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“À minha família.”



RESUMO

O presente trabalho pretende discutir, a partir da lógica da atual reforma do Código de Processo

Civil,  a  adoção do instituto processual  da Flexibilização Procedimental,  novidade proposta  ao

ordenamento  jurídico  pátrio  com a  apresentação  do Anteprojeto  de  novo Código.  O referido

instituto,  como concebido no plano ideal,  conferiria  a  possibilidade  ao magistrado de,  com a

anuência e cooperação das partes, ajustar as fases e atos processuais às especificações do conflito, de

modo a alcançar uma entrega mais eficiente da tutela jurisdicional pleiteada. Entretanto, também

pressuporia que determinadas posturas fossem adotadas, tanto por parte do magistrado, quanto por

parte  dos  litigantes  — quais  sejam,  participação  ativa  no  deslinde  da  contenda,  iniciativa  na

propositura de soluções ao caso, disposição de atos protelatórios, cooperação, lealdade, etc. — que,

a seu turno, não condiriam com nossa cultura judiciária, de traços iminentemente inquisitoriais.

Nesse  sentido,  a  partir  da  adoção  de  uma perspectiva  comparada,  com países  que  adotaram

semelhante solução — especialmente vinculados ao modelo da commom law —, pretende-se lançar

um olhar crítico sobre as expectativas,  tensões e incongruências que circundam o instituto da

Flexibilização Procedimental na jurisdição brasileira.

Palavras-Chave. Direito processual; Processo civil; Reforma processual civil;  Cultura jurídica;

Direito comparado
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ABSTRACT

This work intends to discuss, on the grounds of the current reform of the Brazilian Code of Civil

Procedure, the procedural institute of the Proceeding Flexibility, new institute to be introduced on

the Brazilian civil jurisdiction. The aforementioned institute, as ideally conceived, would grant the

judge the power-duty to, with the permission and cooperation of the parties; manage the judicial

proceedings to suit the specific conditions of each case in particular as to achieve satisfaction of the

claimed adjudication. However, it equally demands specific conducts from both the magistrate and

litigants — namely, active participation on the development of the case, initiative on proposing

viable solutions, willingness to forbear delaying tactics, cooperation, loyalty, etc. — that do not

suits the eminently inquisitorial Brazilian legal culture. In this regard, this work aims at on casting

a critical  look  over  the  expectations,  tensions  and incongruities  surrounding  the  Proceeding

Flexibility on the Brazilian jurisdiction by using of a comparative perspective as to benefit from

other countries that similarly adopted the institute, especially those from the common law system.

Keywords. Procedural  Law;  Civil  Procedure;  Reform  of  Civil  Procedure;  Legal  Culture;

Comparative Law
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INTRODUÇÃO

Com o auge das constantes reformas legislativas pelo qual passou, na última década, o

Código de Processo Civil — Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 —, optou-se por dar um fim às

microreformas pontuais,  com  uma  nova  macroestruturação. Assim,  com  o  Ato  nº  379,  da

Presidência do Senado Federal, de 30 de setembro de 2009, instituiu-se uma comissão de juristas,

que se tornaria responsável pela edição do Anteprojeto — este que viria a ser o novo Código de

Processo Civil — inaugurando assim, a atual reforma do Processo Civil brasileiro.

Considerando-se, de momento, apenas o plano dogmático-normativo, a atual reforma do

Código de Processo Civil, ou melhor, o novo Código de Processo Civil, propõe outra lógica para a

compreensão do sistema processual civil brasileiro, sinalizando com a promessa de solução para os

recorrentes problemas engendrados em nosso ordenamento jurídico processual1.

Buscando  desenvolver,  e  preservar,  em  um  novo  Código,  uma  sistematicidade  que

simplificasse  a  complexidade do atual  diploma processual, gerada  pelas  sucessivas  alterações

realizadas no âmbito de seu texto, a Comissão dos juristas responsável pela reforma pontuou cinco

objetivos,  os  quais  norteariam a  edição  do novo  Código.  Listados  na  Exposição  de  motivos

apresentada com o Anteprojeto, se liam,

1) estabelecer  expressa  e  implicitamente  verdadeira  sintonia  fina  com a Constituição
Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à
realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a
complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento
possível a cada processo em si mesmo considerado;  e, 5) finalmente, sendo talvez este

1 “Perguntando por que, em sua dimensão mais pretensiosa, [as reformas na legislação processual pós-1994] agravaram
antes de solucionar, respondi: Porque exacerbaram a litigiosidade e favoreceram o arbítrio. Essas duas coisas, casadas,
estimulam os inescrupulosos a postular e decidir sem ética e sem técnica, transformando aos poucos o espaço forense no
terreno ideal para a prática do estelionato descriminalizado [sic], a par de incentivarem os ignorantes a ousarem cada vez
mais , os arbitrários a oprimirem , os vaidosos a cada vez mais se exibirem e os fracos a cada vez mais se submeterem. O
que pode ter sido pensado com boas intenções, na prática, justamente pela ‘viscosidade’ da decantada ‘instrumentalidade’
[sic], transforma-se em arma na mão de sicários, ou, para usar das expressões de um ilustre advogado paulista — faz do
direito e do processo, nos dias presentes, a pura e simples arte, ou artimanha, de se colocar o punhal, com precedência, na
jugular do adversário. E ele completava entre infeliz e irônico: ‘Legalidade, dogmática, teoria jurídica, ciência do direito,
tudo isso é pura perda de tempo e elucubração para o nada’. Distorção menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado
como objetivo a alcançar com as reformas preconizadas apenas uma solução, fosse qual fosse, para o problema do sufoco
em que vive o Poder Judiciário, dado o inadequado, antidemocrático e burocratizante modelo de sua institucionalização
constitucional. A pergunta que cumpria fosse feita — quais as causas reais dessa crise — jamais foi formulada. Apenas se
indagava— o que fazer para nos libertarmos da pletora de feitos e de recursos que nos sufoca? E a resposta foi dada pela
palavra  mágica  'instrumentalidade’,  a  que  se  casaram  outras  palavras  mágicas  —  ‘celeridade’,  ‘efetividade’,
‘deformalização’, etc. E assim, de palavra mágica em palavra mágica, ingressamos num processo de produção do direito
que corre o risco de se tornar pura prestidigitação. Não nos esqueçamos, entretanto, que todo espetáculo de mágica tem
um tempo de duração e de desencantamento.” (PASSOS, 2002, pp. 8/9). Cf., neste sentido, NUNES, BARROS, 2010.
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último  objetivo  parcialmente  alcançado  pela  realização  daqueles  mencionados  antes,
imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. (BRASIL,
2010, p. 14).

Em breve síntese, cada um destes pontos traz uma justificativa em si, e em consonância

com os demais, orientando e, concomitantemente, embasando a Exposição de Motivos, e a própria

construção do Código  per se. Neste sentido, pode-se citar, por exemplo, dentro do objetivo de

“estabelecer  expressa  e  implicitamente  verdadeira  sintonia  fina  com  a  Constituição  Federal”

(BRASIL,  2010a,  p.  14),  a  adoção  expressa  de  princípios  constitucionais2,  em  sua  vertente

processual — estes que, por sua vez, em privilégio  à desejada  sistematicidade que pretendeu a

Comissão atribuir ao Anteprojeto como um todo, foram dispostos em uma recém criada Parte

Geral3, esta que inaugura o texto do Novo Código.

[...] não se trata de um movimento setorizado no direito processual, mas sim no direito
como um todo; atualmente, o direito busca se aproximar da sociedade, a fim de trabalhar
para atender às necessidades sociais não mais de forma teórica ou apenas montando a
estrutura  jurídica, mas sim para operar funcionalmente junto á sociedade. (ANDRADE,
2011, p. 168).

Neste ínterim, em sua meta de “dar todo o rendimento possível a cada processo em si

mesmo  considerado”4 (BRASIL,  2010a,  p.  14), sobrevém  no  Anteprojeto  o  instituto  da

Flexibilização Procedimental.
2 “A tutela constitucional do processo tem o significado e escopo de assegurar a conformação dos institutos de direito
processual e seu funcionamento aos princípios que descendem da própria ordem constitucional. [...] O processualista
moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a serviço da ordem constitucional, o processo precisa refletir
as bases do regime democrático, nela proclamados; ele é, por assim dizer, o  microcosmos democrático do Estado de
Direito,  com  as  conotações  da  liberdade,  igualdade  e  participação  (contraditório),  em  clima  de  legalidade  e
responsabilidade” (DINAMARCO, 2009. p. 27). Pertinente, igualmente, o comentário do autor em sua conclusão parcial,
quando esboça que “é  licito  concluir,  ainda,  que todo o  direito  processual  constitucional   constitui  uma postura
instrumentalista – seja nessa instituição de remédios destinados ao zelo pela ordem constitucional, seja na oferta de
garantias aos princípios do processo, para que ele possa cumprir adequadamente a sua função e conduzir a resultados
jurídico-substanciais  desejados  pela  própria  Constituição  e  pela  lei  ordinária  (tutela  constitucional  do  processo)”.
(DINAMARCO, 2009. pp. 32/33).
3 Mesmo porque, neste sentido, a sistematicidade era um dos objetivos precípuos da reforma. Como podemos ler na
exposição de motivos, “O enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma consequência natural do
método consistente em se incluírem, aos poucos,  alterações no CPC, comprometendo a sua forma sistemática.  A
complexidade resultante desse processo confunde-se, até  certo ponto, com essa desorganização,  comprometendo a
celeridade e gerando questões evitáveis (= pontos que geram polêmica e atraem atenção dos magistrados) que subtraem
indevidamente a atenção do operador do direito. Nessa dimensão, a preocupação em se preservar a forma sistemática das
normas processuais, longe de ser meramente acadêmica, atende, sobretudo, a uma necessidade de caráter pragmático:
obter-se um grau mais intenso de funcionalidade.” (BRASIL, 2010a, p. 12).
4 “Na atualidade, percebe-se no discurso de boa parcela dos estudiosos do sistema processual uma maior preocupação
com as questões de sua eficiência do que com as referentes à legitimidade do mesmo. Apesar de não podermos nos
esquecer que ambas as questões são nuances importantíssimas para a temática processual, quando se busca a aplicação do
direito  a  partir  de  uma  perspectiva  democrática  e  constitucional,  uma  vez  que  ambas  são  complementares  e
interdependentes, não se pode negar que as contingências existentes (v.g. litigiosidade em massa, litigância de interesse
público, baixa satisfação popular com o trabalho jurisdicional, morosidade) conduzem a uma maior preocupação com
questões utilitaristas e de eficiência.” (NUNES, 2010, p. 110)
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Partindo de um discurso de legitimação do provimento jurisdicional, que promova a

superação do apego excessivo das formas5, da postura impassível do magistrado, e das discussões

sem fim, propostas pelos litigantes antagonistas, e — podendo-se ainda citar um sem número de

institutos e [im]posturas os quais necessitam superar-se —, o supramencionado instituto, proposto

para uma prestação jurisdicional mais democrática e efetiva6, surge como alternativa a criarem-se

“condições para que se possa proferir uma decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente

à causa” (BRASIL, 2010a, p. 14), atendendo a uma necessidade de se imprimir funcionalidade ao

processo.

Previsto, originalmente, nos artigos 107, V 7; e 151, §1º 8, do Anteprojeto do Código de

Processo Civil, o aludido instituto processual, “que privilegia o conteúdo em detrimento da forma,

em consonância com o princípio da instrumentalidade” (BRASIL, 2010a, p. 23) tem seu cerne na

possibilidade de o magistrado, em comum acordo com as partes — de modo que se respeite o

5 A complexidade e a multiplicidade de regras processuais abrem caminho para que o diálogo entre as partes para a
solução do conflito se transforme em uma batalha de regras formais, desatenta a seu objetivo primordial, a solução do
conflito. (ALVES DA SILVA, 2010, p. 30).
6 “[...] Cumpre, portanto, não se pugnar pela efetividade do processo como se ela fosse um ‘fim’ bem determinado e
valioso a ser alcançado. Prévia é a questão de definir-se, inclusive, qual é a função social do processo, o seu valor. Se por
efetividade traduzirmos a pura e simples solução do conflito, logrando-se a pacificação social (péssimo modo de se dizer,
pois em verdade o que há é a sujeição do vencido mediante a chamada violência simbólica, não necessariamente o seu
convencimento,  que pacificaria),  pouco importando a que preço  e com quais  consequências  essa efetividade  está
maculada em sua origem e em sua destinação. Jamais pode ser vista como um valor. Essa crítica perdura se associarmos
a efetividade do processo á efetividade do que foi decidido pelo magistrado, enquanto agente de poder político. Teríamos,
aqui, retrocedido no tempo, revalorizando um decisionismo da pior espécie, reentronizando o déspota que se pretendeu
banir. Se o parâmetro for a efetividade da decisão justa, teremos que definir, antes, o que seja decisão justa. Sem essa
imprescindível determinação prévia, falar-se em decisão justa é pura e simplesmente dizer-se nada sobre nada, com
manifesta intenção manipuladora. Se decisão justa é aquela que mantém exata correspondência entre o pretendido e o
decidido, o contraditório, inerente ao direito, impossibilita qualquer resposta, pois há pretensões contrapostas e sempre
apenas uma delas é tutelada, obtendo o usuário efetivamente o que postulou. Sem esquecer que incidiríamos, assim
dizendo, em tautologia ou no círculo vicioso de afirmar que qualquer decisão é justa porque decisão. Se decisão justa é a
que guarda perfeita correspondência com a verdade dos fatos e traduz exata aplicação a esses fatos do prescrito pelo
ordenamento jurídico, a justiça do decidido é totalmente dependente do procedimento que a precedeu e da qualificação
dos operadores que decidiram. Destarte, por mais que se pretenda mascarar, efetividade é algo de todo dependente do que
precede a decisão, vale dizer, da cognição e da certificação que a antecederam. Nessas é que cumpre colocar a ênfase. A
efetividade do injusto é,  na verdade,  a consagração da inefetividade do processo e da tutela jurídica.  Caso nosso
exacerbado pragmatismo pretenda transpor para o direito a lógica da avaliação pelo resultado, no processo, este resultado
tem que se submeter ao controle de valiosidade, inferível necessariamente da avaliação de quanto o precedeu no processo
de sua produção. [...] Enfim, e para concluir, propugnar trombeteando a efetividade do processo como valiosa por si
mesma é  usar  uma palavra  equívoca,  carregada  de  emocionalidade  [sic]  que  simplesmente  mascara  o  propósito,
consciente ou inconsciente, de se recuperar o exercício antidemocrático do poder político na sua dimensão jurisdicional.”
(PASSOS, 1999, p. 35).
7 “Art. 107. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] V – adequar as fases e
os atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir  maior efetividade à tutela do bem jurídico,
respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa;”. (BRASIL, 2010a, p. 72).
8 “Art. 151. Os atos e os termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a
exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. [...] § 1º Quando o
procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas
as partes e observados o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste.” (BRASIL, 2010a, p. 83)
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contraditório e a ampla defesa — possa adequar as fases e atos processuais às especificações do

conflito, a fim de “atribuir-lhe alto grau de eficiência.” 9 (BRASIL, 2010a, p. 13).

