
PAULO ISSAMU NAGAO 
 
 
 
 
 
 

 
 

O PAPEL DO JUIZ NA EFETIVIDADE DO PROCESSO 

CIVIL CONTEMPORÂNEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tese de Doutorado apresentada à Banca Examinadora 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

como exigência parcial para a obtenção do título de 

Doutor em Direito, sob a orientação dos Professores 

Doutores ROQUE KOMATSU e MARCELO JOSÉ 

MAGALHÃES BONÍCIO.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO - 2.012 

 



2 
 

RESUMO 

  

A presente pesquisa teve como proposta o estudo da efetividade do processo civil 

contemporâneo, notadamente na confrontação dos valores da celeridade e segurança, sob a 

perspectiva do juiz, no desempenho de seu ofício reservado no instrumento estatal 

destinado à solução de controvérsias e à consequente pacificação social, em cumprimento 

da garantia constitucional do acesso à justiça. 

Como prolegômenos, acentuou-se a importância da adaptação do direito às 

constantes transformações sociais, inclusive da ciência processual, para estabelecer a 

legitimidade da ordem jurídica no âmbito da sociedade à qual se destina a regular. A partir 

de então, foi dedicado um capítulo sobre a jurisdição, no qual, após sucinta digressão sobre 

a separação de poderes, foram mencionadas as principais correntes doutrinárias, as suas 

características, escopos e princípios informativos, extraindo-se, em derradeiro, a visão 

atualizada do instituto. 

Em seguida, procurou-se determinar a posição do juiz perante o Estado e no 

exercício da jurisdição, assim como se fez uma breve consideração sobre a crise do Poder 

Judiciário brasileiro e a atuação que se deseja daquele agente político na sociedade dos 

tempos modernos, apontando-se, na sequência, uma vez traçadas as diferenças entre as 

situações jurídicas dos sujeitos do processo, a natureza de sua tarefa conduzida no método 

de superação de conflitos, incluindo-se os poderes instrutórios. 

Posteriormente, em preparação ao ponto central da investigação, foram examinados, 

na segunda parte do trabalho, o significado e a grandeza da expressão “efetividade do 

processo”, bem como os eventuais obstáculos que poderiam criar embaraços à sua 

implementação, perscrutando, também, os componentes da celeridade, segurança jurídica e 

justiça da decisão. Passou-se, à vista disso, ao exame dos aspectos mais salientes da 

atividade judicial na consecução do processo na acepção retratada na pesquisa. 

Nesse sentido, foram lançadas incursões nos elementos do ordenamento jurídico, 

acompanhadas da distinção doutrinária em torno das principais categorias normativas, 

para, então, analisar-se o fenômeno da confluência de normas e os métodos de 

interpretação e aplicação do direito. Verificou-se, ainda, a tendência atual de elaboração de 

normas impregnadas de termos jurídicos indeterminados, assim como se buscou apurar a 

eventual presença de discricionariedade do juiz. Estabeleceu-se, igualmente, a comparação 
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entre a exegese da escola positivista e as outras teorias da hermenêutica e argumentação, 

indagando-se, nesse contexto, a dimensão do poder de criação do juiz e do ativismo 

judicial. Foi averiguado, em acréscimo, o modo pelo qual os valores contrapostos da 

efetividade do processo deveriam ser harmonizados. 

Expostas as premissas e os respectivos fundamentos da atuação do juiz no exercício 

da função jurisdicional e para a confirmação da tese, foram levadas em consideração, na 

última parte da obra, as técnicas processuais de maior alcance sob o enfoque da efetividade 

no confronto dos valores a serem apreciados na atividade judicial. Assim, foram 

selecionados pontos em que se sobreleva a tarefa do juiz na descoberta da melhor resposta, 

a exemplo do especial tratamento a ser dispensado nas matérias relacionadas às formas 

processuais, às provas, ao procedimento, aos pressupostos processuais e às condições da 

ação.  

Em continuação, a sua atividade foi analisada de acordo com as características das 

diversas espécies de tutela, seja de conhecimento, satisfativa ou de urgência. Por último, 

outras situações e técnicas também mereceram a atenção diante da relevância para a 

efetividade do processo civil, tais como o processo monitório, o dos juizados especiais e o 

coletivo, o mecanismo da súmula vinculante e da repercussão geral, a fase recursal e a 

contenção do abuso processual.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição – Juiz – Efetividade do processo – Interpretação – 

Argumentação – Ponderação.  
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ABSTRACT 

          

This research took as a proposal to study the effectiveness of contemporary civil 

process, notably in the confrontation of values of celerity and security, from the 

perspective of judge in the performance of his trade reserved in the public instrument for 

settlement of disputes and consequent social peace, in fulfillment of the Constitutional 

Guarantee of Access to Justice. 

