resposta simplista e que exige uma elaboração teórica 

compatível com sua complexidade. A discussão de tal relação será feita, num primeiro 

momento, a partir da sedimentação no plano teórico e, num segundo, numa perspectiva 

comparativa que colocará de um lado o direito processual civil alemão e do outro o 

brasileiro. Antes de se imiscuir em tão espinhosa tarefa, é absolutamente necessário deixar 

claros alguns pontos de partida. 

  Desde logo, a fim de que se compreendam os objetivos do presente trabalho, é 

importante explicitar tanto o que ele pretende ser como o que ele não pretende, a se 

começar por esse último. Não se pretende, em hipótese alguma, a construção de uma teoria 

da decisão judicial. Não se esboçará qualquer projeto sobre o modo como o juiz deve 

julgar. Não se perquirirá acerca do raciocínio judicial e em que condições o resultado de tal 

raciocínio pode ser ou não considerado materialmente justo. Na mesma linha, não tem o 

trabalho como objetivo debater aquilo que se tem denominado função criativa do juiz. Não 

será objeto de preocupação a interpretação dos textos normativos em geral e nem a análise 

                                                 
52 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, The Works of Jeremy 
Bentham, ed. J. Bowring. New York: Russel & Russel, 1962, vol. I, p. v. Tradução livre do original: “[the 
truths of the science of law] grow among thorns; and are not to be puckled, like daises, by infants as they run. 
Labor, the inevitable lot of humanity, is in no tract more inevitable than here”. 
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dos chamados cânones interpretativos.53 O trabalho não é uma defesa do ativismo 

processual do juiz em busca da justiça material. Entende-se que não há correlação direta 

entre o aumento da atividade judicial em sentido amplo e o aumento da justiça material da 

decisão. Os objetivos pretendidos são terrivelmente mais modestos. 

 O presente trabalho é uma defesa da justiça processual. Uma defesa do ativismo 

processual em busca da justiça processual. É um estudo acerca da complexa relação entre o 

juiz e as partes no processo civil. É, sobretudo, uma defesa dos direitos processuais. É a 

defesa de uma visão que exige do juiz a direção material do processo. A direção do 

processo que se defende que o juiz faça é material no sentido de que vai além das meras 

formalidades; não se restringe à correta observância da legislação processual. O juiz deve 

atuar processualmente de modo que o processo respeite do modo mais amplo possível os 

direitos processuais das partes, que é o único modo de se obter uma decisão 

processualmente justa. 

 Como é sabido, no processo civil brasileiro, a estruturação do procedimento é feita 

conjuntamente pelo juiz e pelas partes. Tal atividade coordenada se pauta pelo princípio 

dispositivo e pelo princípio da instrução por iniciativa das partes.54 As partes têm sob seu 

controle, de modo quase absoluto, o início e o fim do processo. Têm também quase que 

exclusivamente sob seu controle a delimitação do objeto do processo: a alegação de fatos, 

a prova da ocorrência de tais fatos, bem com a argumentação acerca das questões jurídicas 

relevantes para a decisão.  

                                                 
53 A não ser, como sói óbvio, no que se refere aos textos normativos objeto do trabalho. 
54 Sobre a diferença entre o princípio dispositivo e princípio da instrução por iniciativa das partes no direito 
alemão, veja-se o capítulo 8.1. Acordo Semântico: o substantivo ‘princípio’ será utilizado, em todo o 
trabalho, no sentido tradicional e repleto da ingenuidade que sempre acompanhou o trato das máximas 
processuais. O substantivo só não é excluído do trabalho porque quase todos os processualistas se utilizam 
dele. Não há aqui qualquer intenção em se inserir ou se aproveitar dos resultados da controvérsia que ocupa 
boa parte dos teóricos do direito da atualidade e que diz respeito à possibilidade de se construir uma teoria 
dos direitos com base em princípios. Essa controvérsia vem da década de 80 do século passado e gira em 
torno do debate entre Robert Alexy e Jürgen Habermas. Sobre o tema, ver a atualizada posição de Virgílio 
Afonso da Silva: SILVA, Virgílio Afonso da. Prinzipientheorie, Abwägungskompetenzen und 
Gewaltenteilung, Die Prinzipientheorie der Grundrechte: Studien zur Grundrechtstheorie Robert 
Alexys, coord. J.R. Sieckmann. Baden-Baden: Nomos, 2007, p. 215-230. 
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  O intuito é demonstrar que o juiz brasileiro tem, no processo civil, um dever de 

conduzir materialmente o processo. A condução material do processo significa o dever 

judicial de intervir no curso do processo, de modo a ouvir e levar em conta os argumentos 

das partes sobre todas as questões de fato e de direito que forem relevantes para o 

julgamento. Em outras palavras, a condução material do processo é a realização dos 

direitos processuais em toda a sua plenitude, com a vedação da surpresa em decisões 

judiciais e como forma de maximizar as chances de obtenção de uma decisão 

materialmente justa. Para atingir esse objetivo, o juiz não pode ser passivo, mas ao 

contrário, deve agir materialmente a fim de evitar que tais direitos sejam violados. A 

inércia judicial é tão violadora de tais direitos quanto o desrespeito ostensivo. Talvez o 

aspecto mais importante a ser considerado seja compreender que tal ativismo não implica 

num desrespeito à vontade das partes e seus procuradores. Ao contrário, ele é deve ser o 

elemento representativo de tal respeito. O juiz deve não somente respeitar os direitos 

processuais das partes, mas fazer com que sejam respeitados. Deve também incentivar a 

máxima exploração de tais direitos pelos partes. 

