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RESUMO 
 

 

É certo que os modelos procedimentais devem se adaptar às realidades do caso concreto. 

Todavia, pouco se tem contribuído no plano acadêmico para que a adequação do 

procedimento à sua substância seja efetivamente possível, ainda que contrariamente ao 

modelo disciplinado no Código de Processo Civil. Pretende-se com a presente tese 

despertar o interesse pelo estudo do procedimento, mais precisamente da necessidade dele 

estar sempre predisposto a atender às particularidades da demanda individualmente 

analisada. Partindo-se de uma visão descentralizadora da fonte normativa processual, com 

releitura da competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre 

procedimento, admite-se a flexibilização das regras procedimentais no plano normativo, 

com adequações do processo às realidades locais. Após, constatado que só a via legal não é 

suficiente, constrói-se toda uma teoria sobre a flexibilização procedimental, seus 

condicionamentos (finalidade, contraditório útil e fundamentação) e sua compatibilidade 

com a previsibilidade e segurança do sistema, bem como com o devido processo 

constitucional. Ao final, após breve incursão sobre o direito alienígena, indicam-se casos 

práticos de variação procedimental: a) flexibilização legal genérica; b) flexibilização legal 

alternativa; c) flexibilização judicial e d) flexibilização voluntária. 

 

Palavras-chave: Procedimento – Competência concorrente – Adequação procedimental – 

Direito material – Flexibilidade procedimental – Rigidez – Variação ritual. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do tema 

Qualquer introdução de um trabalho acadêmico, mais do que toda a tese que se 

ofertará, já revela, ainda que não seja este o propósito de seu autor – iludido pela idéia de 

evitar a precocidade e a simplicidade do raciocínio – os motivos, os objetivos, a divisão e 

as principais conclusões do estudo. Na maioria das vezes, inclusive, de maneira bem mais 

sucinta e clara do que se verá nas páginas do próprio trabalho. 

A rigidez do procedimento processual civil brasileiro sempre foi objeto das 

minhas mais altas reflexões, especialmente quando desenvolvia, nesta Casa, a dissertação 

de mestrado com o tema Técnicas de Aceleração do Processo – uma análise crítica à luz 

de dados estatísticos.1 

Paradoxalmente, nosso sistema permite ao juiz brasileiro, com fundamento no 

art. 131, do Código de Processo Civil (princípio do livre convencimento motivado), que 

decida livremente, com base na lei, nas provas e na sua convicção pessoal, sobre a 

pretensão formulada. Mas não lhe permite, também com base naqueles mesmos elementos, 

no direito material, nas condições especiais ou na autorização das partes2, que opte pela 

prática de tal ou qual ato processual. Ou seja, permite-se ao juiz liberdade no principal, no 

julgamento da causa, mas não se lhe concede liberdade no minus, isto é, na escolha do 

melhor iter para a condução do processo. 

Minha preocupação foi majorada quando, ao consultar nossa legislação e alguns 

precedentes jurisprudenciais, percebi que já há situações, pese em casos muito restritos, 

                                                 
1O trabalho foi posteriormente publicado com o título Técnicas de aceleração do processo. Franca: Lemos e 

Cruz, 2003. As preocupações com o modelo procedimental brasileiro e os prejuízos à celeridade– especialmente 
em razão do papel diminuto dos Estados federados neste sentido – é logo revelada na página 66. 

2A enumeração supra é exemplificativa. Há inúmeros outros fatores que devem nortear a eleição do 
procedimento que não só o valor da causa ou a tutela do direito material. (a) A complexidade das questões 
de fato ou de direito; (b) a complexidade da prova a ser produzida; (c) o número de litigantes; (d) o volume 
da prova oral; (e) a relevância da causa para pessoas não participantes do processo; entre outras, também 
devem influenciar na elaboração e eleição do procedimento, algo que não me parece ter estado na pauta dos 
legisladores e nem dos intérpretes pátrios. Prova disto, conforme veremos mais adiante, que parte da 
jurisprudência repulsa a simples idéia de se optar pelo procedimento ordinário quando ele se revele mais 
adequado à tutela do direito ofertado que o procedimento sumário, decretando a nulidade do julgado pelo 
vício de forma procedimental. 