As an introductory remark, the importance of adaptation of law to the constant social 

transformations is highlighted, including the procedural science, to establish the legitimacy 

of the juridical order to the society which is intended to regulate. From then on, one 

chapter was dedicated on jurisdiction, in which, after a brief digression on the separation of 

powers, main doctrinal currents, its characteristics, purposes and informational principles 

were mentioned, by extracting, in the final, the fresh look of the institute. 

Then the judge's position in front of State and in the exercise of jurisdiction was 

examined, as well as a short reflection was took into consideration about the crisis in the 

Brazilian Judicial Branch and the performance expected from that political agent in the 

society of modern times, emphasizing, as a result, once traced the differences among the 

legal situations of performers in process, the nature of his task conducted on the method of 

overcoming conflicts, including his initiative powers on proof. 

Later, in preparation to the focal point of investigation, in the second part of the 

study, the meaning and the magnitude of the expression "effectiveness of process" were 

analyzed, as well as any other casual obstacles which could impede its carrying out were 

mentioned, also scrutinizing the components of celerity, security and fairness of decision. 

Based upon those considerations, the most salient aspects of the judicial activity in the 

achievement of process depicted in the research were examined. 

In that sense, light was shed on the elements of legal system, together with the 

doctrinal distinction around the main normative categories, in order, then, to inquire into 

the phenomenon of the confluence of norms and methods of interpretation and application 

of law. Moreover, the current trend of elaboration of norms impregnated with 

indeterminate legal terms was verified, so as the possible presence of discretionary order of 

judge was ascertained. In addition, comparison of the exegesis of the positivist school and 

other theories of hermeneutics and argumentation was established, inquiring, in that 
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context, the dimension of the power of creation of judge and the judicial activism. It was 

investigated, further, the way in which the opposing values of the effectiveness of process 

should be harmonized. 

Exposed the assumptions and respective fundamentals of judge’s acting in the 

exercise of the jurisdictional function and for confirmation of the thesis, in the latter part of 

the research, the longer-range procedural techniques under the focus of the effectiveness in 

the confrontation of values to be appreciated in judicial activity were taken into 

consideration. Thus, points upon which the judge's role predominates in finding out the 

best answer were selected, as an illustration of the special treatment to be administered in 

matters related to the procedural forms, on the evidence, the proceedings, the procedural 

requirements and conditions of action. 

Afterwards, his activity was described according to the characteristics of various 

species of judicial remedy, that is, involving common and executive injunctions, or urgent 

reliefs. Finally, other situations and techniques also deserved attention due to the relevance 

on the effectiveness of civil process, such as the so-called “monitory” process, the small 

claim courts procedures and those concerning collective suits, the mechanism of binding 

resolutions and general repercussion rule, the appeal stage and the restraint of abuse of 

process.  

 

  

  

KEY WORDS: Jurisdiction – Judge – Effectiveness of process – Interpretation - 

Argumentation – Ponderation.  
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RIASSUNTO 

 

Questa ricerca ha avuto come proposta quella di studiare l’effettività del processo 

civile contemporaneo, in particolare nel confronto dei valori della celerità e sicurezza, dal 

punto di vista del giudice nello svolgimento del suo mestiere riservato nello strumento 

statale per la risoluzione delle controversie e la conseguente pacificazione sociale, in 

adempimento della garanzia costituzionale dell’accesso alla giustizia. 

Come prolegomeni, è stata evidenziata l’importanza dell’adattamento del diritto alle 

costanti trasformazioni sociali, inclusa la scienza processuale, per stabilire la legittimità 

dell’ordinamento giuridico nell’ambito della società a cui è destinato a regolare. D’allora 

in poi, è stato dedicato un capitolo sulla giurisdizione, in cui, dopo una breve digressione 

sulla separazione dei poteri, sono state citate le principali correnti dottrinali, sue 

caratteristiche, gli scopi e principi informativi, estraendosi, in ultimo, la aggiornata visione 

dell’istituto. 

Quindi, si è stato cercato di determinare la posizione del giudice davanti allo Stato e 

nell’esercizio della giurisdizione, così come si è stato fatto un breve commento sulla crisi 

del Potere Giudiziario del Brasile e l’attuazione desiderata di quell’agente politico nella 

società dei tempi moderni, indicandose, in sequenza, una volta rintracciate le differenze tra 

le situazioni giuridiche dei soggetti del processo, la natura del suo compito condotto nel 

metodo di superamento dei conflitti, inclusi i suoi poteri d’iniziativa probatoria. 

Più avanti, in preparazione per il punto focale della ricerca, sono stati esaminati, 

nella seconda parte del compito, il significato e la grandezza della espressione “effettività 

del processo”, come pure gli eventuali ostacoli che potrebbero imbarazzare la sua 

implementazione, scrutando, inoltre, i componenti della celerità, la sicurezza giuridica e la 

giustizia della decisione. È stato passato, allora, all’esame degli aspetti più salienti 

dell’attività giudiziale nella realizzazione del processo al significato descritto nella ricerca. 