  O problema da violação de direitos processuais e da própria concepção de justiça 

processual pode ser ilustrado das seguintes maneiras. 

  As mais corriqueiras atividades do dia-a-dia envolvem complexos processos de 

tomada de decisão. Uma mãe que procura mediar uma discussão entre seus filhos tem o 

dever de ouvir a ambos antes de decidir o que fazer, sob pena de tomar uma decisão 

injusta.55 Afirmar que se essa mãe ouvir unicamente a um de seus filhos sua decisão será 

certamente injusta aparenta ser uma resposta apressada e que não leva em conta a situação 

em sua totalidade. Mas essa é uma falsa aparência, pois é exatamente assim que se dá. 

                                                 
55 Thomas Grey insere a discussão entre filhos, decidida pelos pais, entre as questões morais não jurídicas 
que exigem que sejam levadas em conta noções de procedural fairness. Cf. GREY, Thomas C. Procedural 
Fairness and Substantive Rights, Due Process – Nomos XVIII, coord. J.R. Pennock, J.W. Chapman. New 
York: New York University Press, 1977, p. 183. 
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Suponha-se que o relato de somente um dos filhos seja feito de forma honesta e de boa-fé, 

dando a ela amplo material para decidir quem estava certo e quem estava errado. Mesmo 

assim, decidir ouvindo apenas um dos envolvidos torna a decisão injusta e, numa situação 

como essa, a intuição materna certamente levaria a mãe a também perguntar ao outro filho 

como ele viu a situação e qual desfecho lhe parece acertado. Se ambos os filhos tiverem a 

oportunidade de fornecerem seus melhores argumentos antes da mãe tomar sua decisão, 

ambos se sentirão reconfortados (mesmo que discordem da decisão) pelo fato de terem 

participado do processo através do qual ela foi tomada.56  

 Adentrando mais nas áreas na qual o direito impera, pense-se em outra situação 

hipotética – ainda que fora do campo do processo judicial e ausente um terceiro que 

desempenhe função judicante. Suponha-se que quatro vizinhos proponham que cada um 

permita que uma área de seus lotes, situada exatamente na fronteira entre eles, seja 

utilizada para a construção de uma piscina condominial, onde cada vizinho cede igual 

parcela de terreno e contribui com a quarta parte do total dos custos de construção e 

posterior manutenção. A fim de decidirem como será utilizada a piscina, propõem-se os 

seguintes processos de tomada de decisão e os seguintes resultados obtidos. Caso α: os 

quatros vizinhos se reúnem e decidem, por três votos contra um, que a piscina deve ser 

utilizada por todos em igualdade de condições. Caso β: os quatro vizinhos se reúnem e 

decidem, por três votos contra um, que um deles não poderá, em hipótese alguma, utilizar a 

piscina. Caso γ: somente três vizinhos se reúnem – proibindo o quarto de participar da 

reunião – e, unanimemente, decidem que a piscina deve ser utilizada por todos em 

igualdade de condições. 

                                                 
56 Na década de 70 de século passado, uma equipe interdisciplinar, trabalhando sob a direção de John Thibaut 
e Laurens Walker, montou um experimento psicológico que comprovou que num processo decisório, mesmo 
diante de decisões cujo resultado parecia injusto, a aceitabilidade das decisões é diretamente proporcional ao 
grau de participação dos por ela afetados. Veja-se: THIBAUT, John; WALKER, Lauresn. Procedural 
Justice – A Psychological Analysis. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1975, 150 p.  
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  Existe uma tendência praticamente irresistível de se considerar os casos α e β como 

exemplos de decisão justa e injusta, respectivamente. Somente o caso γ seria capaz de 

causar desconforto num observador externo. O resultado obtido no caso γ é exatamente o 

mesmo resultado que foi obtido no caso α, automaticamente tido como justo. Se o 

resultado do caso α é exatamente o mesmo do caso γ, qual a razão de ser de tal 

perplexidade? Por que o caso γ também não pode ser automaticamente sentido como justo? 

A perplexidade causada pelo caso γ é a razão de ser da discussão que se seguirá. Defender-

se-á uma visão substantiva dos processos de tomada de decisão, defendendo-se que o 

processo tem – além de um valor instrumental – um valor em si mesmo. O que diferencia o 

caso α do caso γ é o que se denominará de justiça processual, em contraposição à justiça 

material ou justiça do resultado. 