 

 

que admitem a reclamada flexibilização do procedimento, permitindo que o magistrado ou 

as partes, dentro do processo, elejam o melhor ato processual a dar seguimento à série. O 

art. 153, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), por exemplo, permite, 

na inexistência de previsão legal sobre o procedimento na lei, que o magistrado crie o rito 

para os feitos afetos à Infância e Juventude. E o art. 21 da Lei de Arbitragem (Lei n. 

9.307/96), admite expressamente que o processo arbitral obedecerá ao procedimento 

estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá se reportar às regras de 

um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultada, ainda, a delegação da 

eleição das regras de rito ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral. 

O extremo de minhas aflições com a rigidez legal que escraviza o procedimento 

processual civil brasileiro3, entretanto, ocorreu quando no exercício de minha atividade 

profissional, percebi que uma pronta e adequada tutela dos direitos, atenta aos valores 

constitucionais4, depende, muitas vezes, de uma liberdade procedimental que não é 

conferida pelo nosso sistema aos operadores do processo. 

Com efeito, partindo-se da premissa que a adequada tutela jurisdicional não pode 

ser negada a pretexto da falta de um modelo legal de procedimento5, tem-se que a resposta em 

muitos casos depende em grande parte da flexibilização dos prazos, do retorno a fases 

processuais já superadas (com afastamento do rígido regime de preclusão a que estamos 

sujeitos), da combinação de diferentes ritos, da inserção de atos processuais não previstos no 

esquema procedimental padrão, da superação de óbices de natureza puramente formal em 

favor da tutela do direito material, e da adoção mais generosa da fungibilidade instrumental no 

sistema, providências estas que não são autorizadas genericamente pela nossa legislação. 

Ora, o procedimento não precisa ser tão cartesiano como pinta a lei! A 

necessária racionalidade jurídica não se apresenta como assepsia lógica, tendo, pois, o 

direito brasileiro, plenas condições, dentro de sua perspectiva histórica e cultural, de 
                                                 
3E vários motivos podem fazer com que o procedimento seja muito prejudicial ao exercício dos direitos: 

porque sujeitos a termos de exercício muito restritos, porque privados de adequada instrução probatória, ou 
simplesmente porque muito complexos ou muito longos (Cf. BIAVATI, Paolo. I procedimenti civili 
semplificati e accelerati: il quadro europeo e riflessi italiani. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, Milano, ano 56, n. 3, p. 754, sett. 2002). 

4Conforme bem adverte Carlos Alberto Álvaro de Oliveira “a estrutura mesmo do processo civil não é 
moldada pela simples adaptação da técnica do instrumento processual a um objetivo determinado, mas 
especialmente por escolhas de natureza política, em busca de meios mais adequados e eficientes para a 
realização dos valores, especialmente os de conteúdo constitucional” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro 
de. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. Revista da Ajuris, Porto Alegre, ano 30, n. 90, p. 55, 
jun. 2003). 

5YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999. p. 180. 



 

 

apresentar soluções procedimentais mais adequadas do que os modelos rituais rigidamente 

previstos em lei.6 

De fato, o exercício da jurisdição pelo Estado sempre foi uma manifestação de 

soberania, com aspectos de desejada solenidade, da qual o rito sempre foi importante 

figura. Hoje, todavia, o tema da tutela dos direitos substanciais surge como o conteúdo 

prevalente da função jurisdicional, de modo que a forma vem dia-a-dia perdendo destaque. 

As sociedades, em resumo, toleram uma quantidade limitada de procedimentos formais, e 

se não pode desprezá-los, “que pelo menos estas regras sejam reduzidas, céleres, 

flexíveis”7, pois as formas, de fato, são necessárias, mas o formalismo é uma deformação.8 

Evidentemente, há válvulas de escape casuisticamente espelhadas pelo sistema 

e que acabam a permitir ao juiz, mediante certo elastério interpretativo, que altere o iter 

procedimental rigidamente estabelecido em lei. Mas os processualistas ainda não se 

preocuparam com uma investigação mais aprofundada sobre o tema, e, principalmente, 

sobre quais seriam os limites condicionantes à almejada flexibilização. 