In questo senso, sono state lanciate incursioni negli elementi del ordinamento 

giuridico, accompagnate dalla distinzione dottrinale intorno alle principali categorie 

normative, per, dunque, analizzarsi il fenomeno della confluenza delle norme e i metodi di 

interpretazione e applicazione del diritto. È stata, ancora, verificata l’attuale tendenza di 

elaborazione delle norme impregnate di termini giuridici indeterminati, ugualmente si è 

ricercato di accertare l’eventuale presenza di discrezionarietà del giudice. Si stabilì, allo 
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stesso modo, il confronto fra l’esegesi della scuola positivista e le altre teorie 

dell’ermeneutica e dell’argomentazione, indagandose, in questo contesto, la dimensione 

del potere di creazione del giudice e dell’attivismo giudiziale. È stato chiarito, in aggiunta, 

il modo in cui i valori opposti dell’effettività del processo dovrebbero essere armonizzati. 

Esposte le premesse e rispettivi fondamenti dell’attuazione del giudice nell’esercizio 

della funzione giurisdizionale e per la conferma della tesi, sono state prese in 

considerazione, nell’ultima parte dell’opera, le tecniche processuali di più lungo raggio 

sotto il foco dell’effettività nel confronto dei valori ad essere apprezzati nell’attività 

giudiziaria. Così, sono stati selezionati dei punti in cui si distingue l’incarico del giudice a 

scoprire la migliore risposta, per esempio dello speciale trattamento ad essere riconosciuto 

nelle questioni relative alle forme processuali, le prove, il procedimento, i pressuposti 

processuali e le condizioni dell’azione.  

In continuazione, l’attività del giudice è stata analizzata secondo le caratteristiche 

delle diverse specie di tutela, sia di cognizione, esecutiva o d’urgenza. Infine, altre 

situazioni e tecniche anche si sono meritate l’attenzione a causa della rilevanza 

all’effettività del processo civile, come il processo d’ingiunzione, quello dei tribunali 

speciali e del collettivo, il meccanismo della precedente vincolante e ripercussione 

generale, la fase del ricorso e la repressione dell’abuso processuale.  

  

  

  

PAROLE CHIAVI: Giurisdizione – Giudice – Effettività del processo – Interpretazione – 

Argomentazione – Ponderazione.  
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INTRODUÇÃO 

 

O agente político a quem o Estado conferiu de forma primacial poderes jurisdicionais 

para solucionar os conflitos sociais tem enfrentado na atualidade constantes desafios em 

face de demandas cada vez mais numerosas e complexas. O instrumento estatal concebido 

para a pacificação social, na implementação da respectiva garantia constitucional, vem 

sendo testado nos últimos tempos na sua eficiência e, para a sua plena concretização, 

passa-se necessariamente pela intersecção de valores complementares, da celeridade e da 

segurança, que se apresentam em evidência no direito processual civil moderno.1 

É certo que o primado do direito material pelo processo judicial subordina-se, de 

modo determinante, além do compromisso de ordem ética e probidade de todos os seus 

sujeitos participantes, à forma de atuação do juiz, compreendida tanto do ponto de vista do 

exercício da atividade propriamente jurisdicional, ou quanto do seu engajamento no âmbito 

administrativo e estratégico na operação da máquina judiciária. No entanto, a presente 

pesquisa não tem como objetivo a análise do papel do juiz-gestor de recursos materiais e 

humanos sobre os quais também detém parcela significativa de responsabilidade. 

Tenciona o presente trabalho a promover o estudo sobre o papel do juiz no método 

de solução de conflitos através do processo, com propósito voltado à sua efetividade, no 

cumprimento de seus importantes escopos, acerca do árduo desafio em direção à 

harmonização dos valores da celeridade e da segurança, seguindo-se como linha 

preponderante de pesquisa as garantias e os princípios de direito processual. Nesse sentido, 

os contornos da matéria circunscrevem-se no exame das principais questões que gravitam 

em torno da atuação do condutor do processo quando compelido a realizar a conciliação 

dos valores alhures mencionados, ou a optar por um deles, sempre sob o enfoque 

metodológico da instrumentalidade, em que o escorreito exercício do seu poder-dever 

naquela perspectiva será fundamental para a consecução do almejado fim, ou seja, uma 

prestação jurisdicional justa, em tempo expedito e com a imprescindível segurança. 

                                                           
1 José Roberto dos Santos Bedaque adverte que em relação ao processo seria “perigosa ilusão pensar 

que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a 
necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de segurança, valor 
também essencial ao processo justo”. Em outra passagem, afirma que “conciliar segurança e rapidez é o 
maior desafio do processualista”. Efetividade do Processo e Técnica Processual, Malheiros Editores, 2006, p. 
49 e 165. 
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No preâmbulo, com vistas a proporcionar melhor compreensão do fenômeno da 

efetividade do processo sob a ótica da atuação do juiz, impõe-se anotar a importância do 

direito em acompanhar as transformações sociais, destacando-se a crise do Poder 

Judiciário, inserido na ordem jurídica constitucional, e revelando a profundidade do seu 

papel na quadra atual. Diante das pretensões deste estudo, dentre os institutos fundamentais 

do processo civil, tratará de abordar a jurisdição (concebida, ontologicamente, como o 

poder que o juiz exerce para a pacificação de pessoas ou grupos e a consequente 

eliminação de conflitos)2, com a indicação de suas principais construções doutrinárias, 

características, escopos e princípios informadores. Ademais, serão mencionados os poderes 

e deveres do juiz, inclusive os instrutórios, com o objetivo de visualizar os componentes 

em que se desdobra a sua atuação no processo. 