  Decisões tomadas pela maioria não são legítimas a não ser que se leve em conta de 

modo real e efetivo as razões da minoria. Dentro de um processo formal de tomada de 

decisão – onde existe um terceiro que opina sobre a situação de outrem – não são legítimas 

decisões que ignorem por completo os argumentos de algum dos envolvidos. Isso é 

verdadeiro nos exemplos acima, mas de forma muito mais geral, é verdadeiro no processo 

legislativo e é verdadeiro no processo judicial. Tão importante quanto o resultado do 

processo decisório é o modo como tal decisão é tomada. No âmbito do processo judicial, 

Fritz Baur, a partir de elementos históricos, demonstra que o leigo se importa mais com um 

tratamento justo do que com um resultado justo.57 Antes de mais nada, importa notar que 

não se trata de defender uma visão processual ou procedimentalista de justiça, em 

contraposição a uma posição substancial. Os processos judiciais são e sempre serão casos 

de justiça processual imperfeita, i.e., os processos judiciais são desenhados a fim de que se 

                                                 
57 Cf. BAUR, Fritz. Richtermacht und Formalismus im Verfahrensrecht, Beiträge zur Gerichtsverfassung 
und zum Zivilprozeßrecht, coord. W. Grunsky, R. Stürner, G. Walter e M. Wolf. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1983, p. 115-134 
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possa obter uma decisão justa, mas isso não irá acontecer em todos os casos.58 Um 

processo bem construído – no qual existe uma complexa interação entre direitos, deveres e 

poderes – maximiza as chances de obtenção da decisão justa.59 Tão importante quanto o 

papel de maximização das chances de se obter uma decisão justa é o fato da justiça 

processual ser condição absolutamente necessária para a obtenção dessa, como vai se 

tentar demonstrar. 

 A idéia por detrás da justiça processual corresponde ao que se denomina de due 

process of law, mas só corresponde à parcela das interpretações que são dadas ao direito 

contido no inciso LIV do art. 5.º da Constituição da República.60 Entretanto, para além de 

ser uma questão paroquial, as considerações que se seguem são de caráter genérico, 

aplicáveis a qualquer sistema que se paute pelo princípio do Estado de Direito. 

  Se filhos e condôminos de uma piscina podem racionalmente demonstrar que o 

processo decisório foi injusto por ignorar seus pontos de vista, tal demonstração de 

injustiça seria ainda mais clara dentro de um processo judicial. O que se afirma aqui e se 

faz de modo muito transparente, é que as razões das partes em conexão com o modo como 

as decisões que as afetam são tomadas – seu interesse num resultado justo – podem ser 

vistas como um fundamento para colocar outros numa posição de dever. Tais interesses 

constituem direitos de natureza eminentemente processual. Esses direitos constituem o fio 

condutor a partir do qual todas as discussões do presente trabalho irão obrigatoriamente 

passar. 

                                                 
58 Cf. RAWLS, John. Political Liberalism… op. cit., p. 170-172. Veja-se também, do mesmo autor: A 
Theory of Justice... op. cit., p. 85-87. 
59 Permanece o alerta de que não se tentará aqui e nem em qualquer outro lugar do trabalho se esboçar uma 
teoria da decisão judicial, nem se falará sobre critérios de verificação da justiça do resultado do processo. 
Analisar-se-á unicamente o processo justo enquanto condição necessária mas insuficiente de obtenção de 
decisão justa. 
60 A parcela a que se faz referência é a feição processual dos devido processo. Para uma análise crítica da 
incorporação e da utilização da feição substantiva do devido processo, veja-se: DEL CLARO, Roberto. 
Devido Processo Substancial?, Estudos em Homenagem ao Prof. Egas Moniz de Aragão, coord. Luiz 
Guilherme Marinoni. São Paulo: RT, 2005, p. 192-213. 
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 Os direitos processuais são a pedra do toque a partir de onde se pode medir a 

correta extensão da atividade judicial em sentido processual. Como já se disse, a análise 

será centrada no chamado ativismo processual do juiz. É importante que não se confundam 

os ativismos processual e material. Esse último não será objeto de análise. No Brasil, 

quando se fala em poderes do juiz e em aumento de tais poderes, quase que imediatamente 

se fala que o juiz não deve ser somente a ‘boca da lei’. Quem diz isso está defendendo um 

maior ativismo material dos juízes, que é independente daquele processual.61 Pense-se no 

talvez mais radical caso de ativismo judicial de toda a história, o caso Brown v. Board of 

Education, decidido pela Suprema Corte americana na década de 50 do século passado. 

Apesar de ter sido uma decisão com grande ativismo judicial material, que, resumindo em 

poucas palavras, virou do avesso a sociedade americana, tal decisão teve como juízes 

verdadeiras estátuas, que não se moveram um palmo sequer em busca de provas ou de 

qualquer outro tipo de subsídio fático ou jurídico. Todo o material foi trazido e discutido 

exclusivamente pelas partes.62 O fato de a decisão mais ativa do ponto de vista material ter 

sido produzida pelos mais estáticos e inativos juízes que se possa imaginar, retrata bem a 

diferença entre um juiz material daquele processualmente ativo. Aliás, ativismo processual 