A adoção do referido instituto,  todavia — e a despeito  das expectativas  que nele  se

depositam — pressupõe determinadas posturas a serem adotadas pelos operadores do direito que,

entretanto, não condiriam, num primeiro momento, com as práticas que informam cultura jurídica

brasileira, marcadas por fortes traços inquisitoriais.

Ao impor-se ao magistrado uma postura ativa na condução e proposição de soluções e

alternativas,  quando  da  opção pela supressão  de  fases,  ou  seu  oposto,  no  prolongamento  da

instrução; e, igualmente, às partes, um dever de cooperação e lealdade nas opções pelas alternativas

procedimentais adequadas, tensões e resultados inesperados seriam inevitáveis.

Portanto, a perspectiva de adoção do instituto da Flexibilização Procedimental sugere uma

mudança de paradigma na compreensão dos papéis do juiz, das partes e do próprio Processo Civil,

enquanto garantia. 

Inobstante, a Comissão de Juristas ao enunciar que, como outras opções na atual reforma,

“[f]oram criados institutos inspirados no direito estrangeiro, [...], já que, a época em que vivemos é

de interpenetração das civilizações.” (BRASIL, 2010a, p. 33), grifando haver “[n]o processo civil

inglês,  [...] regra expressa a respeito dos ‘case management powers’.” (BRASIL, 2010a, p. 30,

grifos no original), permite fundamentar uma investigação mais ampla, abordando a inserção da

Flexibilização Procedimental em outros paradigmas jurídicos.

9 “[...] Cumpre, portanto, não se pugnar pela efetividade do processo como se ela fosse um ‘fim’ bem determinado e
valioso a ser alcançado. Prévia é a questão de definir-se, inclusive, qual é a função social do processo, o seu valor. Se por
efetividade traduzirmos a pura e simples solução do conflito, logrando-se a pacificação social (péssimo modo de se dizer,
pois em verdade o que há é a sujeição do vencido mediante a chamada violência simbólica, não necessariamente o seu
convencimento,  que pacificaria),  pouco importando a que preço  e com quais  consequências  essa efetividade  está
maculada em sua origem e em sua destinação. Jamais pode ser vista como um valor. Essa crítica perdura se associarmos
a efetividade do processo á efetividade do que foi decidido pelo magistrado, enquanto agente de poder político. Teríamos,
aqui, retrocedido no tempo, revalorizando um decisionismo da pior espécie, reentronizando o déspota que se pretendeu
banir. Se o parâmetro for a efetividade da decisão justa, teremos que definir, antes, o que seja decisão justa. Sem essa
imprescindível determinação prévia, falar-se em decisão justa é pura e simplesmente dizer-se nada sobre nada, com
manifesta intenção manipuladora. Se decisão justa é aquela que mantém exata correspondência entre o pretendido e o
decidido, o contraditório, inerente ao direito, impossibilita qualquer resposta, pois há pretensões contrapostas e sempre
apenas uma delas é tutelada, obtendo o usuário efetivamente o que postulou. Sem esquecer que incidiríamos, assim
dizendo, em tautologia ou no círculo vicioso de afirmar que qualquer decisão é justa porque decisão. Se decisão justa é a
que guarda perfeita correspondência com a verdade dos fatos e traduz exata aplicação a esses fatos do prescrito pelo
ordenamento jurídico, a justiça do decidido é totalmente dependente do procedimento que a precedeu e da qualificação
dos operadores que decidiram. Destarte, por mais que se pretenda mascarar, efetividade é algo de todo dependente do que
precede a decisão, vale dizer, da cognição e da certificação que a antecederam. Nessas é que cumpre colocar a ênfase. A
efetividade do injusto é,  na verdade,  a consagração da inefetividade do processo e da tutela jurídica.  Caso nosso
exacerbado pragmatismo pretenda transpor para o direito a lógica da avaliação pelo resultado, no processo, este resultado
tem que se submeter ao controle de valiosidade, inferível necessariamente da avaliação de quanto o precedeu no processo
de sua produção. [...] Enfim, e para concluir, propugnar trombateando a efetividade do processo como valiosa por si
mesma é  usar  uma palavra  equívoca,  carregada  de  emocionalidade  [sic]  que  simplesmente  mascara  o  propósito,
consciente ou inconsciente, de se recuperar o exercício antidemocrático do poder político na sua dimensão jurisdicional.”
(PASSOS, 1999, p. 35).
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Deste modo, o presente trabalho, debruçando-se sobre a Flexibilização Procedimental na

atual reforma do Código de Processo Civil,  propõe-se investigar:  (a) as premissas teóricas  da

Flexibilização Procedimental, enquanto conceito e enquanto instituto, partindo da compreensão da

doutrina; (b) o instituto em sistemas jurídicos estrangeiros que adotaram semelhante alternativa,

refletindo-se  comparativamente  sobre  as  diferentes  interpretações  e  significações  dadas  à

possibilidade judicial da flexibilização do procedimento; e, (c) a própria inserção da flexibilização

procedimental ao longo da atual reforma do Código.

Busca-se, desta forma, compreender a lógica que perfaz a adoção do aludido instituto

processual,  não apenas  do ponto de vista  jurídico,  mas,  igualmente,  em uma perspectiva  que

privilegie a compreensão das práticas que informam o processo brasileiro.

1. A FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL

1.1. A Flexibilização Procedimental no Processo Civil brasileiro

Apesar de a atual reforma do Código de Processo Civil ter trago à tona a discussão sobre a

Flexibilização Procedimental10, propriamente introduzindo o instituto aos grandes debates que se

seguiram ao anúncio de sua opção, sua disciplina não se trata propriamente de uma inovação, em si,

ao ordenamento jurídico brasileiro — ao menos não, no mais das vezes, sob a denominação que

hoje se adota11.

Dado que fora sugerida na atual reforma como instituto processual, enquanto conceito, a

Flexibilização Procedimental seria,

 [t]omando  o  procedimento  como  a  sequência  dos  atos  praticados  no  processo,  a
combinação lógica e cronológica entre eles e sua relação, bem como a disciplina para
concretização  dos institutos  previstos  nas  normas processuais,[...]  tornar  maleáveis  as
normas que regem esse último, ou seja, suavizar a rigidez da sequência dos atos, sua
relação e os institutos previstos nas normas processuais segundo as exigências do direito
material. (TAVARES, 2011, p. 137).

O instituto  da  Flexibilização  Procedimental  possibilitaria,  portanto,  na  hipótese  de  o

procedimento  em lei  regulado se mostrasse inadequado à tutela  do bem jurídico  pleiteado,  a

adequação do procedimento às especificidades do caso em concreto; isto, “[...] para que o meio, o

10 Cf., dentre outros, CABRAL, 2010; TAVARES, 2011; ANDRADE, 2011; GAJARDONI, 2011.
11 Cf. GAJARDONI, 2008; DIDIER JÚNIOR, 2010.
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processo, não seja um obstáculo à consecução da finalidade do processo, que é a justa apreciação do

mérito da causa, com o pleno respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa

e do devido processo legal.” (GRECO, 2009, p. 423).

Decorrente da constatação da

[...] impossibilidade da construção de procedimentos tomando-se por base tão somente a
busca  de seus  resultados  pragmáticos,  mas,  ganha importância  uma estruturação  que
aplique as normas fundamentais processuais em perspectiva dinâmica e que procure a sua
adaptação plena ao contexto de adequabilidade normativa de aplicação da tutela estatal. [...]
Procura-se  uma  estruturação  de  um procedimento  que  atenda,  ao  mesmo tempo,  ao
conjunto de princípios processuais constitucionais, às exigências de efetividade normativa
do ordenamento e à geração de resultados úteis, dentro de uma perspectiva procedimental
de Estado Democrático de Direito. (NUNES; BARROS, 2010, p. 20).

E isto,  de modo a evitar-se “conduzir  a  uma discussão e à  produção de provas em

instrução  inócua,  lastreada  sobre  aspectos  absolutamente  inúteis  e  mantendo  na  sombra  fatos

relevantes. Tudo em razão da inadequada preparação da causa.” (NUNES, 2010, p. 129).

Com efeito, partindo-se da premissa que a adequada tutela jurisdicional não pode ser
negada a pretexto da falta de um modelo legal de procedimento, tem-se que a resposta em
muitos casos depende em grande parte da flexibilização dos prazos, do retorno a fases
processuais já superadas (com o afastamento do rígido regime de preclusão a que estamos
sujeitos),  da  combinação  de  diferentes  atos  processuais  não  previstos  no  esquema
procedimental padrão, da superação de óbices de natureza puramente formal e da adoção
mais generosa da fungibilidade instrumental no sistema (GAJARDONI, 2008, pp. 2/3).

Por meio da cooperação entre as partes, através do contraditório participativo e com amplo

respeito  às  garantias  fundamentais  de cada um dos sujeitos  do processo,  quando “inexistindo

procedimento ideal para a tutela de dada situação, compete ao juiz [...] adequar o procedimento às

peculiaridades da causa, criando ou mesclando ritos.” (GAJARDONI, 2008, p. 105).

“Assim o fará, em caráter excepcional e fundamentadamente, só quando constatar: (a) a
inexistência de previsão legal adequada; (b) a inutilidade da regra formal avaliada no seu
aspecto finalístico; ou, (c) a situação das partes litigantes, a justificar a variação ritual, a
bem da igualdade material ou do consenso.” (GAJARDONI, 2008, p. 105).

Aplicada apenas subsidiariamente ao trâmite processual, nos casos excepcionais em que o

procedimento regulado em lei for um óbice à tutela do bem jurídico pleiteado, de modo que, “[n]ão

havendo nuança a justificar a implementação de alguma variação procedimental, o processo deverá

necessariamente seguir o rito fixado em lei, mantendo assim, a previsibilidade e a segurança que se

espera do procedimento processual.” (GAJARDONI, 2011, p. 693).

A disciplina  da  Flexibilização  Procedimental,  a  seu turno,  não  se  limitaria  apenas  à

aplicação destes três condicionantes.  Seu emprego,  no caso concreto,  diz respeito  a regras de
13



incidência que — apesar de se guiarem pela necessidade de efetivação da tutela jurisdicional —,

irão variar em extensão de acordo com o direito material objeto do litígio, 

No que se segue, usando das categorias de Gajardoni (2008), serão abordadas as premissas

teóricas da Flexibilização Procedimental, com seus fundamentos, seus pressupostos, condicionantes

e limites  de aplicação, partindo das hipóteses de flexibilização presentes na própria legislação

brasileira.

1.1.1. “Sistemas procedimentais e rigidez”12

Todo sistema procedimental, independentemente de como regule os trâmites de seus ritos,

obedece a uma “observância de forma” (GAJARDONI, 2008, p. 77). Podendo ser mais ou menos

rígidos quanto às suas regras formais, reconhecem-se dois possíveis sistemas no que tange à forma

dos atos procedimentais:  o  sistema da legalidade das formas procedimentais,  e o  sistema da

liberdade de formas procedimentais.

Naquele primeiro,

[...]  o  lugar  em  que  cada  ato  processual  tem  cabimento  encontra-se  rigidamente
preestabelecido em lei, podendo o desrespeito à prescrição legal implicar invalidade do
próprio  ato  processual,  do  seu  conjunto  (do  procedimento  todo),  ou  do  ato  final  e
conclusivo do processo (a sentença).13 (GAJARDONI, 2008, p. 79).

Por sua vez, neste segundo, “não há uma ordem legal preestabelecida para as práticas dos

atos processuais, competindo aos sujeitos do processo (ora às partes, ora ao juiz) determinar a cada

momento qual ato processual a ser praticado.”14 (GAJARDONI, 2008, p. 79). 

No caso do Brasil, filiando-se àquela primeira ordem de sistemas, tem-se que “[e]m razão

do princípio da legalidade, que rege a atuação a atuação do Estado e de seus agentes, dentre eles os

magistrados,  todo processo judicial,  como uma relação jurídica  de direito  público,  tem o seu

procedimento previsto em lei.” (GRECO, 2009, p. 254).

E assim é por que o procedimento, no direito processual eminentemente publicístico como
o atual,  atende,  sobretudo,  a interesses  públicos.  Não foi  instituído como regra,  para

12 Cf. GAJARDONI, 2008, pp. 77/80.
13 “Este sistema tem por grande mérito a previsibilidade e a segurança que ofertam ao jurisdicionado, ciente da maneira
como se desenvolverá o processo do início ao fim. Mas é burocrático e em muitas ocasiões implica a prática de atos
processuais desnecessários ou inadequados à efetiva tutela dos direitos.” (GAJARDONI, 2008, p. 79).
14 “O sistema da liberdade de forma do procedimento permite um encaminhamento mais célere ao feito, já que possível a
eliminação dos atos desnecessários ao iter, bem como sua adequação à efetiva tutela do direito material. Gera, todavia,
suposta  insegurança,  visto  que  as  partes  podem  ser  surpreendidas  por  decisões  surpresas   e  exigências  formais
desarrazoadas. Além disso, aduz-se que o juiz pode, conscientemente ou não, ceder influências prejudiciais ao interesse
de uma das partes, manipulando o procedimento em desfavor da igualdade.” (GAJARDONI, 2008, p. 79).
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favorecer ou para beneficiar as partes, tampouco para contemplar a comodidade de alguma
delas.  O  interesse  envolvido  na  criação  de  procedimentos,  especialmente  de  cunho,
sumário ou especial, parece, sobretudo, atender a um reclamo estatal em extrair da função
jurisdicional,  do  trabalho  jurisdicional  mesmo,  um  rendimento  maior.  Portanto  o
procedimento ou o rito não é objeto possível de convenção das partes, de transigência ou de
renúncia delas, mesmo que ambas e também o juiz estejam completamente concordes
quanto a isso. (GAJARDONI, 2008, p. 80).

Assim, “[a] subordinação dos procedimentos ás regras legais é um pressuposto processual

objetivo; mas será que tal subordinação é rígida? Não pode haver um procedimento livre, ditado

pelo juiz? Será que o juiz não pode descumprir nenhuma regra de procedimento?” (GRECO, 2009,

p. 423).