Em seguida, com a intenção de subsidiar a parte central da pesquisa e contextualizar 

o objeto do trabalho, propõe-se a investigar o alcance da expressão efetividade do processo 

e o significado da celeridade e da locução “duração razoável”, assim como os fundamentos 

da segurança refletida nas decisões judiciais. Na sequência, dado que a atividade judicial, 

nos confins do ordenamento jurídico, é essencial para a concretização da pretendida 

efetividade e que aquela se realiza, sobretudo, através da obra intelectiva revelada na 

aplicação do direito em seu sentido mais genérico, afigura-se imprescindível a análise 

desse poder-dever, concomitantemente com a sondagem das principais doutrinas em torno 

das modalidades normativas e dos métodos da hermenêutica e argumentação. 

Posteriormente, será perscrutada a importância do sopesamento ou ponderação de 

valores, pretendendo-se averiguar o modo pelo qual o fator segurança jurídica, porventura, 

restringiria o incremento da celeridade processual, assim como se aquela comportaria 

flexibilização e, nessa hipótese, o seu limite de transposição.  

Com as informações até então reunidas serão abordados os tópicos mais relevantes 

do processo civil, com incursão em alguns institutos e mecanismos nos quais as atividades 

desenvolvidas pelo juiz denotariam significado preponderante para a qualificação da 

prestação jurisdicional, posto que se lhe imporia especial sensibilidade, por ocasião da 

tomada de decisão, já que não raras vezes o exame dos valores em confronto repercutirá 

diretamente no resultado idealizado pelo sistema jurídico. Nesse contexto, será examinada 

a atuação judicial, sempre na busca da maximização de resultado em menor tempo 

                                                           

 2 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, 6ª ed., Malheiros 
Editores, 2009, p. 302. 
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possível, sem se descurar do fator segurança, sob o enfoque de determinadas técnicas 

processuais e nas diversas espécies de tutela jurisdicional, assim como no processo 

monitório, no que envolve o direito metaindividual e os juizados especiais, abordando, 

ainda, a temática da súmula vinculante, da repercussão geral, a fase recursal e o fenômeno 

do abuso do direito processual. 

Por fim, em todas as etapas da pesquisa, em face do momento contemporâneo da 

sociedade brasileira e da tendência atual do direito processual civil, será reforçado o papel 

que se espera do juiz na marcha da efetividade, ou seja, aquele que seja mais profícuo e 

sintonizado com a implementação de sua missão constitucional, inclusive através de cotejo 

com os dispositivos diretamente relacionados ao tema do trabalho extraídos do Projeto do 

Novo Código de Processo Civil.3 E, ainda, ao longo do trabalho, pontuar-se-á a forma de 

incidência dos mais importantes princípios processuais, representados na tensão celeridade 

versus segurança, objetivando encontrar critérios para a consideração de tais valores, que 

se exibem de forma antagônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Os textos reproduzidos neste trabalho correspondem ao Anteprojeto elaborado pela Comissão de 

juristas criada através do Ato do Presidente do Senado nº 379, de 2.009, cujo relatório final foi aprovado em 
1º de junho de 2.010, que recebeu a denominação de PLS nº 166/2010, bem como ao Substitutivo do Senador 
Valter Pereira, aprovado em 1º de dezembro de 2.010, e que foi apresentado à Câmara dos Deputados em 22 
de dezembro de 2.010, tendo recebido a denominação de PL nº 8046/2010, o qual atualmente se encontra em 
tramitação. Cf. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267, 
acessado em 28 de novembro de 2.011.  
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CONCLUSÕES 

 

1. Na esteira do imperativo de adaptação das normas jurídicas às mudanças sociais, o 

direito processual também deve manter aderência à realidade na qual se encontra inserido, 

a fim de que as legítimas aspirações da sociedade sejam traduzidas igualmente na 

prestação jurisdicional. Paralelamente às intensas transformações experimentadas em todas 

as áreas do conhecimento humano, mormente a partir de meados do século passado, a 

metodologia da ciência processual convergiu para o enfoque instrumentalista, com a 

preocupação voltada para a realização do direito substancial. Os institutos da jurisdição e 

do processo se destacam quando se pretende estudar a efetividade desse meio pelo ângulo 

da atuação do juiz. 