é um fenômeno típico da tradição da civil law, enquanto que o ativismo judicial é típico da 

tradição da common law, em que pesem as recentes tendências de convergência e 

aproximação.63 

                                                 
61 A confusão entre essas duas visões é bem equacionada por Fritz Baur: BAUR, Fritz. Richtermacht und 
Formalismus im Verfahrensrecht, Beiträge zur Gerichtsverfassung und zum Zivilprozeßrecht, coord. W. 
Grunsky, R. Stürner, G. Walter e M. Wolf. Tübingen: Mohr Siebeck, 1983, p. 115-134. 
62 A preparação do cenário do caso por Thurgood Marshall e pela NAACP é meticulosamente descrita por 
Mark Tushnet em: TUSHNET, Mark. Making Civil Rights Law - Thurgood Marshall and the Supreme 
Court (1936-1961). Oxford: Oxford University Press, 1996. Ilustrando a questão há também o filme 
Separate But Equal, de 1996, dirigido por George Stevens Jr., com impecável atuação de Sidney Poitier no 
papel de Thurgood Marshall. 
63 Ver, a esse respeito, dentre inúmeros trabalhos: MERRYMAN, John Henry. The Civil Law Tradition, 3.ª 
ed. Stanford: Stanford University Press, 2007; em especial os capítulos VI (p. 34-38) e XVI (112-124). O 
tema será melhor explorado no capítulo 7 deste trabalho. 
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  Ilustrando a situação de um modo grosseiro, é possível afirmar que os partícipes do 

processo têm nele os seguintes interesses: o autor quer única e exclusivamente aquilo que 

pediu e pelas razões que pediu; o réu quer única e exclusivamente que tudo aquilo que o 

autor pediu lhe seja negado; o juiz quer decidir o processo de um modo duplamente justo: 

justo por tratar as partes com igual respeito e consideração (justiça processual); justo por 

oferecer uma decisão correta (justiça material). 

  Oferecer uma decisão correta e materialmente justa é o grande desafio ao qual já se 

lançaram as mais brilhantes mentes jurídicas, tendo esse trabalho nada a contribuir com o 

tema. Se o juiz deve julgar exclusivamente a partir das fontes positivas; se o juiz deve 

julgar a partir de critérios universais de justiça; se o juiz deve julgar de acordo com a sua 

própria consciência; se o juiz deve avaliar as fontes e compará-las com a melhor visão 

disponível acerca da moralidade política, todas essas são importantes e difíceis questões 

que nem ao menos serão abordadas.  

  A preocupação do trabalho estará centrada no modo como o juiz deve preparar o 

terreno a fim de legitimar o exercício de sua autoridade, ao mesmo tempo em que trata as 

partes com igual respeito e consideração. Assim se está a representar de um modo mais 

abstrato a idéia de que o juiz deve respeitar os direitos processuais das partes – 

independentemente de quais sejam eles – a fim de que o resultado do processo – também 

independentemente de qual seja ele – venha a se justificar. Garantir a justiça processual é 

um dever do juiz e um prius em relação à decisão daquilo que é discutido no processo. É 

por isso que o juiz tem o dever de agir processualmente a fim de que os direitos 

processuais das partes sejam respeitados. Esse ativismo processual em busca dessa justiça 

também processual é o que se denominará de direção material do processo. O juiz toma as 

rédeas do processo e o conduz de modo a que todos os direitos processuais das partes 
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sejam respeitados e do modo a que ele se encontre em posição tal, a partir da qual lhe será 

possível proferir uma decisão autoritativa sobre o objeto do processo. 

  Não poucos são os problemas teóricos aptos a embasar tal defesa da direção 

material do processo e também não poucos são os problemas práticas resultantes da opção 

por tal visão. 

 O segundo capítulo explicará em que consistem os direitos processuais. Os direitos 

são o que há de mais precioso na atual linguagem dos juristas, mas estão longe de ser um 

conceito inato, sobre o qual todos têm a mesma exata compreensão. É necessário discutir 

acerca do conceito dos direitos, de modo a se compreender de que modo esses devem ser 

vistos no processo e de que modo eles fundam as inúmeras relações jurídicas processuais. 

Para o estudo dos direitos e também para o desenrolar do trabalho, é feita uma consciente 

escolha pelo método analítico e por sua peculiar visão acerca do jurídico. 

  A partir do momento em que se encontre razoavelmente estabilizada a visão acerca 

da função e da estrutura dos direitos processuais, é preciso responder à questão de por que 

é que o respeito a tais direitos corresponde à apregoada visão de uma justiça processual. 

Essa não é uma questão qualquer e joga o trabalho em direção a enormes e difíceis 

questões de fundo, inclusive com respeito à própria fundação do direito e da moralidade. A 

partir da ilustração acima, no exemplo envolvendo a piscina e os condôminos, uma pessoa 

razoável e inteligente poderia facilmente argumentar que a decisão que exclui a 

participação de um dos atingidos por ela, mas que ao mesmo tempo lhe é benéfica, é 

materialmente justa e ponto final. O que importa de verdade, argumentaria, é o resultado 

do processo decisório e se os envolvidos não foram prejudicados. Se o resultado é justo e 

não houve prejuízo, de nada podem reclamar. Essa visão é a que aqui se denominará de 

instrumentalismo exacerbado do processo. Ela defende que o processo não tem um valor e 

nem um fim em si mesmo. Tudo o que interessa é o resultado justo do processo. Combater 
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a visão do instrumentalismo exacerbado e conferir-lhe uma resposta à altura é o objeto do 

terceiro capítulo. O quarto capítulo tem como objetivo demonstrar que a tradicional 

imagem da proibição da autotutela é incompatível com a idéia de justiça processual e deve 

ser afastada. Já o quinto capítulo tenta equilibrar uma teoria forte dos direitos processuais 

com os elementos utilitaristas inerentes aos custos do processo civil. 