Apesar de buscar garantir segurança e estabilidade, as regras formais de condução do

procedimento, quando assumindo um caráter de rigidez excessiva, culminam no oposto daquilo que

se  pretendiam garantir:  passam a  criar  obstáculos  à  consecução  da  tutela  jurídica,  posto  que

engessam o exercício daquelas garantias mesmas que visavam tutelar.

Toda vez que o legislador engendra um procedimento concentrado demais, o procedimento
acaba -se tornando livre. Isso por que alguns procedimentos são concentrados de tal forma
que o impedem a cognição satisfatória por parte do juiz e o respeitos às garantias do
contraditório  e  da  ampla  defesa  [...]  Diante  da  impossibilidade  de  atender-se  ao
procedimento previsto em lei, acaba o juiz por criar um procedimento próprio em que
procura garantir ás partes o contraditório e a paridade de armas, através da estipulação de
uma nova série de atos, que não está definida na lei, a ser praticada em prazos razoáveis.15

(GRECO, 2009, p. 424).

É neste aspecto que, reconhecendo a necessidade de, em não se havendo “modelos legais

aptos à tutela adequada e tempestiva do direito material, há de se conferir ao juiz ‘condições de

acelerar procedimentos, ou freá-los, de acordo com a necessidade concreta [...]’”. (GAJARDONI,

2008, p. 134).  Deste comando, de se garantir a possibilidade de uma tutela efetiva, em detrimento

do procedimento em lei regula, ou à sua falta, decorre o principio da adaptabilidade.

1.1.1.1. Princípio da Adequação e Princípio da Adaptabilidade

Apesar, contudo, de inserido em sistema judicial no qual sistemática de regras que exige o

respeito absoluto ao procedimento regulado em lei, é dado, contudo, como corolário da construção

de um processo mais justo, da busca de uma tutela efetiva — atendendo ao comando constitucional

15 “É o que ocorre, por exemplo, na ação especial de alimentos (Lei nº. 5.478/68, arts. 5º a 12), em que o réu é citado para
defender-se em audiência , na qual será tentada a conciliação, serão colhidas as provas, realizados os debates e proferida a
sentença. Se o autor requerer prazo para falar sobre os documentos que o réu juntou à contestação, o que o juiz deverá
deferir, terá de remarcar a continuação da audiência para outro dia ou seguir com a tentativa de conciliação e a instrução
da causa, remarcando a audiência para os debates e a sentença em outro dia, ou, ainda fixar prazos sucessivos para
alegações finais escritas, seguido-se a sentença escrita.” (GRECO, 2009, p. 424).
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da efetividade da tutela jurisdicional em sua potencialidade, e não apenas em um sentido formal —,

a possibilidade de se adequar o procedimento à tutela do caso em concreto.

A esta possibilidade é dado o nome de princípio da  adaptabilidade,  elasticidade,  ou

adequação formal do processo.

“A existência de regras especiais para determinados procedimentos, em função da relação

jurídica substancial submetida à apreciação do órgão jurisdicional, revela exatamente a necessidade

de adequação do processo ao direito material.” (OLIVEIRA, 2010, p. 164).

O princípio da  adaptabilidade decorreria, por sua vez, do princípio da  adequação, este

como sendo informador da produção legislativa das regras processuais, onde a própria construção

do procedimento deve ser feita tendo-se em vista a natureza e as peculiaridades do objeto do

processo (DIDIER JÚNIOR, 2010, p. 68).

Estes  princípios  justificam-se  dentro  da  lógica  que  permeia  o  direito  processual

contemporâneo, mesmo porque, a construção de um regramento processual obedece à preleção de

normas abstratas, não cabendo propriamente a eleição de tantos procedimentos quanto imagináveis

— posto que impossível, e, neste sentido, mesmo incabível à função legislativa.

Desta forma, é reservado ao legislador um trabalho inicial, mais abstrato, de normatização

de procedimentos genéricos, e, posteriormente, a tutela ao caso concreto cabendo ao magistrado,

dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos, gerenciar o desenvolvimento do procedimento, de

modo que este atenda às necessidades prementes do caso concreto — por exemplo, invertendo a

ordem de produção de provas, garantindo o contraditório nos embargos declaratórios de efeitos

infringentes, elegendo a medida mais adequada para o cumprimento das obrigações de fazer e dar,

etc. (GAJARDONI, 2008, p. 136).

Outrossim, nada impede

[...] que se possa previamente conferir ao magistrado, como direito do processo, poderes
para conformar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, tudo como meio de
mais bem tutelar o direito material. Também se deve permitir ao magistrado que corrija o
procedimento que se revele inconstitucional, por ferir um direito fundamental processual,
como o contraditório (se um procedimento não previr o contraditório, deve o magistrado
ex  officio,  como forma  de  efetivação  desse  direito  fundamental).  Eis  que  aparece  o
princípio da adaptabilidade, elasticidade, ou adequação judicial do procedimento: cabe ao
órgão  jurisdicional  prosseguir  na  empresa  da  adequação  do  processo,  iniciada  pelo
legislador,  mas que,  em razão da natural  abstração do texto normativo, pode ignorar
peculiaridades de situação concretas somente constatáveis caso a caso. (DIDIER JÚNIOR,
2010, p. 71).

Dentro deste discurso, “a flexibilidade do procedimento às exigências da causa é, então,

fundamental para a melhor consecução dos fins do processo.” (DIDIER JÚNIOR, 2010, p. 72).
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Contudo,  a  aplicação  do  principio  da  adaptabilidade — como  a  própria  eleição  da

flexibilização do procedimento — teria apenas natureza subsidiária, incidindo apenas em casos que

o legislador não tenha criado especificamente um procedimento individualizado e adequado para

sua tutela, seja em razão do bem jurídico tutelado ou de uma condição das partes. Neste sentido —

como parcialmente antecipado — caso o procedimento, em sua generalidade normativa, atenda às

características do caso, não haveria necessidade para uma adaptação (GAJARDONI, 2008, p. 137).

Não obstante, 

a riqueza da práxis forense, todavia, bem tem demonstrado que o legislador é incapaz de
modelar, com perfeição, procedimentos específicos para todas as situações quotidianas.
Sempre há de surgir um caso novo que, por força do direito debatido ou da qualidade de
um dos litigantes, justifique uma calibração do procedimento às circunstâncias da causa, e,
portanto,  à  aplicação  do  princípio  da  adaptabilidade.  [...]  A  partir  desta  constatação
pragmática,  o operador  jurídico deve buscar,  a  bem da funcionalidade  do sistema,  a
construção de uma teoria plausível para justificar a adaptação, algo que só é possível [...]
através da flexibilização das regras do procedimento. (GAJARDONI, 2008, pp. 137/138).16

A adaptabilidade ocorrerá, portanto, em se havendo expressa necessidade da medida, e

atendendo ao requisitos indispensáveis à sua aplicação — como ocorrerá na flexibilização17 —,

quais  sejam a necessidade de finalidade  na implementação da adequação do procedimento,  a

participação das eventuais sujeitos interessados na decisão, e a exposição das razões, em decisão

fundamentada,  pelas quais a flexibilização procedimental  se aplicaria  ao caso.  (GAJARDONI,

2008, p.88).

1.1.2. “Requisitos indispensáveis à Flexibilização Procedimental”18

Outrossim,  quando “inexistindo  procedimento  ideal  para  a  tutela  de  dada  situação,

compete ao juiz [...] adequar o procedimento às peculiaridades da causa, criando ou mesclando

ritos.” (GAJARDONI, 2008, p. 105).

16 “Por vinculado ao sistema da legalidade das formas, nosso pais se filiou, preponderantemente, ao primeiro regime de
flexibilização  procedimental  [regido  por  força  de  lei],  com  ampla  incidência  do  modelo  legal  de  tramitações
procedimentais alternativas em detrimento do modelo legal genérico de flexibilização. A regra de flexibilização do
procedimento no Brasil é, portanto, a do estabelecimento legislativo de variantes rituais previamente imaginada pelo
legislador, como nos arts. 330; 331, § 3º; 527, II; 557 e 557-A; todos do CPC. Só em algumas poucas e específicas
hipóteses  (lamentavelmente)  o nosso legislador admitiu  a  flexibilização  de maneira  genérica,  delegando ao juiz a
adaptabilidade, como fez na última parte do art. 21 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), ou no art. 153 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90)”.  (GAJARDONI, 2008, p. 139).
17 “[...] Anote-se que nas situações em que é conferido ao juiz o poder de eleger o melhor procedimento para o caso, sua
decisão deve ser pautada pela consciência e equidade, o que não significa que o juiz seja aqui livre para decidir segundo
um seu capricho individual. A autorização é para que, em conjunto com as partes procure, caso a caso, a solução que
corresponda melhor às concepções morais e econômicas vigentes ao seu tempo, adaptando o procedimento, assim, às
circunstâncias subjetivas ou objetivas da causa”. (GAJARDONI, 2008, p. 140).
18 Cf. GAJARDONI, 2008, pp. 87/95.
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“Assim o fará, em caráter excepcional e fundamentadamente, só quando constatar: (a) a
inexistência de previsão legal adequada; (b) a inutilidade da regra formal avaliada no seu
aspecto finalístico; ou, (c) a situação das partes litigantes, a justificar a variação ritual, a
bem da igualdade material ou do consenso.” (GAJARDONI, 2008, p. 105).

Aplicada apenas subsidiariamente ao trâmite processual, nos casos excepcionais em que o

procedimento regulado em lei for um óbice à tutela do bem jurídico pleiteado, de modo que, “[n]ão

havendo nuança a justificar a implementação de alguma variação procedimental, o processo deverá

necessariamente seguir o rito fixado em lei, mantendo assim, a previsibilidade e a segurança que se

espera do procedimento processual.” (GAJARDONI, 2011, p. 693).

Portanto,  sendo  certo  que  sua  aplicação  se  daria  apenas  em  caráter  excepcional,

identificam-se como necessários à implementação da Flexibilização Procedimental no caso concreto

as exigências de finalidade, de contraditório útil, e, de motivação (GAJARDONI, 2008; 2011) —

decorrendo que, caso ausente qualquer um destes três condicionantes, inaplicável a flexibilização do

procedimento.

Em outras palavras, ínsitos à adequação do procedimento são as

“[...] necessidade de existência de um motivo para que se implemente, no caso concreto,
uma variação  ritual  (finalidade),  na  participação  das  partes  na  decisão  flexibilizadora
(contraditório), e na indispensabilidade de que sejam expostas as razões pelas quais a
variação será útil para o processo (motivação).” (GAJARDONI, 2008, p.88).

1.1.2.1. Finalidade

No que tange à finalidade, “toda vez que o instrumento predisposto pelo sistema não for

apto à tutela eficaz do direito reclamado, possível a variação ritual.” (GAJARDONI, 2011, p. 693).

Em semelhante modo, caso no trâmite do processo for constatada “imposição legal havida por mero

culto à forma” (GAJARDONI, 2011, p. 693), ou, em se tratando da condição da parte, necessária

“composição  de  uma  igualdade  processual  e  material  consoante  valores  constitucionais”

(GAJARDONI, 2011, p. 693).
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1.1.2.2. Contraditório participativo

Quanto  à  exigência  do  contraditório  útil19,  fora  reconhecer-se  como  exigência

fundamental  da relação processual,  no caso da Flexibilização Procedimental  o exercício desta

garantia ganha contornos imperativos.

Encarando-se, neste caso, o contraditório não apenas como possibilidade de manifestar-se

no processo, que “se esgota na ciência bilateral dos atos do processo e na possibilidade de influir na

decisão judicial” (GAJARDONI, 2011, p. 694), mas sim, como decorrente da “participação das

partes à própria formação dos procedimentos e provimentos  judiciais, seja através de manifestação

prévia,  seja  pela  ampla  possibilidade  de  recorrer  das  decisões  que  alteram  o  procedimento.”

(GAJARDONI, 2011, p. 694).

[...]  não  se  pode  tomar  as  partes  de  surpresa  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  do
contraditório,  eventual  alteração  procedimental  não  prevista  no  iter estabelecido
legalmente depende da plena participação delas (preventiva ou repressivamente), até para
que as etapas do procedimento sejam previsíveis. E isto só será possível se o julgador
propiciar ás partes efetiva oportunidade para se manifestarem sobre a inovação, pois, ainda
que não estejam de acordo com a flexibilização do procedimento, a participação efetiva dos
litigantes na formação do desta decisão é o bastante para se precaverem processualmente,
inclusive valendo-se de recursos para reparar eventuais iniquidades. Portanto, no âmbito da
flexibilização dos procedimentos, toda vez que for adequada a inversão da ordem, inserção
ou  exclusão  de  atos  processuais  abstratamente  previstos,  a  ampliação  dos  prazos
rigidamente fixados,  ou outra medida de que escape do padrão legal,  indispensável a
realização de contraditório, preferencialmente preventivo, desde que útil aos fins colimados
pela variação ritual, garantindo-se sempre aos litigantes o pleno exercício do feixe de
garantias advindas do devido processo constitucional [...]. (GAJARDONI, 2011, p. 694).

1.1.2.3. Motivação

Por fim,  a exigência  de motivação,  tanto quanto à  exigência  do contraditório  útil,  é

inerente  ao exercício  jurisdicional,  mormente  no que  tange  à  adequação  do procedimento  —

“condição esta que não diverge, por força de disposição constitucional [...] da sistemática adotada

para toda e qualquer decisão judicial.” (GAJARDONI, 2008, p. 94).
19 “[...]  Faz-se  mister  verificar  que  o  processo  democrático  deve  ser  aplicado  mediante  os  ditames  do  modelo
constitucional de processo, conjunto de princípios e regras constitucionais que garantem a legitimidade e a eficiência da
aplicação da tutela. A divisão de papéis e funções a serem desenvolvidas dentro do processo [...] merece ser desenvolvida
dentro de uma visão constitucional que garanta ao mesmo tempo o desenvolvimento do processo em tempo razoável e
um debate processual que gere a formação do provimento seguindo os ditames do devido processo legal [...] No entanto,
torna-se imperiosa a aplicação da chamada comparticipação entre juiz e partes (e seus advogados), [...] e que, levada a
sério, conduziu a idealização de uma nova forma de implementação da cognição ao se perceber que um debate bem feito
conduz á redução do tempo processual e à formação de decisões melhor construídas, com a decorrente diminuição de
recursos. [...] [O] princípio do contraditório que garante uma simetria de posições subjetivas, além de assegurar aos
participante do processo a possibilidade de dialogar e de exercitar um conjunto de controles, de reações e de escolhas
dentro desta estrutura. Dentro deste enfoque [...] o contraditório não pode mais ser analisado como mera garantia formal
de bilateralidade de audiência, mas, sim, como uma possibilidade de influência [...] sobre o desenvolvimento do processo
e sobre a formação de decisões racionais, com inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa.”  (THEODORO
JÚNIOR, NUNES, 2009, pp. 108/109).
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A necessidade de motivação das decisões judiciais assume caráter de garantia contra o
possível  poder  arbitrário,  tornando-se  verdadeiro  instrumento  de  limitação  ao  poder
judicial. [...] A motivação das decisões permite verificar, in concreto, se o juiz atuou com
imparcialidade, permite a aferição sobre a legalidade da decisão e, ainda, permite verificar
se houve respeito a todos os princípios decorrentes do devido processo legal. (AMORIM,
2011, p. 843).