 2. A teoria da separação de poderes, da maneira como foi concebida na época em 

que se combatia o regime político absolutista, não mais atende a todos os anseios sociais, 

especialmente no tocante à extensão da atividade judicial que é exigida na atualidade, a 

qual não poderia se limitar à mera aplicação literal do material legislativo como se fosse la 

bouche qui prononce les paroles de la loi. As correntes doutrinárias clássicas em torno da 

jurisdição também reclamam adaptações em função das características da sociedade 

contemporânea. 

3. O Poder Judiciário enfrenta imensos desafios para a superação da crise que há 

muito tempo o assola, cujas causas são multifatoriais, para a qual se afigura importante a 

efetiva participação de diversos setores da sociedade e dos poderes constituídos, sem 

prejuízo da necessária ampliação do campo de enfoque entre os profissionais do direito em 

geral e no meio acadêmico acerca da utilização prioritária dos métodos tradicionais de 

solução de controvérsias, dando-se a abertura para outras formas de superação de conflitos. 

4. O juiz, no exercício da jurisdição, deve estar atento às mudanças de paradigma dos 

conflitos verificados no passado, porquanto das lides marcadamente individuais passaram a 

transitar no tecido social valores resultantes de múltiplos interesses, geralmente 

contraditórios, impondo-lhe uma leitura qualificada, a fim de que sejam alcançados todos 

os escopos do processo. Tirante a sua responsabilidade de natureza funcional, no campo de 

atuação no processo, na condição de sujeito imparcial, são-lhe carreados extensos poderes-

deveres, cujo correto exercício determinará o alcance da efetividade do instrumento estatal 

para a concretização do direito material. 
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5. Entre os poderes desempenhados pelo juiz no processo destacam-se aqueles 

voltados à atividade instrutória, com vistas a propiciar decisões mais rentes à realidade dos 

fatos, incrementando o valor da justiça. E a sua iniciativa na colheita de elementos 

probatórios não fere as garantias processuais das partes, porquanto há pressupostos e 

limites a serem observados, assim como meios de controle em caso de arbitrariedade. O 

enfoque publicista atual do processo corrobora a consolidação dos poderes instrutórios do 

juiz, o que não dispensa o dever de promover o diálogo entre as partes, às quais, por seu 

turno, recai o de colaboração, ou de cooperação, para a elucidação dos fatos.  

6. A efetividade do processo, como corolário da garantia constitucional, depende da 

atuação de todos os personagens envolvidos, notadamente do legislador, que faz a prévia 

escolha in abstracto do valor preponderante, e do juiz, que aplica o direito in concreto e, 

nos contornos deste trabalho, é concebida como atributo do método estatal de proporcionar 

a prestação jurisdicional em tempo razoável, com a devida segurança, sob a ótica da 

atividade judicial. E, no longo caminho para a concepção do processo com essas 

características que o tornariam efetivo, além da inadequada ou insuficiente atuação do juiz, 

vários obstáculos poderiam comprometer aquela finalidade, sejam oriundos do campo 

legislativo, ou derivados de outros motivos que ultrapassam o âmbito jurídico, como 

aqueles relacionados aos aspectos culturais, sociológicos e psicológicos. 

7. Embora o legislador estabeleça prazos para a realização dos principais atos 

processuais, entre os quais deve ser evitada a perda de tempo, ou a configuração das 

chamadas ‘etapas mortas’, não há disposição regulando critérios para o cômputo ou a 

quantificação dos termos ‘celeridade’ e ‘duração razoável do processo’, o que demanda a 

análise das circunstâncias do caso particular, levando-se em consideração, sobretudo, a sua 

complexidade e o comportamento das partes e do juiz. 

8. A segurança jurídica também é imprescindível para a almejada efetividade e faz 

contraposição à celeridade. Conquanto se verifique tensão direta entre a celeridade e a 

segurança na atuação do processo, para que o instrumento estatal seja considerado efetivo 

não se pode descurar da grandeza ‘justiça’, seja do ponto de vista do respeito ao devido 

processo legal, como do valor primordial a ser realizado na aplicação do direito material. 

9. A noção de sistema é inerente ao ordenamento jurídico dada a convergência de 

propósitos e a estruturação entre os seus elementos integrantes e, no campo processual, 

estão presentes os componentes normativos que disciplinam o funcionamento dos órgãos 

jurisdicionais e os institutos e técnicas que visam à realização de seus amplos escopos. As 
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normas jurídicas, de acordo com a construção moderna, são constituídas de princípios e 

regras, que dão funcionalidade ao sistema de acordo com as propriedades de atuação.  

10. A despeito do debate doutrinário quanto aos métodos de aplicação e distinção, as 

espécies normativas em referência apresentam características próprias na maioria das 

situações, como o elevado grau de abstração e generalidade dos princípios a sugerir a 

ponderação de valores e a previsão antecipada de comportamento das regras a exigir a 

incidência pelo critério da validade ou exclusão. A celeridade e a segurança jurídica, como 

componentes da efetividade do processo retratada no trabalho, coadunam-se com a noção 

de princípios a ensejar uma atividade de otimização através de sopesamento de valores, já 

que ambos estão consagrados no mesmo patamar constitucional.  