 Uma vez superadas tais difíceis questões teóricas – ao menos assim se quer e espera 

–, poder-se-ia partir para uma análise do vigente direito processual civil brasileiro e se 

perquirir em que medida, do ponto de vista da teoria e da prática, ele se enquadra na 

defendida visão da direção material do processo. Entretanto, pergunta-se, será que algum 

outro sistema processual oferece possibilidades interessantes de comparação com o que 

atualmente se passa no processo civil do Brasil? Optou-se por analisar a relação do juiz 

com as partes no direito processual civil alemão. Essa opção é justificável na medida em 

que a Alemanha é um país que possui larga tradição no estudo do direito processual e no 

qual se encontram boa parte das construções dogmáticas desse ramo do direito. Porém, em 

especial, a Alemanha tem um sistema de processo civil no qual o juiz tem um ativismo 

processual maior do aquele observado no Brasil. Fez-se a opção por um modelo único e 

fixo de comparação, mesmo correndo o risco de perder importantes informações e 

experiências de outros sistemas processuais similares ao brasileiro, tais como o italiano, o 

francês, o português, o espanhol e mesmo sistemas que partes de premissas distintas, como 

o sistema americano e o novo sistema processual inglês. As considerações acerca do 

processo civil alemão encontram-se no capítulo oitavo.  

  Porém, ainda antes de verificar se existe algum sistema processual apto a tal 

comparação, é preciso se questionar se a própria comparação entre sistemas processuais 

serve para alguma coisa. Tal ponto é objeto do sétimo capítulo. 
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 A defesa de uma teoria dos direitos processuais e de uma específica concepção de 

justiça processual, somada à experiência alemã e a um método de comparação de sistemas, 

processuais encontrará seu clímax – ou anticlímax, dependendo da rejeição ou aceitação 

das conclusões lá expendidas – no nono capítulo. Nele será feita a abordagem da questão 

do ativismo processual na prática brasileira e em que medida essa prática se aproxima ou 

se afasta do modelo alemão. 

  Por fim, no décimo capítulo, buscar-se-ão subsídios nas decisões dos tribunais 

brasileiros, em especial nos tribunais superiores, a fim de se saber se a direção material 

processo já faz parte do sistema processual civil brasileiro; se existem ao menos germens 

de tal concepção de ativismo processual; ou se toda a concepção defendida não passa de 

mera lucubração acadêmica. 
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11. CONCLUSÕES 

 

Um governo livre pressupõe a separação da 
soberania do domínio, com a distinção do poder 
de um magistrado sobre uma pessoa de um 
governo dos pais sobre os filhos. 
Raymundo Faoro627 
 
Aunque la palabra ‘liberal’ sigue siendo todavía 
una mala palabra de la que todo 
latinoamericano políticamente correcto tiene la 
obligación de abominar, lo cierto es que, de un 
tiempo a esta parte, ideas y actitudes 
básicamente liberales han comenzado también a 
contaminar tanto la derecha como a la izquierda 
en el continente de las ilusiones perdidas. 
Mario Vargas Llosa628 

  

  O ativismo judicial pode ser visto como um pêndulo. Na verdade não apenas um, 

mas dois: um para o ativismo processual e outro para o ativismo material. Confundir os 

dois tipos de ativismo é uma grande mazela para o estudo do direito processual. Um estudo 

que pretende ser claro tem obrigatoriamente que fazer tal distinção. Os dois tipos de 

ativismos são importantes para os processualistas, mas qual das duas vertentes de ativismo 

será analisada é uma questão que depende do ponto de vista que se quer focar. O presente 

trabalho tratou unicamente dos movimentos do pêndulo do ativismo processual dos juízes. 

  A conclusão é que o juiz deve ser muito ativo no campo processual, mas deve 

sempre respeitar a vontade das partes e, sem que isso soe como um truísmo, deve respeitar 

a vontade do legislador processual. O juiz deve agir no processo para que a vontade 

exteriorizada pelas partes não fique só na teoria, mas se reflita integralmente na realidade 

processual.  

                                                 
627 FAORO, Raymundo. A Aventura Liberal numa Ordem Patrimonialista, Revista USP, n.º 17, p. 22, 
(Março / Abril / Maio 1993). 
628 LLOSA, Mario Vargas. Confesiones de un Liberal, Letras Libres, p. 44, (maio, 2005). Tradução livre do 
original: “Ainda que a palavra ‘liberal’ continue a ser uma má palavra, que todo latino-americano 
politicamente correto tem a obrigação de abominar, o certo é que, de um tempo para cá, idéias e atitudes 
basicamente liberais começaram também a contaminar tanto a esquerda quanto a direito no continente das 
ilusões perdidas.” 
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  Quando se defende o ativismo processual do juiz a partir de uma defesa da ‘direção 

material do processo’, está se tentando transpor para o direito brasileiro uma importante 

característica do moderno processo civil alemão. O ativismo processual da direção material 

do processo é condição de obtenção de justiça processual e, portanto, um dever judicial. O 

juiz está obrigado a dirigir materialmente o processo. 