Assim, de presença de todos os pressupostos e condicionantes à sua aplicação — isto é,

havendo finalidade à adequação do procedimento, respeitando-se o contraditório útil, e motivada a

decisão que lhe determinar — bem como, delimitada sua incidência, “a flexibilização das regras

procedimentais não se incompatibilizaria com o princípio do devido processo legal. Pelo contrário,

vai ao encontro dele, possibilitando que o procedimento seja moldado particularizadamente, sem

prejuízo da previsibilidade e da segurança.” (GAJARDONI, 2008, p. 105).

1.1.3. Modelos legais de incidência da Flexibilização Procedimental

Partindo da constatação de que o procedimento em lei regulado não atende, no todo, às

especificidades de cada caso individualmente considerado, cabe ao magistrado, portanto, aplicar em

concreto as diretrizes abstratamente elegidas à tutela do bem jurídico em concreto  — de onde

decorrem os fundamentos da Flexibilização Procedimento, corolário do princípio da adaptabilidade.

Neste sentido,  “o operador jurídico deve buscar,  a bem funcionalidade do sistema,  a

construção de uma teoria plausível para justificar a adaptação, algo que só é possível [...] através da

flexibilização das regras do procedimento.” (GAJARDONI, 2008, p. 138).

Desta teoria plausível para justificar a adaptação — necessidade de se adequar o direito

material às especificidades da tutela jurídica —, abstraem-se as regras concernentes à Flexibilização

Procedimental.  Do  princípio  da  adaptabilidade,  são  dedutíveis  três  sistemas  de  flexibilização

possíveis, os quais encontramos na legislação brasileira: as (a) flexibilização procedimental legal —

que se divide em flexibilização legal genérica, e flexibilização legal alternativa; (b) flexibilização

procedimental judicial; e, (c) flexibilização procedimental voluntária (GAJARDONI, 2008).

Em  se  tratando  da  flexibilização  procedimental  legal,  é  modelo  de  adequação  do

procedimento que se dá por força de lei (GAJARDONI, 2008, p. 138).

O  modelo  de  flexibilização  procedimental  judicial,  a  seu  turno,  é  decorrente  de

interpretação sistemática das funções do juiz, de modo que se habilite o magistrado a adequar o

procedimento às especificidades do conflito na hipóteses de incongruências entre o texto legal e as

exigências inerentes à tutela, e à pratica forense quotidiana (GAJARDONI, 2008, p. 138).
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No que tange à flexibilização procedimental voluntária, nas poucas hipóteses em que é

autorizada, seria dado às partes elegerem o procedimento que entendessem viável à tutela dos

direitos em litígio (GAJARDONI, 2008, p. 138).

Por  vinculado  ao  sistema  de  legalidade  das  formas,  nosso  país  se  filiou,
preponderantemente, ao [...] regime de flexibilização procedimental [legal], com ampla
incidência do modelo legal de tramitações procedimentais alternativas  em detrimento do
modelo legal genérico de flexibilização. A regra da flexibilização do procedimento no
Brasil  é,  portanto,  a  do  estabelecimento  legislativo  de  variantes  rituais  previamente
imaginadaspelo  legislador  [...].  Só  em  algumas  poucas  e  específicas  hipóteses
(lamentavelmente)  o  nosso  legislador  admitiu  a  flexibilização  de  maneira  genérica,
delegando ao juiz a adaptabilidade [...]. (GAJARDONI, 2008, p. 139).

1.1.3.1. “Flexibilidade Procedimental legal”20

O  primeiro  sistema  de  flexibilização  do  procedimento  identificado  é  o  sistema  da

Flexibilização Procedimental legal. 

De fato, disposição legal pode autorizar o juiz a proceder a adaptação do procedimento à
causa. Esta autorização pode ser incondicionada (como fez o legislador português no [...]
art. 265-A do CP C Luso, sob o nome de princípio da adequação formal)21, hipótese em
que a norma deixa a critério do julgadora variação procedimental adaptadora, sem indicá-la
expressamente; ou pode o legislador prever tramitações alternativas para a causa, casos em
que o juiz, conforme  as opções previamente postas na legislação, elege a que pareça ser
mais adequada para a tutela do caso em concreto, não podendo, todavia, escolher fora do
rol legal. (GAJARDONI, 2008, p. 138, grifos no original).

A flexibilização procedimental legal, em razão mesmo do conteúdo dos dispositivos a que

se pode referir — isto é, se a delegação legislativa é no sentido de permitir a flexibilização irrestrita,

ou se dá por opções, alternativas ao procedimento comum padrão à tutela do bem jurídico — se

dividiria, assim, em flexibilização procedimental legal genérica, e flexibilização procedimental legal

alternativa.

Deste modo, flexibilização procedimental legal,

[...] por força da lei pressupõe que o legislador, não se julgando totalmente capacitado em
promover  a  prévia  antevisão  das  nuances  práticas  e  consequente  adaptação  dos
procedimentos ao caso em concreto, ou a deixou ao exclusivo critério do órgão judicial, ou
indicou  algumas  variantes  procedimentais  a  serem judicialmente  eleitas  conforme  as
particularidades do caso. No primeiro caso, tem-se a flexibilização procedimental legal
genérica em que será mesmo o juiz, com a co0laboração das partes, que elegerá a melhor
combinação  de  atos  processuais.  No  outro  caso  tem-se  a  flexibilização  legal  por
tramitações procedimentais alternativas. (GAJARDONI, 2008, p. 140).

20 Cf. GAJARDONI, 2008, pp. 140/180.
21 Cf. 2.2.1.1.
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Exemplos de flexibilização procedimental legal genérica na legislação brasileira incluiriam

os (a) artigo 153 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990)22; (b) artigo 1.109 do

Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/1973)23; (c) artigo 21 e § 1º da Lei de Arbitragem (Lei n.

9.307/1996)24; (d) artigo 6º da Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995)25; (e) artigos 461, § 5º

e 461-A, § 3º, ambos do Código de Processo Civil26; e artigo 84, § 5º do Código de Defesa do

Consumidor  (Lei  n.  8.078/1990)27,  dispondo  sobre  a  atipicidade  das  medidas  executivas  nas

obrigações de fazer, não fazer e dar coisa.

Por  sua vez,  exemplos  de flexibilização procedimental  legal  alternativa  na legislação

brasileira incluiriam os: (a) artigo 277, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil28, dispondo sobre a

conversão do procedimento sumário em ordinário; (b) artigo 331, § 3º, do Código de Processo

Civil29, dispondo sobre a facultatividade da audiência preliminar; (c) artigos 333, do Código de

22 “Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a
autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério
Público.” (BRASIL, 1990a)
23 “Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a observar critério de legalidade
estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.” (BRASIL, 1973).
24 “Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá
reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao
próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. § 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento,
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.” (BRASIL, 1996).
25 “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às
exigências do bem comum.” (BRASIL, 1995).
26 “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica  da  obrigação  ou,  se  procedente  o  pedido,  determinará  providências  que  assegurem o resultado  prático
equivalente ao do adimplemento.  [...]  § 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de
multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.” (BRASIL, 1973). E, ainda, “Art. 461-A. Na ação que
tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da
obrigação. [...] § 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461.” (BRASIL, 1973).
27 “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
[...] § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas
necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade
nociva, além de requisição de força policial.” (BRASIL, 1990b).
28 “Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a
antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando o comparecimento das
partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. [...] § 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a
impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda, determinando, se for o caso, a conversão
do procedimento sumário em ordinário. [...] § 5º A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova
técnica de maior complexidade.” (BRASIL, 1973).
29 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que
admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as
partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. [...]
§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões
processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se
necessário.  § 3º Se o direito em litígio não admitir transação,  ou se as  circunstâncias  da causa evidenciarem ser
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Processo Civil30, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor31, dispondo sobre a distribuição

dos ônus da prova; (d) artigo 285-A, do Código de Processo Civil32, dispondo sobre o julgamento

antecipadíssimo da lide; (e) artigo 330, do Código de Processo Civil33, dispondo sobre o julgamento

antecipado da lide; (f) artigo 518, § 1º, do Código de Processo Civil34, dispondo sobre as súmulas

impeditivas de recursos; (g) artigos 527, I; e, 557, §§ 1º e 1º A, do Código de Processo Civil35,

dispondo sobre o julgamento monocrático dos recursos; (h) artigos 527, II; e, 544, § 3º do Código

de Processo Civil36, dispondo sobre a conversão legal de recursos.

improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do §
2º.” (BRASIL, 1973).
30 “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;  II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.  Parágrafo único.  É nula a convenção que
distribui  de maneira  diversa  o ônus da  prova quando:  I  -  recair  sobre  direito  indisponível  da parte;   II  -  tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”(BRASIL, 1973).
31 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (BRASIL, 1990).
32 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de
total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o
teor da anteriormente prolatada. § 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a
sentença e determinar o prosseguimento da ação. § 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para
responder ao recurso.” (BRASIL, 1973).
33 “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; II - quando ocorrer a
revelia (art. 319).” (BRASIL, 1973).
34 “Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para
responder. § 1º O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.” (BRASIL, 1973)
35 “Art.  527.  Recebido  o  agravo  de  instrumento  no  tribunal,  e  distribuído  incontinenti,  o  relator:  I  -  negar-lhe-á
seguimento, liminarmente, nos casos do art. 557;” (BRASIL, 1973). E, ainda, “Art. 557. O relator negará seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. § 1º-A Se a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. § 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao
órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa,
proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.” (BRASIL, 1973).
36 “[...] II - converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que
a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa;” (BRASIL, 1973). E, ainda, “Art. 544.  Não admitido
o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 (dez) dias. [...] § 3º O
agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 (dez) dias oferecer resposta. Em seguida, os autos serão
remetidos à superior instância, observando-se o disposto no art. 543 deste Código e, no que couber, na Lei no 11.672, de 8
de maio de 2008.” (BRASIL, 1973).
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1.1.3.2. “Flexibilidade Procedimental judicial”37

A flexibilização  judicial do procedimento, escapando do comando normativo direto —

como seria o caso da flexibilização legal do procedimento —, abstraí-se, contudo, da necessidade de

”apesar da omissão legislativa, as variantes rituais forem indispensáveis para a construção de um

procedimento aderente à qualidade especial das partes ou ao direito material” (GAJARDONI, 2008,

p. 139).

Neste sentido,

Ainda que não haja previsão legal alguma a respeito, competiria ao juiz38, com base nas
variantes do caso em concreto (objetivas e subjetivas), modelar o procedimento para a
obtenção de adequada tutela, elegendo quais os atos processuais que se praticarão na série,
bem como sua forma e modo. (GAJARDONI, 2008, p. 138, grifos no original).

No que tange  à flexibilização procedimental  judicial,  exemplos  de sua incidência  na

legislação brasileira incluiriam os (a) procedimento diferenciado para direitos difusos e coletivos39;

(b) inversão da ordem da produção probatória40; (c) fungibilidade entre ritos e demandas, entre

defesas,  entre  procedimentos  liquidatórios,  e  entre  tutelas  cautelares  típicas  e  atípicas41;  (d)

37 Cf. GAJARDONI, 2008, pp. 180/215.
38“[...] não se pode esquecer que o processo de aplicação do direito mostra-se, necessariamente, obra de acomodação do
geral ao concreto, a requerer incessante trabalho de adaptação e até de criação, mesmo por que o legislador não é
onipotente na previsão de todas e inumeráveis possibilidades oferecidas pela inesgotável riqueza da vida. Assim, o rigor
do formalismo resulta temperado pelas necessidades da vida, agudizando-se o conflito entre o aspecto unívoco das
características externas e a racionalização material que deve levar a cabo o órgão judicial, entremeada de imperativos
éticos, regras utilitárias e de conveniência ou postulados políticos, que rompem com a abstração e a generalidade.”
(OLIVEIRA, 2010, p. 251). 
39 “Valendo-se do mesmo fundamento de repercussão e alcance do direito tutelado em sede coletiva, é conveniente que o
juiz, a fim de ampliar  a representação e estimular a participação da sociedade no destino da ação coletiva, manipule o
procedimento, à minha de previsão legal, a fim de incentivar a formação de assistência litisconsorcial ativa entre os co-
legitimados em certas ações coletivas, e até mesmo convide entidades a participarem do feito como amicus curiae [...].”
(GAJARDONI, 2008, p. 186, grifos no original).
40 “A cogência das disposições que fixam a ordem de produção de provas, todavia, não pode ser levada tão a sério.
Questões de conveniência e oportunidade na produção da prova, bem como outras relacionadas ao custo e à dificuldade
em realizar algumas delas (especialmente a dispendiosa prova pericial), justificam que as rígidas disposições da legislação
sejam  fundamentalmente  flexibilizadas  para  a  mais  adequada,  célere  e  menos  custosa  resolução  do  conflito.”
(GAJARDONI, 2008, p. 187)
41 “A adaptação judicial com base na fungibilidade pode ser operada de duas maneiras distintas: (a) pelo recebimento e
processamento do ato processual inadequado como sendo adequado; e (b) pelo recebimento do ato processual menos útil
como sendo o mais útil. Na primeira situação, a operação, que pode se dar oficiosamente, objetiva evitar que a parte seja
prejudicada pelo erro escusável, principalmente nas hipóteses em que a doutrina e a jurisprudência ainda não chegaram a
um denominador comum quanto ao ato processual adequado, ou a respeito da forma para se atingir determinado fim
pretendido. O ideal é que seja aceito como meio equivocadamente empregado como sendo o correto, mas, se isso não for
procedimentalmente possível, que então se opere a conversão de um ato em outro, com os reflexos daí decorrentes. Na
segunda situação — que depende de concordância do interessado, eis que a opção pela via de menos utilidade pode
revelar certa dose de estratégia processual —, o papel do juiz é o de atuar com base no princípio da cooperação, alertando
a parte de que ato processual  diverso alcançaria  melhores resultado do que o praticado. Nesses casos,  havendo a
concordância do autor do ato, a conversão do menos útil no mais útil é a única solução.” (GAJARDONI, 2008, p. 191).
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adequação do procedimento legal e abstratamente previsto, em sede ordinária ou recursal42; (e)

flexibilização judicial de prazos e de regras de preclusão43.