A presente tese objetiva suprir este espaço que há no direito processual civil 

brasileiro (eis a sua contribuição original para a ciência jurídica nacional), investigando 

amplamente – com base no direito comparado, na doutrina, na jurisprudência, e nos 

dispositivos legais que já temos – o procedimento processual em matéria cível sob a 

moderna ótica da efetividade e da tutela dos direitos, revisitando o instituto não através da 

reprodução de idéias de outros tempos ainda vigentes, mas especialmente repensando estas 

idéias à luz das exigências dos novos tempos, aferindo se ainda compatíveis com elas. 9 

                                                 
6Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. O problema da verdade no processo civil: modelos de prova e de 

procedimento probatório. Revista de Processo, São Paulo, n. 116, p. 369, jul./ago. 2004. O autor sugere a 
criação de um modelo probatório mais aderente à realidade brasileira, superando o antagonismo dos 
sistemas da commom law e continental. Mutatis mutandis, idêntico raciocínio pode ser feito no concernente 
ao modelo procedimental rígido por aqui vigente. 

7Cf. BIAVATI, Paolo. I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e riflessi italiani, cit., p. 774. 
8LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 2. ed. Tradução e notas de Cândido Rangel 

Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1985. v. 1, p. 258. Dinamarco, aliás, aponta que a “instrumentalidade 
do direito processual ao substancial e do processo à ordem social constitui uma diretriz a ser 
permanentemente lembrada pelo processualista e pelo profissional, para que não seja subvertida a ordem 
das coisas, nem feitas injustiças em nome de um injustificável culto à forma” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Os institutos fundamentais do direito processual. In: _______. Fundamentos do processo civil 
moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000. v. 1, p. 73). 

9A nossa modernidade está na consciência de que o processo, como o direito em geral, é um instrumento de 
vida real, e como tal deve ser tratado e vivido, pensado como instrumento em favor do homem, e não contra 
ele (CAPELLETTI, Mauro. Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas. In: 
MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.) O processo civil contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994. p. 29). 



 

 

O estudo do processo, em um Estado democrático e de direito como o nosso, 

não pode se fundar na aceitação de uma verdade incondicional construída através dos 

tempos, como a de que o procedimento processual é rígido e que não cabe às partes ou a 

Estado dispor da sua forma, predicado indispensável da segurança jurídica. A justificação 

racional desta assertiva só pode se fundar em argumentos igualmente racionais e 

pragmáticos10, algo que não me parece ocorrer sem umas tantas ressalvas. 

 

1.2. Premissas metodológicas 

Desde já, para o adequado desenvolvimento do trabalho, algumas premissas 

devem ser estabelecidas, sob pena de extravasarmos os limites originários fixados para a 

exata compreensão da flexibilidade procedimental. 

A primeira – e sem deixar de reconhecer a importância da deformalização dos 

atos processuais em favor da tutela dos direitos – no sentido de que o objeto da análise que 

se efetuará recairá com exclusividade sobre o procedimento como um todo, e não sobre um 

ou outro ato processual considerado individualmente11, sobre o que já há estudos de 

primeira grandeza.12 Não se enfrentarão questões atinentes à forma do ato processual de 

per si. O foco total do trabalho recai sobre a combinação dos atos processuais na cadeia 

lógica denominada procedimento. Referências a atos processuais individualmente 

considerados serão pontuais e apenas feitas à luz da importância do ato para todo o 

procedimento. 

                                                 
10Cf. Jürgen Habermas, para quem a validade do direito aponta não só para a expectativa de submissão à 

decisão, mas especialmente para expectativa de reconhecimento racionalmente motivado de uma pretensão 
de validade normativa, a qual só pode ser resgatada através da argumentação e dos discursos de cunho 
pragmático (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997. p. 247 e 309). 

11Os atos processuais não se apresentam isolados dentro do processo, “pois cada ato se encontra ligado e 
coordenado a um grupo mais ou menos numeroso de outros atos processuais que se sucedem no tempo e 
formam uma série contínua, como os elos de uma corrente; o grupo forma uma unidade que recebe o nome 
de procedimento e os atos são elementos constitutivos dessa unidade” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual 
de direito processual civil, cit. p. 228). 

12Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Invalidade dos atos processuais e ação rescisória. Revista IOB de Direito 
Civil e Processual Civil, Porto Alegre, n. 39 p. 63-79, jan./fev. 2006; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Nulidade processual e instrumentalidade do processo. Revista de Processo, São Paulo, v. 15, n. 60, p. 31-
43, out./dez. 1990; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004; KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1991. 