  Retorna-se ao ponto inicial e a 1792, à defesa do liberalismo processual por 

Wilhelm von Humboldt e à sua completa rejeição do imperium paternale, especialmente 

aquele que assume a forma do paternalismo judicial. O arco temporal que separa a visão 

kantiana de Humboldt da bela admoestação da Raymundo Faoro na epígrafe acima serve 

para que se abandone de uma vez por todas o dogma de que somente um processo 

autoritário pode ser efetivo. Pode-se discordar da visão de um processo liberal, mas não é 

possível que ele seja simplesmente excluído do debate. 

  A exclusão do liberalismo processual como alternativa para a crise de legitimidade 

e efetividade do processo civil brasileiro pode estar ligada à estabilidade democrática que o 

país vem gozando desde 1988. Como bem lembra Ralf Dahrendorf, períodos de 

estabilidade não são bons tempos para os liberais.629 As comodidades dessa situação fazem 

as pessoas se esquecerem de quão preciosa é a liberdade: “existem motivos para estar 

alerta para todos aqueles que amam e apreciam o pensamento esclarecido e a ordem 

liberal.”630 O moderno processo civil “deve muito a liberalismo, se não tudo” como bem 

relembra Rolf Stürner.631 

                                                 
629 DAHRENDORF, Ralf. Versuchungen der Unfreiheit - Erasmus-Intellektuelle im Zeitalter des 
Totalitarismus. Berlin: WZB, 2005, p. 13.  
630 DAHRENDORF, Ralf. Versuchungen… op. cit., p. 13. Tradução livre do original: “gibt es Grund zur 
Wachsamkeit für diejenigen, denen aufgeklärtes Denken und liberale Ordnung lieb und teuer sind.” 
631 STÜRNER, Rolf. Prozeßzweck und Verfassung, Festschrift für Gottfried Baumgärtel zum 70. 
Geburtstag, coord. H. Prütting. Köln: Carl Heymanns, 1990, 546. Tradução livre do original: “Wer also 
allzu unbekümmert auf »liberale« Prozeßzweckstheorien einschlägt, trifft damit die Freiheitsrechte 
rechtsstaatlicher Verfassung; angesichts der gemeinsamen »liberalen« Wurzeln von ZPO und 
Grundrechtskatalog sicher kein Zufall. Der Rechtsschutz verdankt dem Liberalismus viel, wenn nicht alles; 
es besteht für die Prozeßrechtswissensachft vielleicht Grund zur Ergänzung, aber kein Grun zur 
Distanzierung!” 
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  Propositalmente, muito se falou mas em nenhum momento se tentou conceituar o 

liberalismo político. Isso não será tentado porque o liberalismo, em suas muitas facetas, do 

velho ao novo, é um fenômeno que não se deixa facilmente conceituar e que tem um 

caráter certamente paroquial. O que é liberalismo aqui pode não ser na Alemanha ou nos 

Estados Unidos. Apesar das dificuldades, Raymundo Faoro, sem conceituar o liberalismo, 

parece ter encontrado uma base ampla, quando afirmou que “o liberalismo, que se expressa 

essencialmente no constitucionalismo, tem como caráter fundamental a limitação legal do 

poder, e que é a antítese do arbítrio.”632  

  O juiz deve reconhecer a autonomia das partes e de seus procuradores no processo 

civil. Isso significa reconhecer uma ampla zona de liberdade, na qual mesmo as escolhas 

mais estúpidas e tecnicamente ineptas devem ser aceitas, se após a direção material do 

processo a parte decidir insistir nessa opção. Sem esse reconhecimento não se pode falar 

em liberalismo político processual e nem mesmo em justiça processual. O juiz que decide 

unicamente com base em suas próprias convicções acaba por instrumentalizar as partes, 

que se tornam meros meios de informação. Quando o juiz trata as partes como 

instrumentos ele acaba violando o imperativo categórico kantiano, ao tratar um ser humano 

não como um fim, mas como um meio.633 Como ressalta Paul Guyer: 

A mais fundamental noção normativa de Kant é a Idéia de tratar a 
humanidade como um fim em si mesma, tratar cada ser humano como um 
agente autônomo capaz decidir os seus objetivos de um modo ao mesmo 
tempo livre e em harmonia com os outros. As outras formulações do 
imperativo categórico, bem como os exemplos de Kant sobre as classes 
dominantes ou deveres morais podem todos ser derivados dessa idéia 
básica.634 

                                                 
632 FAORO, Raymundo. A Aventura Liberal numa Ordem Patrimonialista, Revista USP, n.º 17, p. 22, 
(Março / Abril / Maio 1993). 
633 “Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst” (KANT, Immanuel. Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten, AA:IV:429). 
634 GUYER, Paul. Kant… op. cit., p. 207. Tradução livre do original: “Kant’s most fundamental normative 
notion is the Idea of treating humanity as an end in itself, that is, treating each human being as an 
autonomous agent capable of setting his or her ends both freely and yet in harmony with others, and that the 
other formulations of the categorical imperative as well as Kant’s examples of the chief classes or moral 
duties can all be derived from this basic idea.” 
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  Pode-se resumir o desenvolvimento das questões teóricas abordadas nos capítulos 

anteriores do seguinte modo. 