11. É frequente a ocorrência de conflito entre as normas jurídicas, diante da 

correlação de forças entre princípios e regras, seja no mesmo patamar normativo, ou 

envolvendo ambas as modalidades, de sorte que não mais se verificam apenas as situações 

de incompatibilidade no plano da hierarquia, cronologia e especialidade e, desse modo, os 

métodos clássicos de superação de antinomia não são suficientes, ensejando na maioria das 

vezes, principalmente no confronto entre princípios, o emprego da ponderação. 

 12. É corrente nos tempos atuais a opção legislativa pela formulação de normas que 

não antecipam e regulamentam todos os pormenores das relações sociais, reservando-se ao 

juiz, em caso de provocação, o imprescindível papel de intepretação e aplicação do direito 

para perscrutar o seu sentido jurídico em face da peculiaridade do caso concreto, o que 

também vem a reforçar o entendimento de que a atuação judicial não se perfaria de modo 

completo e apropriado somente com a utilização de técnicas hermenêuticas tradicionais. 

Em consequência, foram elaborados diversos métodos ajustados à nova configuração de 

normas jurídicas, com destaque para aqueles que objetivam a extração do sentido 

valorativo nelas impregnado, em sintonia com a realidade social, através de processo 

indutivo e intensa argumentação.  

 13. O pensamento positivista, sustentado no legalismo e na supressão do conteúdo 

axiológico das normas, embora reconhecida a sua contribuição à ciência jurídica no 

passado, não é o bastante para o enfrentamento de todos os desafios atuais, sobretudo pelo 

domínio da configuração normativa de princípios e pela expansão de conceitos ou termos 

jurídicos indeterminados, o que não significa, todavia, que essa larga margem de liberdade 

conferida ao juiz implique discricionariedade na exegese ou aplicação da norma tendo em 
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vista que o seu poder-dever recai sobre a escolha da opção mais adequada à hipótese 

concreta, acompanhada da imprescindível motivação. 

 14. O raciocínio jurídico exige discurso argumentativo específico denominado de 

retórico ou dialético, que tenciona a obter adesão de um auditório e, na hipótese da 

atividade judicial, pretende-se convencer os destinatários da decisão – as partes ou a 

sociedade em geral – acerca das deliberações realizadas dentro da banda disponibilizada 

pelo ordenamento jurídico. A argumentação não dispensa a observância de parâmetros 

mínimos que permitam o seu controle, sendo que, para a preservação da segurança, se 

afigura necessário que seja racional e fundada em fontes normativas, assim como nos 

precedentes e na doutrina. 

 15. O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que foi adotado 

implicitamente pela Carta Política, é um precioso instrumento de interpretação e aplicação 

de normas jurídicas impregnadas de importantes valores e interesses, sobretudo no patamar 

das garantias e direitos fundamentais, no cotejo de elementos normativos, ou na pesquisa 

de modelo de comportamento, através da verificação dos pressupostos ou subprincípios 

consagrados pela doutrina (a adequação entre o meio e o fim, a necessidade da medida e a 

proporcionalidade stricto sensu). 

 16. A expressão ‘ativismo judicial’ pode comportar críticas se compreendida como 

proceder exacerbado e desmedido do juiz, com a indevida invasão na esfera de outros 

poderes, porém, em verdade, deve retratar um modo de agir afinado com a sociedade 

contemporânea no exercício, dentro dos limites constitucionais, da atividade de elaboração 

do direito aplicável ao caso concreto, o que não é incomum; ao contrário, é potencializado 

em ordenamento que prima por normas de textura aberta e em sociedade onde 

frequentemente se verifica o debate em torno de elevadas questões de natureza política e 

social. Apesar da linha tênue que separa a função legislativa e a judicial, não se 

confundem, pois na última é inafastável o dever de justificação das decisões, contando, 

ainda, com mecanismos de controle em caso de usurpação de poderes. 

 17. Não há graduação entre princípios e regras que exercem cada qual funções 

específicas, porquanto as últimas propiciam segurança e previsibilidade na medida em que 

minudenciam elementos normativos de conduta, ao passo que aqueles primeiros dão 

abertura à ponderação, incrementando a possibilidade de realização de justiça no caso 

particular. Diante da formatação da sociedade atual de caráter pluralista e para que se 

permita a sua evolução, parece importante promover a interação entre ambas as espécies de 
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norma, buscando-se o equilíbrio de valores e, no âmbito da atuação judicial no processo, 

são núcleos essenciais que devem ser preservados a segurança jurídica, a celeridade e a 

justiça das decisões, os quais, diante da prevalente natureza de princípios, reclamam a 

aplicação da técnica de ponderação ou balanceamento. 