 

 

A segunda premissa – também sem desconhecer a importância da técnica de 

sumarização da cognição (sumarização material) para a efetividade do processo – no 

sentido de que não se revelará por aqui preocupação a não ser com a sumarização dos 

procedimentos (sumarização formal), isto é, com a redução dos prazos, recombinação ou 

supressão dos atos processuais, conversão de procedimentos, tudo a fim de que se possa, a 

final, com cognição plenária e estabilidade da decisão, se obter a melhor tutela 

jurisdicional.13 Daí porque não será feita referência neste estudo ao importante mecanismo 

da antecipação de tutela, previsto nos artigos 273 e. art. 461, § 3º, do CPC. Embora a sua 

concessão tenha certo impacto no curso do procedimento, esta decisão não alcança, como 

regra14, imutabilidade, tampouco faz abreviar o curso do procedimento (que prossegue até 

o acertamento final)15. 

A terceira premissa é que não cogitamos, em hipótese nenhuma, que não haja o 

estabelecimento pelo sistema de regras formais a controlar o procedimento. O ideal, aliás, 

seria que o legislador fosse capaz de adequar os procedimentos em matéria processual às 

realidades do serviço judicial local e de cada causa em si, considerada pela sua relação com 

o direito material e com as partes envolvidas, ou permitisse expressamente que o juiz 

pudesse fazê-lo. Esta opção, pela segurança que proporciona ao sistema, nos seria mais 

cara, razão pela qual, inclusive, defenderemos com afinco a possibilidade plena dos 

Estados e do Distrito Federal legislarem efetivamente a respeito. Como o Estado, 

entretanto, não é capaz de prever e criar abstratamente procedimentos adequados para 

todas as situações da vida (até pelas dificuldades burocráticas do trâmite legislativo), então 
                                                 
13Valendo-se da lição de Victor Fairén Guillén, a sumariedade no processo pode assumir de caráter formal ou 

material. A sumarização se dá tanto quando se altera a moldura externa do processo – o procedimento, 
através da supressão de atos e de formalidades, da redução de prazos, etc. (caráter formal) – como também 
através da limitação da cognição do juiz sobre as questões processuais ou sobre a prova (caráter material). 
Seis, então, são os tipos de processos rigidamente considerados: a) ações de cognição plena e de 
procedimento ordinário; b) ações de cognição plena e de procedimento sumário; c) ações de cognição plena 
e de procedimento especial; d) ações de cognição sumária e de procedimento ordinário; e) ações de 
cognição sumária e de procedimento sumário (v.g.cautelares); e f) ações de cognição sumária e de 
procedimento especial (FAIRÉN GUILLÉN, Victor. El juidicio ordinário e los plenários rápidos. 
Barcelona: Bosch, 1953). 

14Diz-se como regra, eis que há profunda controvérsia doutrinária sobre a “precariedade” da antecipação de 
tutela concedida com fundamento no art. 273, § 6º, do Código de Processo Civil. Pela definitividade de tal 
decisão, cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 
imediata da sentença. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 141-142.  

15Tramita no Senado Federal o projeto de lei n. 186/2005, que objetiva estabilizar os efeitos da tutela 
antecipada concedida e não impugnada. Em síntese, requerida a antecipação de tutela em procedimento 
antecedente ou em curso, se a medida for deferida caberá ao demandado, se não concordar, propor a ação 
de conhecimento (em se tratando de antecipação em procedimento antecedente) ou requerer o 
prosseguimento da ação (quando a antecipação é concedida no curso do processo de conhecimento). Caso 
não o faça, a tutela se estabiliza, adquirindo autoridade de coisa julgada, algo que tem manifesto impacto no 
procedimento, que será abreviado. 



 

 

nossa opção será também pela flexibilização judicial das regras de procedimento, o que 

ocorrerá, de qualquer modo, apenas em situações excepcionais, assegurada a participação 

das partes e as demais garantias constitucionais do processo. 

Finalmente, como última premissa – esta de ordem absolutamente formal – 

estabeleça-se que, apesar das críticas feitas ao emprego da expressão rito para se referir ao 

procedimento, acabamos por utilizá-la no corpo de todo o trabalho como sinônimo de 

procedimento. Pese a carga de formalidade sacra que acompanha tal expressão –cujo 

emprego, desta forma, não seria conveniente em trabalho que sustenta, exatamente, a 

maleabilização do procedimento – a opção pelo uso se deveu a fatores de cunho histórico e 

pragmático, visto ainda ser comum na academia e nas lides forenses a utilização da citada 

expressão.  