  Por ter optado pelo abandono completo da instrumentalidade exacerbada do 

processo, foi reconhecida a necessidade de proteção dos direitos processuais das partes 

como principal critério para a obtenção de um processo justo. A justiça processual, na 

forma como vem aqui definida, é etapa necessária, mas não suficiente, para a obtenção de 

uma decisão justa. 

  Ao adotar o liberalismo político de Rawls como versão provisória de organização 

de uma sociedade que pretende ser justa é possível, de uma só vez concretizar três 

objetivos: consolidar a defesa de uma teoria fundada em direitos; rejeitar o 

instrumentalismo exacerbado do processo; rejeitar a visão que se projeta da imagem da 

proibição da autotutela. Com esses três elementos seria possível construir uma inteira 

teoria acerca da justiça processual. Como já mencionado, uma teoria acerca da decisão 

justa envolveria ao menos três fatores (processo, fato e norma), sendo que o fator 

processual pode ser analisado em separado, inclusive com relação a questões de justiça. 

Como ressalta Cândido Rangel Dinamarco, um “processo justo, que outra coisa não é 

senão o processo apto a produzir resultados justos.”635 

  No âmbito processual o autor ou o réu tem um direito processual a algo se e 

somente se o autor ou o réu podem ter direitos e se o bem-estar das partes (seus interesses) 

forem uma razão suficiente para que se considere que o juiz está debaixo de um dever. O 

direito processual a algo também compartilha da forma RabG, i.e., forma-se uma relação 

jurídica entre o autor e o juiz, que tem como objeto uma pretensão processual. Os direitos 

processuais também devem ser vistos como feixes de posições jurídicas, que além da 

                                                 
635 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 13. 
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correlação direito-dever também podem conter a correlação poder-sujeição e não-direito-

privilégio.  

  Quando os movimentos dentro do processo ocorrerem em total respeitos a esse 

complexa interação entre direitos, deveres, poderes, sujeições e privilégios, é possível se 

afirmar que o processo de tomada da decisão foi justo, porque tratou as partes com igual 

respeito e consideração, dando-lhes oportunidade para manifestarem suas opiniões em 

conformidade como o Direito e acerca de qualquer questão fática ou jurídica. 

  A direção material do processo é um dever judicial de respeitar, fazer respeitar e 

fomentar a utilização dos direitos processuais das partes. 

  Não se pode esquecer que, diferentemente dos direitos materiais, os direitos 

processuais são influenciados por questões utilitaristas, especialmente questões que dizem 

respeito ao custo temporal e financeiro para o exercício de tais direitos. Existe, portanto, a 

possibilidade real de conformação dos direitos processuais a uma realidade na qual os bens 

são escassos e na qual o Estado e as partes litigantes não estão dispostas a protegê-los por 

qualquer custo.  

  Um aspecto extremamente importante desse abertura ao utilitarismo que se propõe 

em relação aos direitos processuais é ter bem claro em mente o momento no qual é 

legítimo que tal abertura seja feita. Esse momento corresponde ao momento anterior ao 

início do processo. Uma vez proposta a demanda, os direitos processuais das partes 

(entendidos aqui como regras do jogo) devem ser de pleno conhecimento para ambos os 

litigantes. Qualquer alteração de tais regras no curso do processo, em especial se tal 

alteração for feita por decisão judicial, implicaria numa mácula insanável, cujas 

conseqüências teriam de ser avaliadas pela parte que teve seus direitos processuais 

violados. 
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  A razão principal para considerar os direitos processuais como divisor de águas 

entre o justo e o injusto processual é a participação. Quando os direitos processuais das 

partes são respeitados há uma maximização da participação das partes no processo de 

tomada da decisão. Essa participação tem uma dupla função. Ao mesmo tempo em que ele 

aumenta as chances de sucesso da parte no processo judicial, ela legitima a decisão que se 

seguirá. Parece óbvio que quanto mais chances a parte tiver de provar as suas alegações de 

fato e de construir teses jurídicas acerca do objeto do processo, maior será a probabilidade 

de conseguir influenciar o juiz de que a sua posição é a aquela merecedora de proteção. 

  O segundo elemento é aquele que desde a introdução vem se chamando a atenção. 

Trata-se da impossibilidade de se construir uma decisão justa sem a participação das 

partes.  Mais do que aumentar as suas chances de sucesso na demanda, a chance de 

participar do processo de tomada da decisão a torna legítima.  