1.1.3.3. “Flexibilidade Procedimental voluntária”44

Por fim, o modelo de Flexibilização Procedimental voluntária, onde,

Competiria às partes eleger alguns atos processuais da série, ainda que também em caráter
excepcional e com condicionamentos.

Na legislação processual brasileira, as hipóteses de flexibilização procedimental voluntária

— sendo em número reduzido mais  reduzido que as  demais  — dispõem no sentido das  (a)

flexibilização da cogência  em favor  da eleição  do procedimento  pela  parte45;  (b)  prorrogação

convencional de prazos46; (c) eleição do ato processual na série do procedimento47.

42 “O juiz, diante de particularidades próprias da causa, é o melhor árbitro do procedimento a ser seguido, devendo fixá-lo
a fim de adaptá-lo ao direito material e à situação específica das partes litigantes. Desde que garanta aos contendores o
devido processo constitucional e previsibilidade de suas ações, pode excepcionalmente manipular o procedimento. [...]
Em vista disso, a experiência cotidiana do foro tem recomendado que alguns modelos genericamente previstos pelo
legislador,  circunstâncias  bastante  específicas,  sejam  substituídos,  parcial  ou  integralmente,  por  outros  modelos
procedimentais muito mais aptos à tutela do caso em concreto.” (GAJARDONI, 2008, p. 201/202).
43 No que tange à flexibilização dos prazos,  “[...]  As circunstâncias  da causa recomendam, ainda que inexistente
autorização legal, que os prazos sejam adaptados judicialmente conforme a complexidade da matéria de fato e de direito
debatido (direito material), ou, ainda, conforme as particularidades pessoais da parte litigante. A flexibilização judicial do
prazo, além disso, potencializa o alcance dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao se permitir que o
magistrado manipule o prazo, o litigante pode obter tempo suficiente para levantamento das provas e preparação da
defesa ideal.” (GAJARDONI, 2008, p. 211). No âmbito da preclusão, “[...] se apesar da ofensa do prazo legal ou judicial
as exigências [de que no momento da efetiva decisão da causa as partes já tenham exposto ao juiz suas razões de fato e de
direito; de que seja respeitado o desenvolvimento do processo através de suas sucessivas fases processuais (postulatória,
instrutória,  decisória);  e, de que seja observado o contraditório, o direito de defesa,  a imparcialidade do juiz,  que
certamente seria violada se, findo o prazo, a outra parte, surpreendendo o adversário, praticasse novo ato] [...] forem
atendidas não há motivo para se obstar a prática do ato processual, ainda que intempestivo. Se a razão prevalente dos
termos processuais é a de garantir certeza e ritmo [...] ao procedimento, e se ainda é possível a prática do ato processual
sem violação das fases de desenvolvimento do processo ou do contraditório, dispensa-se a forma temporal dada pelo
legislador a bem da adequada tutela das partes e do direito material, afastando-se a aparente preclusão extrínseca havida.”
(GAJARDONI, 2008, p. 214).
44 Cf. GAJARDONI, 2008, pp. 215/222.
45 “Tem-se sustentado que a parte pode, salve em situações excepcionais decorrente da incompatibilidade lógica entre a
pretensão formulada e o procedimento comum (como ocorre no procedimento especial do inventário ou na divisão e
demarcação de terras), optar pelo rito ordinário em detrimento do especial. [...] Daí por que sempre a utilização do rito
ordinário é opção da parte que faça jus ao procedimento sumário ou especial, salvo raríssimas exceções [...] ligadas ao
direito material em litígio, para as quais haja procedimento especial próprio, que não utilizado compromete a própria
tutela do direito.” (GAJARDONI, 2008, pp. 217/218). 
46 “Seria interessante, de lege ferenda, ampliar a possibilidade de as partes celebrarem negócio jurídico processual quanto
ao prazo processual. Se aos litigantes interessa, precipuamente, a resolução do conflito, [...] devem ter eles autonomia,
também, para consensualmente, estabelecer o curso do procedimento ou de parcela dele [...].” (GAJARDONI, 2008, pp.
221/222)
47 “A flexibilidade procedimental voluntária também pode ocorrer por conta de disposição legal normativa a permitir que
a parte pratique, alternativamente, um ou outro ato processo na série [...] entendendo que em muitas situações deve

25



2.  CULTURAS JURÍDICAS EM EVIDÊNCIA:  A FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL EM

PERSPECTIVA COMPARADA

Com a apresentação do Anteprojeto de Código, deixava claro a Comissão de Juristas que

“[f]oram criados institutos inspirados no direito estrangeiro, [...], já que, a época em que vivemos é

de interpenetração das civilizações.” (BRASIL, 2010a, p. 33).

Assim, quando anunciada a opção por adotar expressamente a possibilidade de se adequar

judicialmente o procedimento às peculiaridades da causa, o comentário que se seguia era no sentido

de que “[n]o processo civil inglês, há regra expressa a respeito dos ‘case management powers’.”

(BRASIL, 2010a, p. 30, grifos no original).

Sendo  certo  que  a  própria  Comissão  de  Juristas  destaca  as  contribuições  do  direito

estrangeiro à reforma, selecionamos, para nossa análise, o sistema processual civil dos dois países

que implicaram na  sugestão  da  Flexibilização  Procedimental  na  atual  reforma do Código de

Processo Civil: Inglaterra e Portugal.

Esta escolha torna-se mais significativa o quão mais se reforça o fato de que ambos os

antemencionados países  terem  adotado,  após suas últimas  grandes  reformas processuais civis,

regras dispondo sobre a possibilidade de flexibilização do procedimento, ou de variação do rito

processual comum padrão; ou, ainda, da imprescindibilidade de forma determinada para a prática

dos atos processuais — ambas as regras com o escopo de uma tutela jurisdicional mais compatível

aos direito material e realidade fática subjacentes à causa —  de modo a “resolver o conflito de

forma justa, em um tempo razoável e com o uso proporcional de recursos” (ALMEIDA, 2010, p.

296).

Note-se, ainda, que esta seleção traz ainda outro aspecto, imprescindível ao objetivo deste

trabalho, e que complementa nossa investigação: os países selecionados pertencem a distintos

sistemas jurídicos.

Com Portugal — junto  ao Brasil —, pertencendo ao sistema, ou família, da  civil law,

classicamente associado  a uma tradição de inquisitoriedade na atuação judicial, e de uma estrita

formalidade procedimental.

Por sua vez, com a Inglaterra a seu turno, pertencendo ao sistema da common law, que é

tradicionalmente associado  a uma adversariedade na atuação das partes, em detrimento de uma

passividade do magistrado, e, à ausência de propriamente um procedimento — haveria, sim, regras

competir  a  ela,  que  tem como regra  a  disponibilidade  do  direito  em debate,  a  opção  pelo  melhor  tramitar  do
procedimento.” (GAJARDONI, 2008, p. 222).
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na construção do provimento jurisdicional, que, contudo, definiriam muito menos a os atos a serem

seguidos do que as condutas a serem praticadas.

Deixando-se de lado — ao menos por ora — os alertas da “convergência funcional”48 dos

sistemas jurídicos, permanecem as diferenças  culturais  que  sobrecarregam a interrelação entre

ambos os lados da divisa common law-civil law.49 Procedendo desta forma, ao se potencializarem as

diferenças, busca-se tornar mais claros os significados que se perdem na comparação desatenta.

E isto, de modo a seguir a advertência de que

Hoje deve temer-se menos as diferenças entre sistemas jurídicos do que os mal-entendidos
entre as culturas, ou seja, as divergências não assumidas por serem desconhecidas. Esses
mal entendidos são ainda mais difíceis de perceber considerando que as distâncias não são
visíveis ao olho nu do comparatista. Acreditamo-nos parecidos, mas somos diferentes;
pensamos que as mesmas coisas se encontram por detrás das palavras — que um judge é
um juiz, que o trial é um processo, por exemplo — sem compreender que elas procedem
de representações coletivas muito diferentes. E ainda mais plenas de virtualidades por não
serem — ou só muito raramente — explicitadas.

Conscientes,  portanto,  das incompreensões  que nos aguardam,  busquemos analisar as

divergências  não aparentes  na comparação  deste  instituto,  que,  à primeira  vista,  pode parece

indistinto em todos os sistemas em que foi adotado — principalmente por encontrar-se sob um

denominador comum, o da “adequação do procedimento às especificidades do conflito”.

Sigamos, portanto, a proposta de tentar realizar, através do diálogo50, um exame da adoção

da  “flexibilização  procedimental” por  sistemas  processuais,  que,  preservadas  as  devidas

peculiaridades, à princípio compartilham mais dessemelhanças do que similitudes.

2.1. O paradigma do direito comparado

No entanto, uma advertência em relação ao sistema brasileiro deve ser feita: nenhum
modelo deve ser simplesmente “copiado” uma vez que sempre as alterações deveriam ser
conduzidas levando em consideração as peculiaridades do sistema  jurídico que se busca
reformar e, principalmente, o perfil dos profissionais que se valerão daquelas soluções
propostas. (NUNES, 2010, p. 128).

48 Cf. DAMASKA, 2009; DEDEK, 2010.
49 “Despite phenomena of ‘functional convergence’, cultural differences that burden the communication between lawyers
on both sides of the common law–civil law divide remain.” (DEDEK, 2010, p. 77).
50 “Contra a guerra das culturas ou o concerto das nações propomos um terceiro modelo [de análise jurídico-cultural
comparativa]:  a  do diálogo.  Este diálogo requer,  primeiramente,  um reconhecimento  mútuo,  ou seja,  entre outros
aspectos, o de assumir a relatividade de sua cultura em vez de afirmar categoricamente sua superioridade.” (GARAPON,
PAPADOPOULOS, 2008, p. 2). Esta proposta é a consequência das ponderações dos autores acerca das limitações dos
demais modelos de análise (que ora limitam-se a apontar apenas as diferenças entre os sistemas, e, ora debruçam-se
apenas sobre suas semelhanças) para a elaboração de um estudo comparativo em direito, no qual se aborde o aspecto
cultural, de modo a se excluírem “tanto clichês, quanto injúrias.” (GARAPON, PAPADOPOULOS, 2008, p. 2).
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Ao propor a realização de um trabalho comparativo,  muito ciente de suas limitações,

desejava explorar uma análise do atual processo de reforma do Código de Processo Civil para além

de uma observação crítica. Por certo, dispomos de um universo de ferramentas analíticas para

realizar pesquisa em Direito,  contudo, particularmente útil para uma reflexão crítica de nossos

sistema e realidade jurídicos, a realização de um estudo comparado.

Ciente,  contudo,  de  suas  limitações,  pois,  se  o  estudo  e  análise  de  nosso  próprio

ordenamento jurídico já nos oferece uma série de desafios, quão maior não se torna este encargo

quando procuramos  superar estes limites, para buscar compreender ordenamentos coirmãos, ou

seja,  aqueles  de uma mesma família  jurídica,  de uma mesma origem comum, tão distintos e

múltiplos em suas manifestações.

A seu turno, quando avançamos, e nos propomos analisar um sistema jurídico distinto,

decorrente de uma cultura que não nos é familiar,  temos a nossa frente todo um universo de

significações a desvelar.

No Direito, portanto, devemos ser cautelosos com as funções de cada um dos institutos

que nos propomos a observar, cuidando para comparar o papel que exercem dentro do sistema em

que se inserem, mas, igualmente, com seu significado para os indivíduos daquele dado sistema

jurídico, daquela dada cultura51. Em suma, o que diz respeito à sua manifestação enquanto prática.52

(Devemos  ainda  ser  cautelosos)  Dentro  deste  aspecto,  de  modo  a  cuidar  para não

sobrepor, quando desta comparação, um sistema a outro, como se houvesse uma hierarquização,

como se um fosse melhor do que o outro, ou, idealizar um sistema em detrimento do outro. Longe

disto.

Devemos ter em mente que, cada sistema jurídico, como cada aspecto que permita o

desenvolvimento de nossa sociedade, é manifestação de nossa cultura — como visão de mundo —,

e, portanto, reflete, em si, todas as suas características. Assim, cada sistema jurídico é espelho de sua

sociedade, de modo que não se pode — ou não se deveria — valorar um sistema em detrimento de

outro.

Tendo isto em mente, quando me propus a realizar este estudo comparado, partindo do

processo reformatório do Código de Processo Civil brasileiro, com sua adoção de um instituto em

particular — qual seja, o da Flexibilização Procedimental —, que fora divulgado uma solução

adotada por um outro sistema, e, os sistemas em que a solução de “flexibilizar o procedimento” —

devendo este significado de flexibilizar o procedimento ser, necessariamente, sempre visto com

bastante  reticências  fora  do  Processo  Civil  brasileiro  — fora  adotada,  busquei  conjugar  uma

51 Cf. GARAPON, PAPAPOULOS, 2008.
52 Cf. LIMA, 2010; BAPTISTA, 2009; GARAPON, PAPAPOULOS, 2008.
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observação crítica,  com uma ponderação dos  diversos estudos realizados  sobre os respectivos

sistemas inglês, e português, escolhidos para a realização deste trabalho.

Acredito que a escolha destes sistemas — estes por já haver “adotado semelhante solução”

já a tempo suficiente para que se analisasse o impacto em suas jurisdições, e portanto, possuem certa

maturidade, e por possuir um diagnóstico já em estado avançado, tanto de suas  expectativas, quanto

de seus resultados — pode nos fornecer uma boa base no que tange a estudos sobre reformas

processuais, e prospecção de resultados.

Desta forma, gostaria que quando da leitura e ponderação das eventuais conclusões, os

leitores tenham estas premissas em mente. Se deixei a desejar em algum destes pontos, não foi por

falta de autocrítica, e espero conseguir deixar isto claro ao longo deste trabalho.

2.2. Civil Law e Common Law

Muito conhecidas as distinções clássicas, nem sempre didáticas, mas, sempre presentes,

que dividem os sistemas, as famílias jurídicas em grupos distintos, usualmente antagonizados53.

A chamada tradição da civil law, ligada ao paradigma do direito escrito — formulações

normativas  em  códigos  (com  precedentes  pouco,  ou  ausente  em  vinculação  das  decisões

posteriores) —, e  caracterizada  pelo protagonismo do papel  do magistrado em detrimento  da

atuação das partes (e, portanto, como descrito, inquisitivo).