 

1.3. Objeto do estudo 

Logo em seguida a este primeiro capítulo introdutório da tese, onde estão sendo 

estabelecidas as premissas do estudo, se investigará, no segundo capítulo, a relação do 

procedimento em matéria processual com o sistema federativo brasileiro. Após breve 

delimitação das balizas e das distorções do federalismo brasileiro, bem como da distinção 

entre normas processuais e normas procedimentais, 16 se comprovará, através da análise 

dos precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que apesar da 

autorização constitucional para que os Estados membros legislem sobre procedimento em 

matéria cível – adequando o processo às realidades locais em país continental como o 

nosso – ainda prevalece firme a idéia centralizadora que informava a Carta Constitucional 

de 1967/1969, concentrando-se o problemas relativos ao processo e ao procedimento na 

esfera federal (que não deixa espaço para que os Estados inovem em matéria 

procedimental, adequando os procedimentos processuais às suas realidades locais)17. Por 

                                                 
16Discussão que, após 1988, deixou a academia para ter relevante interesse prático, já que atualmente é da 

competência dos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimento em matéria 
processual (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Sentença civil: liquidação e cumprimento. 3. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 91). 

17Basta ver, neste sentido, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.099/95) e Federais (Lei n. 
10.259/2001), que, ao contrário do comando constitucional, disciplinaram por completo o processo e o 
procedimento destas Justiças Especializadas, não permitindo regulamentação alguma por parte dos Estados 
membros. 



 

 

força disto os procedimentos obedecem exclusivamente às normas traçadas pela União, 

independentemente da realidade judiciária local. 

No capítulo seguinte (terceiro) – à luz da constatada centralização e 

uniformidade dos procedimentos em matéria cível no nosso país – se passará à 

investigação das razões de cunho social e político para a adoção de um modelo 

procedimental rígido. Após aferição dos procedimentos processuais previstos na legislação 

em vigor e das teorias sobre o tema – especialmente a teoria legitimadora de Niklas 

Luhmann, até hoje considerada referência máxima no que tange à análise global dos 

procedimentos18 – se projetará reflexão a respeito da prevalência dos fundamentos que 

inspiraram a já citada rigidez, concluindo que ela não mais se coaduna, sem restrições, com 

os anseios atuais, que em detrimento da forma rígida e previamente fixada em lei prefere a 

participação das partes em contraditório útil (esta sim legitimadora da atividade judicial), e 

que a flexibilização não é incompatível com a previsibilidade, segurança jurídica e devido 

processo legal. Neste capítulo, também, se revelará preocupação com as balizas 

condicionadoras da flexibilidade judicial do procedimento, mais uma vez se alertando que 

a medida é de exceção e só pode ser utilizada em situações muito particulares. 

No quarto capítulo, após breve comparação da rigidez procedimental nos 

sistemas adversariais e inquisitorias, serão apresentados os modelos de alguns países nos 

quais houve flexibilização do procedimento, demonstrando, assim, que longe de devaneio 

não compatível com a realidade, é possível sim, sem afetar a previsibilidade das regras do 

jogo, libertar nosso procedimento das amarras formais que o maculam, permitindo que as 

partes ou o juiz fujam do rigor formal conforme peculiaridades da causa. Especial destaque 

merecerá o ordenamento jurídico português, que sem precedente de direito comparado, 

estabeleceu um princípio geral da adequação formal do procedimento (art. 265-A do CPC). 

No quinto capítulo se buscará, já com base exclusiva na realidade judiciária 

brasileira, a construção de uma teoria prática sobre a flexibilização procedimental, a partir 

da implementação do modelo gerencial do procedimento para casos anômalos em 

detrimento dos já superados modelos adversarial (adversarial system) e 

inquisitorial(inquistorial system).19 Revelará-se que o procedimento em nosso sistema há 

                                                 
18LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da Conceição Corte Real. 

Brasília: Ed. da UnB, 1980. 
19Conforme muito bem adverte Paulo Eduardo Alves da Silva, “o padrão do século XXI é que o processo seja 

gerenciado (material judge), em detrimento dos já tradicionais e falidos sistemas inquisitorial legalista e 



 

 

de se flexibilizar em quatro situações: a) mediante disposição legal genérica que conceda 

ao juiz poderes para moldar o procedimento ao caso concreto; b) mediante disposição legal 

que possibilite tramitações processuais alternativas pré-dipostas; c) por força de iniciativa 

judicial, ainda que não haja previsão legal; e d) voluntariamente, com as partes adequando 

o procedimento às suas pretensões; discorrendo-se, a seguir, sobre inúmeras situações de 

incidência prática do procedimento flexibilizado em cada uma destas situações. 