 18. O papel do juiz consentâneo com o escopo de proporcionar a efetividade do 

instrumento de realização do direito substancial abrange basicamente três atividades 

interligadas, ou seja, a interpretação e/ou aplicação das normas jurídicas de qualquer 

natureza e espécie, a argumentação racional, suficiente e explícita acerca das escolhas 

realizadas dentro dos limites permitidos pelo sistema, e a ponderação dos valores 

contrastantes na análise de um determinado caso, considerando-se inclusive o conjunto de 

provas a fundamentar o seu convencimento. 

 19. No tratamento das formas dos atos processuais é imperioso que seja 

compreendida a ratio de sua exigência imposta pelo legislador a fim de evitar exageros que 

comprometam a efetividade do processo, afastando o culto ao formalismo, por meio de 

exame criterioso no caso particular dos princípios relacionados ao tema da nulidade, 

notadamente o da instrumentalidade e do prejuízo, de modo que a atuação do juiz deverá 

privilegiar, ao máximo, o aproveitamento do ato, contribuindo, assim, com a celeridade, 

sem que isso comprometa a segurança, que se traduz no alcance da finalidade visada pela 

norma.  

20. Em relação à matéria de provas é essencial que se dê o correto trato ao juízo de 

admissibilidade e valoração, com vistas a alcançar o necessário equilíbrio entre, de um 

lado, a celeridade e a segurança, e, de outro, a justiça da decisão, uma vez que o princípio 

da duração razoável do processo impede que o juiz se transforme em órgão inquiridor e 

objetive a elucidação dos fatos por meio de investigação ilimitada e, em outro extremo, não 

se coaduna com o seu poder-dever de decidir com justiça a adoção de postura passiva e 

desinteressada, deixando a condução do instrumento estatal exclusivamente ao alvedrio das 

partes. Para se alcançar a desejada harmonia impõe-se, ainda, ao órgão julgador uma 

atuação presente através de promoção de diálogo entre as partes. No capítulo das provas 

ilícitas acentua-se a atividade de interpretação, aplicação, ponderação e argumentação do 

juiz na decisão acerca do acolhimento de determinado elemento ou fonte de prova, 

devendo ser aceita com reservas a outrora distinção entre processo civil e penal, os 

conceitos de direitos disponíveis e indisponíveis, assim como de verdade formal e real.  
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 21. Conquanto as regras sobre o procedimento sejam tratadas como de natureza 

cogente dada a segurança jurídica conferida pela previsibilidade dos atos processuais, não 

se pode excluir, de acordo com as características da causa, em determinadas situações em 

que se vislumbre o prejuízo à celeridade, a atividade judicial tendente à sua flexibilização, 

consistente na alteração de rito, fases ou de atos processuais, observados os pressupostos 

para a garantia da segurança mínima, em especial o contraditório suficiente. 

 22. Ainda no campo da flexibilização do procedimento mencione-se a técnica da 

fungibilidade de meios, em que o próprio legislador reconhece a impossibilidade de cobrir 

todas as situações, de modo que ao juiz incumbe examinar os valores em confronto, da 

segurança e da celeridade, e conceder sucedâneos instrumentais para se alcançar o mesmo 

escopo pretendido pelo sistema, a exemplo do que se observa na substituição de 

provimentos, demandas, ritos, tutelas e recursos. 

 23. Exige-se peculiar atenção no exame dos pressupostos processuais e das 

condições da ação nas fases em que é atribuído esse poder-dever, em especial no momento 

da apreciação da petição inicial, com o intento de impedir o processamento inútil de feito, 

e, caso seja verificada a presença de vícios somente na etapa decisória, é imperioso para a 

efetividade do instrumento o esforço voltado à salvação do processo, de acordo com a 

aplicação ponderada dos princípios da teoria da nulidade, evitando, se possível, a sua 

extinção sem o julgamento do mérito. 

 24. A efetividade do processo pela ótica do juiz também permite incursão através 

das diversas modalidades de tutela jurisdicional uma vez que, de acordo com as 

características do provimento, a atividade judicial poderá sofrer limitações ou exigir 

conformação de valores contrastantes. Diante das tutelas meramente declaratórias e 

constitutivas, embora reduzida a interferência do juiz na implementação das decisões, 

permanece o seu poder-dever de atuar em prol da celeridade e segurança na aferição do 

interesse jurídico das aludidas pretensões, alcançando também o exame dos pressupostos 

da antecipação de efeitos conexos ao pedido principal, além da equilibrada aplicação dos 

poderes instrutórios, que se relaciona à cognição sobre elementos probatórios em qualquer 

etapa do processo.   

 25. A tutela condenatória, incluindo-se nessa classificação, a despeito de suas 

diferenças, a mandamental e a executiva, é a que mais projeta a atuação do juiz tendo em 

vista que lhe é inerente a subsequente prática de atividades destinadas a efetivar a entrega 

do bem jurídico a quem foi reconhecida a situação de vantagem, através de diversos 



17 
 

expedientes e técnicas, qualquer que seja a espécie de obrigação, caso não sobrevenha o 

seu cumprimento espontâneo. 