Exatamente por força da ampliação dos poderes do juiz na condução do processo, tem se
exigido  dos  sistemas  inquisitoriais  maior  rigidez  legal  no  exercício  destes  poderes,
especialmente no tocante à condução do procedimento, sob a falha premissa de que só
assim é possível o controle do arbítrio judicial. (GAJARDONI, 2008, p. 110).

A seu turno, a chamada tradição da common law, desenvolvida em torno de precedentes

judiciais, decisões vinculantes que determinavam a construção das decisões judiciais, em decisões

construídas em razão da disputa adversarial entre os litigantes, e decidida por um júri, cabendo ao

magistrado apenas a função de árbitro, de fiel da balança na disputa das partes pela verdade, e porta-

voz da vontade popular.

Eis a razão pela qual os sistemas processuais de tradição adversarial, pese a originária
passividade do juiz, acabaram por desenvolver mecanismos de variação procedimental.
Visualizando o procedimento não como garantia, mas, sim como meio de descoberta da
verdade, admitiu-se que as partes — ou o próprio juiz com o passar do tempo (case

53 Apesar de, contudo, reconhecerem-se em ambos os sistemas, as limitações deste reducionismo. “Every legal system
that somehow ties judicial decision-making to a body of pre-formulated norms that, in other words, has evolved beyond a
model of spontaneous administration of substantive justice, has to face the tension between the normative formulation of
the ideal and its approximation in social reality. This problem cuts across the dividing lines between legal cultures and
traditions.” (DEDEK, 2010, p. 76).
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management)  — pudessem adequar  o instrumento ao seu fim,  bem como pudessem
sancionar eficazmente aquele que se valesse do procedimento para obter vantagem imoral
ou ilícita (contempt power). A atipicidade dos procedimentos, pois, traz em contrapartida a
responsabilização das partes pelo seu mau uso. (GAJARDONI, 2008, p. 111).

2.2.1. O Código de Processo Civil português e o Princípio da Adequação Formal

Ao nos voltarmos para Portugal, este que localizado dentro da tradição da  civil law, e

como o Brasil, igualmente passou por uma reformulação recente em seu Processo Civil.

Ínsito ao paradigma da codificação, e do papel preponderante do magistrado na condução

do processo, as mazelas que afetam seu sistema de justiça não são de todo dessemelhantes aos

problemas enfrentados pelo Judiciário brasileiro — ou, ao menos, em analogia.

O Estado português, no ano de 1993, deu início a um processo interno de reformulação
legislativa de suas normas processuais, movimento que tinha por objetivo “concretizar, no
processo civil, o direito fundamental de acesso à justiça e aos tribunais, consagrando que tal
direito envolve a obtenção em prazo razoável de uma decisão de mérito e a afirmando
como  princípios  estruturantes  do  processo  civil  o  princípio  do  contraditório,
designadamente na medida de em que em momento prévio à decisão tenha sempre lugar a
audição das partes sobre as questões de direito ou de facto suscitadas, e o princípio da
igualdade das partes” (art. 2ª da Lei n. 33/1995). (GAJARDONI, 2008, p. 123).54

Dentro destes objetivos, a reforma pelo qual passou o Processo Civil, “foi no sentido de

confrontar o sistema de direito processual civil com exigências de eficácia prática, bem com tornar a

justiça mais pronta e, nesta medida, mais justa.” (GAJARDONI, 2008, p. 123).

Na busca de “obviar-se a que regras rígidas,  de natureza estritamente procedimental,

possam impedir a efectivação em juízo dos direitos e a plena discussão acerca da matéria relevante

para propiciar  a  justa  composição do litígio” (PORTUGAL, 1995, p.  7),  optou o movimento

reformador português, por estabelecer como corolário da prestação jurisdicional, a possibilidade da

flexibilização procedimental judicial.

“Assim,  estabelece-se  como  princípio  geral  do  processo  o  princípio  da  adequação,
facultando ao juiz, obtido o acordo das partes,  e sempre que a tramitação processual
prevista na lei não se adeque perfeitamente às exigências da acção proposta, a possibilidade
de adaptar o processado à especificidade da causa, através da prática dos actos que melhor
se adeqúem ao apuramento da verdade e acerto da decisão, prescindindo dos que se
revelem inidôneos para o fim do processo.” (PORTUGAL, 1995, p. 7)

54 Como constata, igualmente, José Manuel Lebre de Freitas, “perante essa situação, a resposta dos governos tem sido
quase sempre a mesma. O aumento vertiginoso do número de acções não permite pensar que o aumento dos tribunais,
dos juízes e dos funcionários consiga resolver o problema. Além disso, as reformas judiciárias, normalmente, custam
caro. Que fazer então? Mudar a lei do processo, diminuindo as formalidades, flexibilizando, dando mais poderes ao juiz,
dificultando os recursos e procurando expulsar o utente dos tribunais, mediante a remissão para meios alternativos de
resolução dos litígios e a entrega a entidades privadas (em Portugal, os agentes de execução) do poder de penhorar bens,
vendê-los em nome do Estado e com isso pagar aos credores.” (2010, p. 182).
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Disposto no seu recém-criado artigo 265-A, o chamado princípio da adequação formal,

dava a possibilidade de o juiz, em comum acordo com as partes, optar pela via ritual que melhor se

adequasse às contingências do caso em concreto na hipótese de inaptidão do procedimento legal

padrão.

A seu turno, “a redação do dispositivo, contudo, foi alterada antes mesmo de sua entrada

em vigor pelo Decreto-lei  n.  180-96, que lhe emprestou a seguinte  nova redação,  atualmente

vigente:” (GAJARDONI, 2008, p. 125).

ARTIGO 265.º-A
Princípio da adequação formal
Quando a tramitação processual prevista na lei não se adequar às especificidades da causa,
deve o juiz, oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos actos que melhor se
ajustem ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações. (PORTUGAL, 1961, p.
160, grifos no original).

Com o objetivo de referendar uma mudança, enuncia a legislador português:

No âmbito do princípio da adequação formal, a que dá guarida o artigo 265.º-A, princípio
que  é  expressão  do  carácter  funcional  e  instrumental  da  tramitação  relativamente  à
realização  do  fim  essencial  do  processo,  regressa-se  à  formulação  do  projecto,
condicionando  a  adequação  à  prévia  audição  — mas  não  ao  acordo  — das  partes.
Efectivamente, a adequação não visa a criação de uma espécie de processo alternativo, da
livre  discricionariedade  dos  litigantes,  mas  possibilitar  a  ultrapassagem  de  eventuais
desconformidades  com  as  previsões  genéricas  das  normas  de  direito  adjectivo.
(PORTUGAL, 1996, p. 50).

Atendendo à necessidade  de se imprimir  efetividade  e  legitimidade  à  tutela  do bem

jurídico, “[c]om efeito, o novo princípio da adequação formal vem romper com apertado regime da

legalidade das formas processuais.” (GAJARDONI, 2008, p. 126).

Através dele, visa-se remover um obstáculo ao acesso à justiça em obediência à natureza
instrumental da forma do processo; se a tramitação prevista na lei não se adequar ao fim do
processo. Conferem-se, então, os correspondentes poderes ao juiz para adaptar a sequencia
processual  às  especificidades  da  causa  apresentada  em  juízo,  reordenando  os  atos
processuais a serem praticados no iter, inclusivo com a determinação da prática de ato não
previsto ou a dispensa de ato inútil previsto, ou ainda com a alteração da ordem dos atos
abstratamente disciplinados em lei. (GAJARDONI, 2008, p. 126).

A despeito das expectativas que se depositavam no instituto — como ocorre em nossa

jurisdição  em  atualidade  —  a  adoção  do  princípio  da  adequação  formal  representou,

indubitavelmente, uma grande inovação ao sistema de justiça português. Isso se deu de modo que,

ao implementado o instituto, as perspectivas de sua aplicação, fora dos parâmetros estabelecidos

pela própria Lei de reforma — a exemplo da possibilidade de cumulação de causas, mesmo sob a
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hipótese de concorrerem em procedimentos diversos (PORTUGAL, 1995, p. 8) — coube à doutrina

identificar, como resultado de sua aplicação prática.

A possibilidade  agora  consagrada  de  o  juiz  adaptar  a  tramitação  do  processo,  com
derrogação das disposições legais sobre sua sequência, contudo, “tem tanto de aliciante
para a  realização  da justiça  no processo  civil,  como de ameaçador  para as  garantias
daqueles que exercem o seu direito à jurisdição”, especialmente porque “contrariamente a
outros princípios que norteiam a reforma do processo civil e em relação aos quais se
ponderou  um  novo  equilíbrio,  no  principio  da  adequação  formal  encontramos  uma
disciplina nova e desconhecida”. [...] Por isso, a doutrina portuguesa vem se esforçando
para traçar limites à aplicação do dispositivo, bem como obviar as hipóteses práticas de sua
utilização.  [Assim sendo]  Estão excluídas  do âmbito de abrangência  do princípio da
adequação formal questões sobre:  a)  a forma para a prática do ato processual  em si
considerado, que não pode ser dispensada pelo juiz, ainda que a repute injusta, se a própria
lei  expressamente já o alocou como essencial; b) a qualificação do ato processual, como
nos casos em que se nomina equivocadamente um ato praticado, embora seu conteúdo seja
apto para o fim pretendido. Nestes casos não haverá alteração da ordem formal dos atos do
procedimento, pois que o ato praticado sob a errada rotulação atingirá, de qualquer forma, a
finalidade predisposta, motivo pelo qual não se lança mão da adequação formal, mas sim
do princípio da fungibilidade das formas [...]; c) pressupostos processuais, que não podem
ser  dispensados  a  pretexto  de  incompatíveis  com  a  adequação  formal.  [...]  d)
procedimentos alternativos. A opção por um dos procedimentos fixados abstratamente em
lei: também não constitui verdadeiro caso de adequação formal. A sequência alternativa
também se encontra prevista na lei, de modo que não há adequação, mas mera aplicação de
iter disposto pelo legislador [...] e) procedimentos especiais. Se já existe um procedimento
especial estabelecido, pois o juízo de adequação entre o procedimento e o direito material
já foi feito pelo legislador,  não compete ao juiz suplantá-lo fazendo nova adequação.
(GAJARDONI, 2008, pp. 127/128).

É de se grifar, neste sentido, que, em razão da abertura da cláusula do  princípio da

adequação  — e as críticas seguiam o mesmo tom que aqui se ouve —, cogitou-se imporem

limitações ao seu exercício, buscando-se criar um rol taxativo das suas hipóteses de cabimento.

Contudo, percebeu-se “impossível a enumeração de todas as hipóteses de adequação formal, já que

a realidade judiciária, e a eclosão de casos práticos no cotidiano forense estão sempre a formular

novas hipóteses de utilização do princípio” (GAJARDONI, 2008, p. 128) — como mesmo se

justifica a aplicação do princípio da adaptabilidade, em nossa jurisdição.

Por fim, tem-se por certo que, em atualidade, as implicações da reforma portuguesa se

fazem ver, com que ainda permanecem aqueles que pregam pelo expurgo do instituto. Contudo,

como mesmo consignado, deve seguir  como mesmo fora concebido,”de forma que a simples

incompatibilidade processual não redunde em obstáculo intransponível” (PORTUGAL, 1995, p.

35).
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2.2.2. A reforma processual inglesa e as Civil Procedure Rules

“Evolução  ainda  mais  impressionante  foi  a  que  se  produziu  na  Inglaterra,  berço  do
chamado adversary system, que tradicionalmente confiava às partes, em termos exclusivos,
a  atividade  probatória.  Há  algum tempo  vinham-se  notando,  naquele  país,  sinais  de
mudança, nesse e noutros terrenos. Ela culminou na adoção, em 1998, das Civil Procedure
Rules,  que, se não chegaram a conferir  ao juiz,  expressis verbis,  poderes instrutórios
exercitáveis  de ofício,  sem dúvida lhe outorgaram amplas  faculdades  de controle da
atividade probatória — por exemplo: a de emitir instruções no sentido de especificar para
as quais se deseja prova, a natureza da prova de que carece e a maneira por que ela deve ser
apresentada em juízo (rule 32.1); a de ordenar à parte, a qualquer momento, que esclareça
matéria discutida no processo, ou ministre informação adicional á respeito [rule 18.1 (10)];
a de determinar que a perícia  seja feita  por um único  expert,  bem como de dar-lhe
instruções sobre inspeção, exame ou experiência que tenha de realizar [rules 35.7 e 35.8
(3)  (b)];  a  de  nomear  assessores  para  assistir  o  órgão  judicial  em assuntos  de  sua
especialidade, inclusive preparando relatórios sobre questões discutidas e aconselhando o
tribunal no  trial (rule 35.15). Ampliou-se, por outro lado, o controle do juiz sobre a
disclosure (nova denominação dada á discovery), isto é, sobre o mecanismo pelo qual cada
uma  das  partes  pode  exigir  do  adversário  elementos  probatórios  (principalmente
documentos) a que de outro modo não teria acesso. Generalizando o discurso, é possível
resumir  o  sentido  da  transformação  do  direito  processual  inglês  nesta  fórmula:
deslocamento, das partes para o juiz, do comando do processo. Corresponderá porventura
tal fenômeno a algum surto autoritário no regime britânico?” (MOREIRA, 2004, pp. 92/93,
grifos no original).

Ao que passamos à análise do Code of Civil Procedure, devemos ter em conta não apenas

de que o sistema inglês se insere em um paradigma diverso de justiça, como, igualmente, que este

mesmo paradigma passou por reestruturações de tal medida que, suas próprias diretrizes — isto é,

aqueles  elementos  mais  característicos,  definidores  não  apenas  do  sistema  enquanto  conjunto

normativo, mas, em igual medida, definidores da identidade de seus membros — passaram a ser

repensadas.

Deixando o paradigma do civil law — onde a noção de direito, ao decorrer propriamente

de um corpo de disposições normativas, no qual não se poderia distinguir propriamente os conceitos

de lei, e de direito —, na tentativa de se analisar um sistema pertencente ao paradigma da common

law, deve-se ter em mente que, neste, a noção de direito seria, 

“menos uma série de disposições legislativas , de que seria possível identificar a data da
promulgação ou os autores, que uma prática, um uso registrado na memória coletiva, uma
obra comum produzida no correr do tempo, cuja perenidade e a ausência de modificação
reforçam o crédito.” (GARAPON, PAPADOPOULOS, 2008, p. 34).