Ao final, diante de todas as reflexões efetuadas no corpo do trabalho (Capítulo 

6), serão ofertadas sínteses conclusivas, sempre com a lembrança de que ao plantar o novo, 

como não poderia deixar de ser, haverá uma série de dúvidas e inquietações. “Estas 

dúvidas, porém, nunca estiveram ausentes do mundo jurídico, ainda que se haja tentado 

expulsá-las com teorias formalizadas. As dúvidas e imperfeições fazem parte de qualquer 

teoria, mesmo porque nenhuma teoria pode ser dita finalizada”.20 

                                                                                                                                                    
adversarial. O juiz, preocupado com o tempo, custo e outras particularidades da causa, é quem deve 
controlar integralmente a prática das tarefas processuais (e não assumi-las). A lei deve exclusivamente 
traçar os limites para atividade deste juiz gerente, sem engessá-lo a ponto de não poder gerenciar” (SILVA, 
Paulo Eduardo Alves. Condução planejada dos processos judiciais: a racionalidade do exercício 
jurisdicional entre o tempo e a forma do processo. 2006. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 133). 

20MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000. p. 18. 



 

 

CONCLUSÕES 

 

É chegado o momento de concluir: 

1. O modelo federalista brasileiro – se é que podemos, tecnicamente, dizer que 

há uma Federação brasileira – é marcadamente centralizador, com manifesta e absoluta 

concentração de poderes, rendas e competências legislativas no âmbito da União. 

2. No âmbito da competência concorrente (repartição vertical de competências), 

o art. 24 da Constituição Federal estabelece que a União limitar-se-á à edição de normas 

gerais, prerrogativa esta que não exclui a competência complementar dos Estados e do 

Distrito Federal no estabelecimento também destas normas gerais. E mesmo que haja 

normas gerais sobre o assunto editadas pelo Poder Central, compete ao Estado e ao Distrito 

Federal a edição de normas específicas, detalhadas, minuciosas (competência 

suplementar), hábeis a particularizar e adaptar a matéria de sua competência à realidade 

regional.  

3. As normas gerais referidas no art. 24, § 1º, da Constituição Federal são leis 

de caráter e abrangência nacional, de natureza mais genérica e abstrata do que as normas 

locais; são disposições que determinam parâmetros mínimos, com maior nível de 

generalidade e abstração que as leis editadas fora dos limites da competência concorrente; 

são disposições já predispostas a serem desenvolvidas e complementadas pela ação 

normativa subseqüente dos demais entes federados (Estados e Distrito Federal), que se 

contenham no mínimo indispensável ao cumprimento dos preceitos fundamentais, abrindo 

espaço para que o legislador possa abordar aspectos diferentes, diversificados, sem 

desrespeito a seus comandos genéricos, básicos. Não são normas gerais, por isto, as que se 

ocupem de detalhamentos, que minudenciem condições específicas, que esgotem por 

completo o assunto, de modo que nada deixam à criação própria do legislador a quem se 

destinam (o legislador estadual ou distrital), exaurindo, assim, o assunto de que tratam. 

4. À União compete legislar privativamente sobre processo (art. 22, I, da CF). 

São normas processuais – e, portanto, de competência privativa da União – todas aquelas 

relacionados à gênese da relação jurídica processual, como jurisdição, competência, ação, 



 

 

defesa e contraditório, entre as quais se inclui a definição da capacidade e legitimação das 

partes, a disciplina da prova, dos efeitos da sentença e da coisa julgada. 

5. À União compete editar normas gerais em matéria de procedimento 

processual, e aos Estados e Distrito Federal compete editar as normas não gerais sobre este 

assunto (art. 24, XI, da CF). Normas procedimentais são as que definem o modo e prazo de 

manifestação dos atos processuais das partes, dos magistrados ou da secretaria (normas 

acidentalmente procedimentais), bem como o lugar que cada ato tem no conjunto do 

procedimento, ou seja, a ordenação formal dos atos (normas puramente procedimentais). 

6. A edição pela União de normas não gerais em matéria de procedimento é 

inconstitucional por violação ao art. 24, XI e §§ da Constituição Federal e ao pacto 

federativo, tanto quanto o é a edição de normas gerais de procedimento pelos Estados e 

Distrito Federal na existência de normas desta natureza editadas pela União. 