 26. Na tutela propriamente satisfativa, apesar dos esforços legislativos, concentra-se 

um dos principais gargalos da efetividade do processo, a qual, sob a ótica exclusiva da 

atuação judicial, visto que concorrem outras barreiras que ultrapassam o aspecto jurídico, 

dependerá do emprego adequado dos mecanismos de execução, de acordo com as 

especificidades da obrigação, a exemplo da modulação proporcional da multa, sendo que o 

juiz será confrontado na sua tríade atividade, através do processo hermenêutico em torno 

das normas que regem a tutela executiva, argumentativo em relação aos fundamentos 

atribuídos à escolha de valores e de ponderação entre os interesses do credor e do devedor. 

 27. As tutelas de urgência, nas suas espécies cautelar e antecipatória, podem influir 

na efetividade a partir do escorreito manejo da grandeza temporal, porquanto é 

disponibilizada ao juiz a técnica que confere uma rápida resposta àquele que preencher os 

pressupostos legais, embora a atividade judicial seja árdua em face da profunda tensão 

entre a eventual situação de perigo e a efetivação do contraditório suficiente. Nessa 

atuação, invariavelmente, deverá traduzir no caso concreto os termos jurídicos 

indeterminados, ponderar o entrechoque de interesses e expor devidamente as razões 

adotadas na decisão, qualquer que seja o seu sentido. 

 28. No processo monitório caberá ao juiz revelar em concreto o sentido da 

expressão normativa “prova escrita sem eficácia de título executivo” mediante 

argumentação e sopesamento envolvendo, de um lado, a celeridade decorrente do direito 

pré-constituído afirmado pelo autor e, de outro, a segurança da parte contra quem é 

apresentada a prova documental, que deve exibir a pronta viabilidade do reconhecimento 

da obrigação. Nos juizados especiais, impõe-se a redobrada cautela na incidência, além dos 

princípios informativos, da forte tensão entre a celeridade, valor expressivo no processo 

diferenciado, e a essencial segurança, com enfoque nas normas relacionadas às formas dos 

atos processuais. 

 29. Muito embora o legislador tivesse estabelecido técnicas de controle de 

demandas repetitivas privilegiando o fator segurança jurídica, subsiste a importante 

atividade judicial, de maneira que, em relação a súmulas vinculantes, caberá ao Supremo 

Tribunal Federal a eventual revisão e cancelamento e aos juízes de instâncias inferiores, 

através de ponderação e argumentação, a conformação individualizada do entendimento 

nelas consagrado. Quanto à repercussão geral, ao Pretório Excelso incumbe avaliar o 



18 
 

pressuposto de exame do recurso extraordinário, ou seja, a relevância de interesse “do 

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” das questões constitucionais 

discutidas, e aos tribunais de origem recai a atribuição de selecionar e remeter os recursos 

representativos, assim como determinar o sobrestamento dos demais até a solução 

definitiva da instância superior. 

 30. No processo coletivo a atividade judicial adquire especial relevância em face da 

projeção dos interesses debatidos, em termos subjetivos ou objetivos, a recomendar a 

aplicação diferenciada dos diversos institutos e técnicas processuais, notadamente na 

interpretação dos elementos da causa e no tratamento do fenômeno da relação entre 

demandas. É imperativa, na colisão entre a garantia do acesso à justiça e a da efetividade 

do processo, a adequada escolha entre o método individualizado e o concentrado de 

julgamento, através de criteriosa interpretação e aplicação das normas concernentes à 

matéria, da ponderação dos salientes valores em discussão e da eficiente argumentação.   

 31. A atividade judicial desenvolvida nas instâncias recursais, monocraticamente ou 

de forma colegiada, também tem reflexos na efetividade, reservando-se aos seus 

integrantes, inclusive ao relator do processo, seja no juízo de admissibilidade, ou no exame 

do próprio mérito, extensa ordem de atribuições que engloba o papel de interpretação, 

sopesamento e argumentação, que repercutirão na celeridade e na segurança. 

 32. A efetividade do processo não estaria resguardada sem a observância de valores 

éticos fundamentais por todos aqueles que dele participam para a formação de um 

instrumento justo e équo e que expresse a seriedade da atividade estatal. Compete ao juiz a 

delicada tarefa de prevenir e remover a prática de desvios e excessos no processo sem que 

isso implique a supressão da garantia de acesso à justiça, incumbindo-lhe, respeitado o 

devido processo legal, a verificação de sua ocorrência ao longo do trâmite processual, seja 

na utilização de determinado mecanismo, ou sob o aspecto macroscópico, através de 

análise percuciente das diversas circunstâncias do caso concreto, e, nessa árdua 

empreitada, estará presente a tríplice faceta da atividade judicial, ou seja, a interpretação e 

aplicação das normas específicas que guardam essencialmente termos jurídicos 

indeterminados, a argumentação e a ponderação em torno das valorações dos elementos 

coligidos e considerados na configuração do abuso e na imposição de consectários.
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