  A chance de participar do processo não é uma idéia nova no campo do direito 

processual. Basta lembrar os problemas que ao longo dos séculos culminaram numa teoria 

acerca da revelia da parte enquanto vontade autônoma de não participar do processo de 

tomada da decisão. Uma teoria da revelia enquanto fingierte litis contestatio.636 Daí se 

depreende que não é a real participação da parte no processo que legitima a decisão, mas 

sim a chance de participar. Se a parte autonomamente decidir exercer o direito processual 

do qual é titular, ela irá participar do processo e não poderá, em hipótese alguma, ser 

ignorada pelo juiz. 

  Não merecem qualquer reparo as afirmações de Lon Fuller e Robert Alexy.637 O 

juiz que ignora as partes comete um grave equívoco lógico. Se o juiz pensa ser de tal modo 

                                                 
636 BRAUN, Johann. Einleitung des Herausgebers, Gemeines deutsches… op. cit., p. 19. Deve-se a Bülow a 
moderna construção do tema. Ver, em especial: BÜLOW, Oskar. Civilprozessuale Fiktionen und 
Wahrheiten, AcP, vol. 12, n.º 1, p. 1-96, (1897). Ver, ainda, o interessante artigo de Alvaro Pérez Ragone 
acerca do desenvolvimento histórica desse instituto: RAGONE, Alvaro Pérez. La rebeldía en diversos 
modelos procesales de la Edad Media: paralelos, variables y evolución de la figura, Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos, n.º 30, p. 289-314, (2008). 
637 Ver as epígrafes do capítulo 4. 
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superior, a ponto de não precisas ouvir ao que as partes têm a dizer, ele está tratando essas 

partes como ignorantes. Porém, ao tratar as partes e/ou seus procuradores como se fossem 

ignorantes, o juiz está impedido de tomar qualquer decisão nesse processo. Isso porque 

quem não tem capacidade de argumentar fática e juridicamente também não tem 

capacidade de ser parte – ou, no caso dos procuradores, capacidade postulatória. O juiz 

está então diante de um dilema: ou ele ouve o que as partes têm a dizer ou não pode tomar 

qualquer decisão naquele processo. 

  A violação desses deveres tem sérias conseqüências, que nem mesmo trânsito em 

julgado da decisão é capaz de sanar. Decisões que violam o dever de direção material do 

processo conseqüentemente violam direito processuais das partes e são, por isso, passíveis 

de impugnação pela via da ação rescisória. E nem se argumente que só é cabível a 

rescisória por violação de direito materiais (resultado injusto), pois, como bem coloca 

Flávio Luiz Yarshell: 

o que a lei exige para a desconsideração é que a decisão seja de mérito, e 
não que o dispositivo legal violado seja de direito material. Fundamentos 
de ordem processual também justificam a propositura de ação 
rescisória.638 
 

  Alguns juízes podem pensar que a ingenuidade das partes e seus procuradores seria 

um bom pretexto para ignorar o que eles têm a dizer e julgar de acordo com seus próprios 

padrões de justiça. Tal pensamento é absurdo e bate de frente com qualquer concepção de 

Estado de Direito. Transplante-se tal situação para o processo eleitoral. Seria correto 

impedir parte da população de eleger seus representantes sob a alegação de que são pessoas 

ingênuas ou ignorantes? Dentro de um Estado que se quer democrático, a resposta só pode 

ser negativa. Do mesmo modo, o juiz não pode querer alterar a vontade das partes e de 

                                                 
638 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação Rescisória – Juízos Rescindente e Rescisório. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 114. 
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seus procuradores sob essa alegação fútil.639 Lembrando mais uma vez Kant, um Estado 

que age como um pai e impede os cidadãos de decidir autonomamente “é o maior 

despotismo imaginável”.640 

 Se tudo o que foi defendido não puder ser aceito, é consolador pensar que esse 

trabalho pode ser visto como uma teoria kamikaze, ou mais uma falsificação, para usar o 

vocabulário de Karl Popper.641 Parece melhor pecar pelo excesso do que pela contenção. 

Melhor “propor teorias arriscadas, a fim de que sua imolação no altar da ciência faça 

avançar o entendimento pela eliminação de uma possibilidade.”642 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

                                                 
639 É curisos notar que o juiz ideal não é aquele que se destaca pela própria inteligência, mas aquele que tem 
virtude moral. Como sabiamente afirmou Egas Moniz de Aragão, no já longínquo ano de 1960: “belas 
inteligências aninham-se em caráteres medíocres ou maus enquanto finíssimas formações éticas são servidas 
por inteligências menos brilhantes” (MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Formação e Aperfeiçoamento de 
Juízes, Revista da Faculdade de Direito da UFPR, vol. 8, p. 119, (1960)) 
640 KANT, Immanuel. Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 
Praxis, AA:VIII:290-291. Tradução livre do original: “ist der größte denkbare Despotismus.” 
641 POPPER, Karl. Logik der Forschung, 3.ª ed. Berlin: Akademie Verlag, 2007, 270 p. 
642 GELLNER, Ernest. The Paradox in Paradigms, TLS, April 23, p. 451, (1982). Tradução livre do original: 
“propose risky theories so that their immolation on the altar of science should advance learning by 
eliminating one further possibility.” 
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