7. O Código de Processo Civil de 1973, apesar de conter inúmeras normas não 

gerais de procedimento, foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988, já que no 

regime pretérito (1967/1969) a competência para legislar sobre processo e procedimento 

era da União. Até que os Estados e o Distrito Federal tomem coragem para editar suas 

normas procedimentais específicas, valem as regras desta natureza do CPC/73. 

8. Todas as normas procedimentais editadas pela União após 1988 que 

ultrapassam os limites da generalidade, excedendo a disciplina dos sujeitos, objeto ou 

forma mínima do rito, ou disciplinando por inteiro a maneira de ser praticado o ato 

processual – inclusive as incorporadas ao CPC por conta das tantas reformas legislativas 

operadas desde 1992 – não são gerais, e, como tais, inconstitucionais (art. 172, 176, 527, 

II, todos do CPC). 

9. Juizados especiais e juizados de pequenas causas são expressões utilizadas 

com equivalência na Constituição Federal, de modo que em sede de juizados especiais a 

competência para legislar sobre processo é concorrente entre União, Estados e Distrito 

Federal (art. 24, X, da CF), o que acarreta a inconstitucionalidade de uma série de 

dispositivos não gerais das Leis ns. 9.099/95 e 10.259/2001. O STF, todavia, entende de 

modo diverso. 



 

 

10. O CPC/1973 representou verdadeira evolução terminológica e conceitual no 

uso dos termos processo e procedimento, que até então eram empregados sem rigor 

técnico, muitas vezes como sinônimos. Pela legislação atual os processos são de 

conhecimento, execução e cautelar, cada qual como variados procedimentos pré-

estabelecidos. 

11. Quanto ao procedimento, conhecem-se dois modelos: a) sistema da 

legalidade das formas (onde todas as etapas do procedimento são fixadas em lei); e b) 

sistema da liberdade das formas (em que compete ao juiz e/ou às partes determinar o curso 

do procedimento). Nosso sistema se filiou quase que integralmente ao primeiro modelo, 

sendo vedado ao juiz ou às partes, a não ser que haja permissivo legal, variar o 

procedimento (elegendo, alterando, adequando ou mesclando-o). 

12. As regras de forma devem ser moldadas judicialmente quando sua 

utilização torna estéril e dissipa os fins do processo. Não têm elas um fim próprio. 

13. A Segurança e a previsibilidade do sistema são garantidas pelo 

conhecimento prévio das regras do jogo, e não pela rigidez do procedimento, eis que a 

flexibilização pode se dar com plena participação e ciência das partes, ainda que as regras 

não sejam cogentes e tampouco pré-estabelecidas.  

14. São requisitos para que se opere a flexibilização judicial do procedimento: 

a) a finalidade (proteção ao direito material, à parte hipossuficiente ou à própria utilidade 

do procedimento); b) o contraditório prévio (desde que útil); e c) motivação. Fora destas 

circunstâncias o procedimento segue o regime legal padrão. 

15. A flexibilização não é incompatível com o fator legitimante do 

procedimento, pelo contrário, até aumenta o poder de conformação das partes com a 

decisão proferida, eis que além delas participarem da formação da decisão via 

contraditório, também participam da formação dos meios que levaram à decisão. 

16. O procedimento flexibilizado não viola a cláusula do devido processo legal, 

eis que se conservarão na operação todas as garantias constitucionais do processo, 

especialmente o contraditório. Aliás, o devido processo legal previsto na Carta 

Constitucional é potencializado com a adequação do procedimento às circunstâncias da 

causa (art. 5º, LIV, da CF).  



 

 

17. Os modelos procedimentais estrangeiros não podem e não devem ser 

supervalorizados, tampouco simplesmente transplantados para o ordenamento jurídico 

interno sem uma série de aferições. Apesar disto, servem sim de parâmetro para 

aperfeiçoamento do sistema nacional. 

18. A distinção dantes tão expressiva entre os sistemas da common law e da 

civil law acabou, com o passar dos anos, sendo atenuada pela influência recíproca das boas 

iniciativas adotadas em cada qual dos sistemas. Ora países adeptos do padrão continental 

implementaram medidas típicas do processo da common law, ora os sistemas anglo-

saxônicos se curvaram ao direito escrito, de modo que não mais se conservam, de maneira 

geral, modelos puros, resistentes à saudável influência recíproca dos outros sistemas. Daí 

porque já se reconhece certo ativismo ao juiz dos ordenamentos filiados ao sistema 

adversarial, enquanto que se introduzem nos ordenamentos inquisitoriais, ainda que no 

plano normativo, maior poder das partes no controle dos procedimentos. 