Em outras palavras,

“[...] o que é a obra da vontade para os direitos romano-germânicos é confiado à sabedoria
do tempo e à experiência acumulada no outro modelo, que traduz o profundo ceticismo dos
anglo-saxões quanto á possibilidade de um conhecimento racional das realidades humanas
e de sua antecipação em um texto que as organize. A regra jurídica deve trazer soluções
concretas  para  problemas  revelados  pela  prática,  e  não  substituir  regras  de  conduta
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confundindo-se com a  moral,  como no continente.  O direito  não  é  um edifício  que
reproduz bem ou mal a desejada harmonia do mundo: ele é um catálogo — não limitador
— de ações jurídicas. Daí uma espécie de desconfiança em relação à ideia segundo a qual a
razão humana poderia aspirar e substituir esse conjunto compósito de regras particulares e
experimentalmente testadas por um edifício único de regras estabelecidas sobre princípios
à priori. Em um sistema de common law, a regra que constrange, a legal rule, se encontra,
pois,  no  nível  do  caso  de  espécie  ao  qual  ela  foi  produzida.”  (GARAPON,
PAPADOPOULOS, 2008, p. 34, grifos no original).

Com esta distinção em mente, a compreensão da reforma do Processo Civil inglês, com

suas implicações para a cultura jurídica inglesa, pode começar a ganhar algum significado.

A  reforma  do  Processo  Civil  inglês  se  dará  — assumindo  um caráter  muito  mais

revolucionário  do  que  a  reforma do processo  português  — não apenas  na  desconstrução  do

paradigma de justiça na qual se inseria a Inglaterra até então, mas, com o seu oposto, a translação

para um modelo de justiça completamente estranho à sua tradição.

Tendo como carro chefe o  case management sob responsabilidade dos magistrados, as
Civil Procedure Rules (CPR) de 1998, vigentes a partir de abril de 1999, apresentam-se
não como a primeira lei processual inglesa, mas como o primeiro código de processo civil,
que surpreende pela riqueza de detalhes com a qual disciplinas as regras processuais,
comparável aos tradicionais códigos da Europa Continental. (ALMEIDA, 2010, p. 290,
grifos no original).

“A concepção de ‘gerenciamento’ processual preconiza a ampliação dos poderes do juiz

na condução do processo, para que o direcionamento da sua marcha não fique à mercê das partes e,

ainda, para permitir ao juiz a adaptação do procedimento ao caso concreto.” (ANDRADE, 2011, p.

176).

Apesar de esta noção de gerenciamento aproximar-se muito mais da concepção em civil

law, — e, portanto, fala-se em adaptação do procedimento — não foge ao escopo do próprio case

managent, enquanto instituto, sob a condução do juiz,

(i) assegurar que as partes estejam em igualdades de condições; (ii) evitar despesas; (iii)
lidar com os casos de forma proporcional, com respeito ao valor envolvido, a importância,
a complexidade das questões e a condição financeira de cada parte; (iv) assegurar que se
processem as  ações  com celeridade  e justiça e  (v)  alocar  em cada  caso os recursos
adequados do tribunal, tendo em mente a necessidade de destinar recursos para a solução
de outros litígios. (ALMEIDA, 2010, p. 295).

Regras estas, que, por sua vez, representavam o mote da reforma processual inglesa.

Para além destas regras, que traduziam os objetivos precípuos da reforma — cabendo ao

magistrado o papel de conduzir as mudanças que se esperava para o sistema de justiça inglês —

com o novo Código, lhe foram dados os poderes-deveres de,
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 (i) estimular as partes a cooperarem entre si e na condução do processo; (ii) identificar as
questões a serem dirimidas no início do procedimento; (iii) avaliar de imediato quais
questões necessitam de dilação probatória e submissão ao trial e quais podem ser superadas
sumariamente; (iv) decidir a ordem em que as questões serão solucionadas; (v) estimular o
uso de  Alternative Dispute Resolution (ADR), ou Métodos Alternativos de Solução de
Conflitos, se o tribunal considerá-lo adequado ao caso, e facilitar a utilização do método
alternativo;  (vi)  auxiliar  as  partes  na  realização  de  acordos totais  ou  parciais;  (vii)
estabelecer calendários ou controlar o progresso do procedimento; (viii) considerar se os
prováveis benefícios da prática de determinado ato justificam o custo necessário; (ix) lidar
com o maior número possível de aspectos do caso na mesma oportunidade; (x) lidar com
os casos sem que as partes tenham de comparecer ao tribunal; (xi) utilizar-se da tecnologia;
e (xii) dar diretrizes capazes de fazer com que o trial se dê de forma rápida e eficiente.
(ALMEIDA, 2010, p. 296).

No  que  tange,  propriamente,  aos  poderes  diretivos  do  magistrado,  os  poderes  de

gerenciamento, management powers, passam os juízes a ter o poder de

(i)  estender ou diminuir  prazos contidos em quaisquer  das normas,  diretrizes  ou em
decisões judiciais prévias, ainda que o requerimento de extensão tenha sido feito após o
prazo; (ii) retardar ou antecipar uma audiência; (iii) ordenar o comparecimento ao tribunal
da parte ou de seu advogado; (iv) determinar a produção de prova por telefone ou pelo uso
de  qualquer  outro  método  de  comunicação  oral  direta,  durante  uma  audiência;  (v)
estabelecer  que  parte  das  questões  ou  ações  envolvidas  no  processo,  como pedidos
contrapostos,  sejam  apreciadas  em procedimentos  separados;  (vi)  suspender  total  ou
parcialmente o processo; (vii) reunir as questões em um único processo; (viii) julgar duas
ou mais ações na mesma ocasião; (ix) estabelecer a realização de julgamento separado para
qualquer das questões envolvidas no caso; (x) decidir a ordem em que serão apreciadas as
questões; (xi) determinar a exclusão de uma questão da apreciação da corte; (xii) julgar
determinada ação logo após a apreciação de questão preliminar;  (xiii) determinar que
qualquer  das  partes  apresentem  uma  estimativa  dos  custos  que  esperam  ter  com  o
desenrolar do processo; (xiv) tomar outras decisões necessárias ao objetivo de gerir o caso
com vistas ao overriding objective. (ALMEIDA, 2010, pp. 301/302, grifos no original).

Por fim, somando-se aos poderes diretivos do magistrado, encontra-se possibilidade de,

com o case management, o juiz decidir pelo procedimento que for mais adequado à tutela do bem

jurídico pleiteado — e, propriamente, nosso interesse precípuo nesta análise.

O legislador inglês, ciente de que as distintas naturezas e características dos conflitos fazem
surgir a necessidade de ferramentas também diversas para solucioná-los, disponibilizou
três tracks, ou procedimentos. São eles o small claims track, fast track e o multi-track e a
forma de alocar cada caso em um dos tracks é, em regra, com base na questão financeira.
As demandas, cujo montante envolvido não ultrapasse a quantia de £5,000 (cinco mil
libras esterlinas), devem ser dirigidas ao small claims track. Entre £5,000 (cinco mil libras
esterlinas) e £15,000 (quinze mil libras esterlinas) utiliza-se o fast track, enquanto reserva-
se o multi-track para casos que envolvam valores superiores a £15,000 (quinze mil libras
esterlinas). O diferencial das CPR [Civil Procedure Rules] é mais uma vez a possibilidade
de o juiz influenciar na alocação do conflito que lhe é apresentado ao rito que entende mais
adequando, ainda que não seja aquele que a lei previamente estabeleceu. (ALMEIDA,
2010, p. 303, grifos no original).
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Talvez em razão de nossa inserção em um sistema no qual o juiz possui naturalmente a

disposição para dirigir o movimento processual, não possamos precisar a magnitude das alterações

realizadas no sistema de justiça inglês.

No entanto, sendo certo que, ao que em nosso sistema se deu em razão da necessidade de

se superar um paradigma formalista — ou seja, a flexibilização do procedimento em prol de uma

prestação jurisdicional mais efetiva  —; no sistema de justiça inglês, abandonada sua tradição de

caráter eminentemente adversarial, opta-se não apenas pela edição de um Código de Processo, mas,

igualmente, criam-se todos os “embaraços” que nós buscamos reduzir.

Ou seja, onde não se havia nem procedimento, nem protagonismo judicial, cria-se aquele,

para que de posse deste, se possa “flexibilizar o procedimento” em razão das especificidades do

conflito.

Remove-se a até então iniciativa das partes na condução do processo — este como não

como a estrita sequencia de atos que culminam no julgamento, mas, sim, os atos que podem tomar

lugar ao longo da disclosure — algo como nossa fase cognição —, e que eventualmente culminam

no  trial — característica  essencial  do  sistema  adversarial55,  e  de  certo  modo,  definidora  do

paradigma da common law, para transladá-la à figura do juiz.

Com isso, pode-se insinuar que a extensão dos poderes do juiz e das atribuições das partes

passam a se aproximam em significado entre os dois sistemas legais, adversarial e inquisitorial. Se

assemelham, contudo, apesar de fazerem parte de representações sociais distintas.56

Assim, o juiz assume o papel de gerente do processo para organizar a conduzir a marcha
processual, mediante a sua adaptação á complexidade da causa; o juiz, de acordo com as
características de determinado processo, vai realizar a condução da marcha procedimental
num contexto em que a atuação judicial possa observar a relação custo/benefício de cada
situação  litigiosa,  a  fim  de  que  cada  causa  mereça  atenção  de  acordo  com  suas
necessidades concretas para que haja a melhor distribuição possível dos recursos judiciais
entre todos os processos em curso perante a jurisdição. (ANDRADE, 2011, pp. 176/177).

Em diametral oposição ao paradigma que vivemos atualmente em nossa jurisdição, o

processo civil inglês, buscando soluções para os problemas inerentes ao seu sistema de justiça57,

elege  “como  alteração  indispensável  ao  sucesso  da  empreitada  [da  reforma  do  processo],  o

55 “Com a transferência da responsabilidade de gerir os processos estabelecida pelas CPR, iniciou-se um debate entre os
estudiosos do processo, no qual se indagava se a nova legislação havia extirpado a cultura adversarial.” (ALMEIDA,
2010, p. 292).
56 Cf. GARAPON, PAPAPOULOS, 2008.
57 “[...] problemas relacionados à utilização indevida e desproporcional dos recursos dos tribunais, à falta de cumprimento
de ordens judiciais e ausência de instrumentos capazes de coibi-la, à alta complexidade envolvida no tratamento do caso,
à duração demasiada da solução de litígios satélites sobre questões processuais e ao crescimento dos custos na utilização
da jurisdição” (ALMEIDA, 2010, p. 289).
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deslocamento da gestão dos processos das mãos das partes — ou, mais precisamente, das mãos de

seus advogados — para os juízes.” (ALMEIDA, 2010, p. 290).

A  transformação  apresentou-se,  contudo,  essencial para  a  melhoria  da  prestação
jurisdicional. Afinal, somente com a mudança de atitude na condução dos processos seria
possível solucionar defeitos graves observados no sistema então vigente. (ALMEIDA,
2010, p. 294).

3. A REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL

Debutada com o ato nº. 379, de 2009, da Presidência do Senado, já se foram quase três

anos de reforma, com o que se aguarda, no atual estágio, a votação do Projeto de Código na Câmara

dos Deputados — que, por sua vez, pode representar sua fase final de tramitação.

A atual reforma, optando por dar fim ao movimento de reformas pontuais ao texto do

Código — “sessenta e quatro normas legais alterando-o de alguma forma” (BRASIL, 2009, p. 49),

como mesmo enuncia o senador presidente quando da edição do ato que dá azo à reforma; estas que

se deram mais expressivamente a partir da promulgação da Constituição da República de 198858 —,

concebe a edição de um novo Código, que consolidasse a profusão de alterações realizadas ao texto

da legislação processual, dando-lhe coesão e sistematicidade; e atualizasse a disciplina processual

em nosso país, usando das contribuições das substâncias alterações ocorridas na ciência jurídica

nestas últimas décadas59.

Inserida, portanto, em um contexto em que se buscam soluções para “um sem número de

problemas engendrados no Poder Judiciário, decorrentes [...] das sucessivas reformas realizadas na

58 Constam, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, as alterações pelas Leis Ordinárias de n. 8.038,
de 25/05/1990; n. 8.079, de 13/09/1990; n. 8.455, de 24/08/1992; n. 8.637, de 31/03/1993; n. 8.710, de 24/09/1993; n.
8.718, de 14/10/1993; n. 8.898, de 29/06/1994; n. 8.950, de 13/12/1994; n. 8.951, de 13/12/1994; n. 8.952, de 13/12/1994;
n. 8.953, de 13/12/1994; n. 9.028, de 12/04/1995; n. 9.040, de 09/05/1995; n. 9.079, de 14/07/1995; n. 9.139, de
30/11/1995; n. 9.245, de 26/12/1995; n. 9.280, de 30/05/1996; n. 9.307, de 23/09/1996; n. 9.415, de 23/12/1996; n. 9.462,
de 19/06/1997; n. 9.649, de 27/05/1998; n. 9.668, de 23/06/1998; n. 9.756, de 17/12/1998; n. 9.868, de 10/11/1999; n.
10.173, de 09/01/2001; n. 10.352, de 26/12/2001; n. 10.358, de 27/12/2001; n. 10.444, de 07/05/2002; n. 11.112, de
13/05/2005; n. 11.187, de 19/10/2005; n. 11.232, de 22/12/2005; n. 11.276, de 07/02/2006; n. 11.277, de 07/02/2006; n.
11.280, de 16/02/2006; n. 11.341, de 07/08/2006; n. 11.382, de 06/12/2006; n. 11.418, de 19/12/2006; n. 11.419, de
19/12/2006; n. 11.441, de 04/01/2007; n. 11.672, de 08/05/2008; n. 11.694, de 12/06/2008; n. 11.965, de 03/07/2009; n.
11.969, de 06/07/2009; n. 12.008, de 29/07/2009; n. 12.122, de 15/12/2009; n. 12.125, de 16/12/2009; n. 12.195, de
14/01/2010; n. 12.322, de 09/09/2010; n. 12.398, de 28/03/2011; ainda, pelas Medidas Provisórias de n. 1.997-37, de
11/04/2000; e n. 2.180-35, de 24/08/2001; pela Exposição de Motivos ao Despacho do Ministério da Justiça n. 87, de
06/07/2006; e, pela Ação Direita de Inconstitucionalidade 2.652-6 (BRASIL, 1973); correspondendo, neste total, por
mais de uma centena de alterações tópicas no corpo do texto do Código de Processo Civil.
59 “Nessas quase quatro décadas, o país e o mundo passaram por inúmeras transformações, sendo certo se afirmar que
praticamente muitos paradigmas inspiradores do CPC de 1973 foram revistos ou superados, em razão de mudanças nos
planos normativo, científico, tecnológico e social.” (BRASIL, 2012, p. 5).
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legislação processual, durante seus quase quarenta anos de vigência” (NOBLAT, 2012, p. 2), a atual

reforma, em igual medida, procura respostas às — sempre atuais — demandas por efetividade e

celeridade60,  decorrentes de um Judiciário que não atende satisfatoriamente às demandas a ele

submetidas61.