19. Na Inglaterra, onde desde 1999 há um diploma semelhante a um Código de 

Processo Civil (CPR), o juiz tem liberdade na direção do procedimento: ele pode abreviar 

o procedimento julgando-o in limine, pode recombinar os atos processuais para a tutela das 

causas menores, pode prorrogar ou abreviar boa parte dos prazos legais, futuros ou já 

superados. Há, portanto, verdadeira atividade gerencial no âmbito do rito. 

20. O modelo de gerenciamento de casos das cortes federais norte-americanas 

se inspira em duas premissas: a) busca da solução do conflito por via dos meios 

alternativos de resolução das controvérsias (ADR); e b) flexibilização judicial do 

procedimento permitindo ao juiz que, junto às partes, previamente estipule as etapas do 

desenvolvimento do feito, incluindo prazos e tarefas.  

21. O sistema processual civil português conta com um princípio da adequação 

formal positivado (art. 265-A do CPC), que concede genericamente ao juiz, como ocorre 

no nosso poder geral de cautela do art. 798 do CPC, a possibilidade de adequar qualquer 

procedimento aos fins do processo. Continental como o nosso, possível que este sistema 

sirva de fonte inspiradora para que os intérpretes e legisladores pátrios se esforcem para 

uma releitura das regras procedimentais. 

22. Dois princípios implícitos informam todo o sistema brasileiro de 

flexibilização do procedimento: o da adequação e da adaptabilidade. Fala-se em princípio 



 

 

da adequação para designar a imposição sistemática dirigida ao legislador federal e 

estadual para que construa modelos procedimentais aptos para a tutela especial de certas 

partes ou do direito material; e princípio da adaptabilidade (ou da elasticidade processual) 

– que é subsidiário ao primeiro – para designar a atividade do juiz de flexibilizar o 

procedimento legal inadequado ou de reduzida utilidade para melhor atendimento das 

peculiaridades da causa. 

23. Quatro são os modelos de flexibilidade procedimental: a) legal genérica; b) 

legal alternativa; c) judicial; e d) voluntária. 

24. A flexibilidade procedimental legal genérica se dá através de disposição, 

sob a forma de uma cláusula geral, que permite ao juiz o encaminhamento de casos 

singulares, adaptando o procedimento à situação das partes ou do direto material debatido. 

O permissivo legal, diversamente o regime da flexibilização alternativa, não pré-determina 

os atos possíveis de serem praticados, deixando a cargo do magistrado, com a constante 

colaboração das partes, o controle quase que integral do procedimento. No sistema pátrio 

este modelo é encontrado no art. 153 do ECA, art. 1.109 do CPC, Art. 21 e § 1º da Lei de 

Arbitragem, art. 6º da Lei n. 9.099/95, e art. 461, § 5º, do CPC. 

25. A flexibilidade procedimental legal alternativa é o modelo padrão do 

sistema processual civil brasileiro. Por ele a lei permite a flexibilização, mas pré-determina 

os atos processuais possíveis de serem adequados à situação concreta. Várias são as 

ocorrências deste modelo: art. 277, § 4º e 5º; art. 285-A; art. 330; art. 331, § 3º; 518, § 1º, 

527, I e II; 544, § 3º; 557, § 1º e §1º-A; todos do CPC. 

26. A flexibilidade procedimental judicial, rigorosamente, seria o genuíno caso 

de flexibilização. Por este modelo, inexistente procedimento legal adequado para a tutela 

do direito ou da parte, compete ao juiz proceder a adaptação, ainda que, para isto, tenha 

que se afastar do regime normativo. A experiência prática tem moldado todas estas 

situações, entre elas a inversão da ordem de produção de provas em audiência, inúmeras 

hipóteses de fungibilidade procedimental, utilização de procedimento diverso do legal e 

abstratamente previsto, variantes no procedimento recursal, flexibilização de prazos e do 

rígido regime preclusivo. 

27. Por fim, pelo modelo da flexibilidade procedimental voluntária, competiria 

às partes eleger o procedimento processual adequado, ou ao menos parte dos atos 



 

 

processuais da série. Neste regime, naturalmente excepcional, o papel do juiz seria mais 

passivo, eis que a deliberação sobre o encaminhamento do caso seria dos litigantes, 

inclusive no tocante a parcela dos prazos. 
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