Neste sentido, com a apresentação do Anteprojeto do novo Código, uma das soluções

propostas para uma prestação jurisdicional mais democrática e efetiva62, que melhor atendesse às

contingências de cada caso em concreto, foi o instituto da Flexibilização Procedimental.

Permitindo que a adequação do procedimento às especificidades do caso em concreto, no

hipótese  de  o procedimento  em lei  regulado mostrar-se inadequado  à  tutela  do bem jurídico

pleiteado, por meio da cooperação entre as partes, e com amplo respeito às garantias fundamentais

de cada um dos sujeitos do processo, a Flexibilização Procedimental foi uma das ferramentas

pensadas para esta que se pretende a nova fase da processualística nacional.

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

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

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

superadas  (com  o  afastamento  do  rígido  regime  de  preclusão  a  que  estamos  sujeitos),  da

combinação de diferentes atos processuais não previstos no esquema procedimental padrão, da

superação de óbices de natureza puramente formal e da adoção mais generosa da fungibilidade

instrumental no sistema (GAJARDONI, 2008, pp. 2/3).

Na tentativa de construção de um processo que atenda às especificidades de cada litígio

em particular,  e em consonância com a proposta do Anteprojeto de Código de promover um

Processo  Civil  “ordenado,  disciplinado  e  interpretado  conforme  os  valores  e  os  princípios

fundamentais estabelecidos na Constituição” (BRASIL, 2010a, p. 49), o instituto mostrava-se como

uma das alternativas em prol de uma prestação jurisdicional mais democrática e efetiva.

Contudo,  em  razão  de  como  fora  disciplinado  no  Anteprojeto  —  a  Flexibilização

Procedimental como “poder do juiz” —, durante o trâmite do Projeto no Senado, o instituto foi

suprimido do Código, após seus dispositivos serem drasticamente alterados — reduzindo-se o antes

de poder de adaptar o procedimento, às simples possibilidades de “aumento de prazos e a inversão

da produção dos meios de prova” (BRASIL, 2010b, p. 199).

60Cf. NUNES, 2010.
61 “[...] onde o amplo e efetivo acesso à justiça é um objetivo promovido por um Estado que não tem condições de
suportá-lo.” (ALVES DA SILVA, 2010, p. 25).
62 Cf. PASSOS, 1999.
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Por sua vez, uma fez findas as discussões no Senado, com a tramitação do Projeto na

Câmara dos Deputados — e, com isso, após um novo momento de deliberações — a Flexibilização

retorna ao texto do Projeto de Código, com nova disciplina — não mais como “poder do juiz”, e

sim, convenção das partes, e portanto —, sob a denominação de Acordo de Procedimento.

Passada a iniciativa de sugestão da alteração do procedimento em razão das peculiaridades

do caso concreto às partes, a construção do dispositivo ao longo do processo legislativo — desde

seus momentos iniciais, com a instituição da Comissão de Juristas responsável pela edição do

Anteprojeto, quando proposto como “poder do juiz”; até o presente momento, no qual aguarda-se a

votação do Projeto de Lei nº. 8.046, de 2010, na Câmara dos Deputados, como convenção das

partes — pode dizer muito sobre os desafios que ainda se deverão enfrentar com a reforma do

Código de Processo Civil, para que se referende as reais mudança que se pretendem.

No que se segue, exporemos brevemente o instituto da Flexibilização Procedimental, e as

alterações por qual passou durante o atual processo legislativo destinado a reformar o Código de

Processo Civil em vigor.

Esta análise dar-se-á desde, sua sugestão, no Anteprojeto, até sua fase atual, como Acordo

de  Procedimento,  no  Projeto  de  Lei  n.  8.046,  de  2010,  do  Senado Federal,  na  Câmara  dos

Deputados, ponderando-se as razões que permeiam o instituto e suas nuances, em cada um destes

estágios.

3.1. O Anteprojeto de Código e a sugestão de um procedimento flexível

Sugerido no Anteprojeto,  o instituto da Flexibilização Procedimental  se mostrava,  no

contexto daquilo que se propunha com a reforma, e para o Processo Civil pátrio, como uma solução

plausível — e, de certo modo condizente — a problemas endêmicos de nosso Judiciário,  em

resposta a clamores por celeridade e efetividade.

Dentro das diretrizes estabelecidas para guiar a reforma, e “[c]om o objetivo de se dar

maior rendimento a cada processo, individualmente considerado” (BRASIL, 2010a, p. 30), com a

Flexibilização, ao criar a possibilidade de se “adaptar o procedimento às peculiaridades da causa.”

(BRASIL, 2010a, p. 30), buscava-se adequar a prestação jurisdicional às  especificidades  de cada

caso em concreto — e, portanto, torná-la mais democrática e efetiva.

Disposta no art. 107, V, do Anteprojeto, lia-se,

Art. 107. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...] V – adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de modo a
conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a
ampla defesa; (BRASIL, 2010a, p. 72).
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A disciplina da Flexibilização no Anteprojeto, por sua vez, não se esgotava apenas no

inciso V, do artigo 107. Dispondo sobre os ‘Atos e Termos Processuais’, o  § 1º, do artigo 151,

complementava a disposição do instituto. Naquele dispositivo, podíamos ler,

Art. 151. Os atos e os termos processuais não dependem de forma determinada, senão
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro
modo, lhe preencham a finalidade essencial. § 1º Quando o procedimento ou os atos a
serem realizados se revelarem inadequados às peculiaridades da causa,  deverá o juiz,
ouvidas as partes e observados o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário
ajuste. [...]. (BRASIL, 2010a, p. 83).

Complementada sua disciplina, ainda, pela matriz principiológica do Anteprojeto, disposta

em sua recém-criada  Parte  Geral  — a exemplo  de  seus  artigos  5º,  sobre  a  participação  e  a

cooperação das partes na construção dos provimentos  judiciais63;  e,   10, sobre a proibição de

pronunciamentos judiciais sem a prévia manifestação das partes64 —, a Flexibilização destinava-se à

adequação da prestação jurisdicional às contingências específicas de cada caso em concreto.

Assim, apesar de não haver contemplado condicionantes à sua aplicação no artigo que lhe

dava azo — como, por exemplo, as hipóteses cabíveis para sua aplicação, os sujeitos que poderiam

lhe requerer, possibilidade de recurso da decisão que determinasse a flexibilização do procedimento

—, lida em conjunto com as demais disposições do Anteprojeto, especialmente no que tange à sua

matriz  principiológica,  inobstante,  a  Flexibilização  Procedimental  expressava  um  potencial

democratizante e legitimador ao exercício jurisdicional indiscutível.

Contudo, sua redação, como disposta no Anteprojeto — isto é, a Flexibilização como

“poder do juiz”, mesmo a despeito de se ter enfatizado a necessidade de contraditório e da ampla

defesa65 — gerou, especialmente entre aqueles que advogam por uma minimização dos poderes do

63 Cf. n. 6.
64 Cf. n. 7.
65 Interessante  notar  que,  nos  momentos  de  deliberação  inicial  dos  dispositivos  do  Anteprojeto,  no  que  tange  à
Flexibilização,  se havia concluído pela  condicionalização  da adequação  do procedimento  à estrita  necessidade  —
inexorável condição, como mesmo identifica a doutrina, do exercício da flexibilização. Este condicionante, contudo, não
chegou à redação final do Anteprojeto — apesar de deduzido da interpretação em conjunto dos demais dispositivos do
então Código. Lia-se os membros da Comissão discutir: “SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: ‘Seria melhor
agora  o processo  de conhecimento.  Vamos  para  o processo  de conhecimento.  Processo  de conhecimento.  Então,
Professor Jansen, Professor Cerezzo e Marcus Vinícius. Então ficariam com os senhores, na ordem que escolherem aí, as
ideias  das  inovações  do  processo—.’  ORADOR  NÃO  IDENTIFICADO  [02:22:53]:  ‘Posso  começar?’  SR.
PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: ‘Pode.’ [...]  ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:23:09]:  ‘Eu não quis
anteceder nada, quero deixar bem claro. Nós, na nossa subcomissão, nos dividimos em vários capítulos dentro do Código
atual sem vinculação. Na parte inicial do juiz, o que é a nossa proposta? É simplesmente tirar, por exemplo, aqueles
poderes de juiz de polícia lá das audiências e colocar tudo num texto só, só do juiz. Enxugar a outra parte lá. Audiência
tem poder de polícia, está tudo aqui. Tudo lá no juiz, poderes e deveres do juiz.’ SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ
FUX: ‘Poderes do juiz.’ ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:23:51]: ‘Tudo que é do juiz é lá. Menos os atos que são
aqueles atos... E nomenclatura. Adequar defensores, Ministério Público... Isso aqui saiu. O texto está aqui, mas não
importa  agora’  [...]  SR.  PRESIDENTE  MINISTRO  LUIZ  FUX:  ‘A  ideia,  qual  é  a  ideia?’  ORADOR  NÃO
IDENTIFICADO [02:24:05]: ‘A ideia é essa.’ SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: ‘A ideia é fundir num só
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magistrado,  contra  o ativismo judicial  e  em prol  das garantias  das partes66,  extremo receio  e

desconfiança.

Se, por um lado aplaudiu-se a norma proposta sob o fundamento de que, com isto, os
procedimentos passarão  a ser  adequados  ás  particularidades  subjetivas  e  objetivas  do
conflito (e não o contrário) — inclusive tornando desnecessária a previsão exaustiva e
dilargada de procedimentos (linha, aliás, seguida pelo NCPC) — por outro se encontrou
forte crítica (e resistência) da comunidade jurídica com a ampliação dos poderes do juiz na
condução do procedimento; com o risco de que, operacionalizada a flexibilização, perca-se
o controle do curso processual (da previsibilidade),  principal fator para a preservação,
desde a descoberta no país, do modelo da rigidez formal. (GAJARDONI, 2011, p. 690).

Com isto, ao se apresentar o Anteprojeto ao Senado, e durante sua tramitação, já como

Projeto de Lei, as deliberações — não sem justificativa — suprimiram a Flexibilização, extenuando

suas possibilidades, e limitando sua aplicação.

3.2.  O Projeto  de Lei  do Senado de nº.  166,  de 2010,  e  a  supressão da Flexibilização

Procedimental

Apresentado o Anteprojeto ao Senado, e, convertido este no Projeto de Lei nº. 166, de

2010, seu conteúdo vem a passar por um novo momento de deliberações. Havendo-se realizado um

segundo turno de Audiências Públicas67, e reaberto um espaço público para discussões sobre o novo

dispositivo todos os poderes do juiz?’ ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:24:11]: ‘Isso mesmo.’ SR. PRESIDENTE
MINISTRO LUIZ FUX: ‘Poderes instrutórios, poderes de polícia da audiência, sem prejuízo daqueles poderes do 125.’
ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:24:18]: ‘Isso. Sempre lembrando que isso está indo na parte geral.’ ORADOR
NÃO IDENTIFICADO [02:24:23]:  ‘Não,  poderes  e  deveres...  Tá,  vai  para  a  parte  geral.’  [...]  ORADOR NÃO
IDENTIFICADO [02:24:36]: ‘Só uma coisa.  Para agregar,  para facilitar,  eu também propus no item 3 aqui uma
ampliação de poderes do juiz também. Não sei se juntaria ou não...’ SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:
‘Sim.’  SR.  PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX:  ‘Tem algum poder  que  não  está  previsto  dos  que  já  estão
numerados?’ ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:24:52]: ‘Tem, quase todos eles. Eu botei alguns poderes, alguns...
Por exemplo, adequar às fases e atos processuais as especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à
tutela do bem jurídico, respeitando-se o contraditório e ampla defesa. Seria como uma possibilidade de variação de
procedimento. Eu acho isso importante hoje para não ficar apegado à forma.’ [...] ‘SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ
FUX: ‘Ampliar os poderes do juiz?’ ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:25:28]: ‘Ampliação dos poderes do juiz,
primeiro  para  adequar  à  fase  e  atos  processuais  as  especificações  do  conflito,  se  necessário,  respeitando  os
contraditórios e ampla defesa;  para permitir  alteração  do pedido na causa do pedido em determinadas hipóteses,
assegurando sempre ampla defesa. Os processos chegam no final todo pronto, mas tem um detalhe da causa de pedido
que faltou, você vai extinguir o processo mesmo no pedido... Possibilitar que o juiz faça essa adequação também.’ SR.
PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Eu tenho uma relação disso aí. Está bem? Bom, então aqui... Então está certo.
Vamos ampliar os poderes do juiz dentro disso que nós falamos.’” (BRASIL, 2009, pp. 60/64, grifos nossos).
66 Como se pudesse apenas haver uma opção possível, se advogar em prol das garantias fundamentais do processo;
ponderar qualquer outra posição, seria advogar em favor do ativismo — em sentido próximo da dicotomia reducionista,
nem sempre didática, publicistas versus privatistas.
67 “O Plano de Trabalho [da Comissão Temporária de Senadores responsável pela elaboração do relatório ao Projeto de
Lei do Senado de n. 166, de 2010, Código de Processo Civil] previu visitas a autoridades em Brasília; remessa de
diversos ofícios para outras autoridades de todos os Estados brasileiros,  disponibilizando canal para a recepção de
sugestões; realização de 10 audiências públicas, tudo com um único objetivo: colher subsídios para aperfeiçoar o texto
produzido pela Comissão de Juristas. Tais atos foram previstos porque, na primeira fase, embora a Comissão de Juristas
também tenha realizado outras dez audiências públicas e feito uma ampla consulta popular, seus membros tinham apenas
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Código proposto, a Flexibilização Procedimental, ao ser posta ao escrutínio do campo jurídico —

como já parcialmente antecipado — tem sua disciplina drasticamente alterada.

Criticado incessantemente durante este intermédio entre a apresentação do Anteprojeto e

as deliberações do Projeto de Lei do Senado nº. 166, de 2010, especialmente em razão de como fora

disciplinado originalmente — críticas estas, que terminam por eclipsar seu potencial democrático e

efetivador.

As questões que se punham — e, reconhece-se, não sem justificativa —, eram no sentido

de indagar se

[...]  a  flexibilização  estaria  sempre  condicionada  à  inadequação  do  procedimento,  às
peculiaridades da causa? Ou as partes, o Ministério Público e outros terceiros interessados
poderiam requerer ao juiz as mudanças que julgassem convenientes? A adequação judicial
do procedimento não diminuiria a previsibilidade do itinerário processual, não aumentaria a
incerteza e a insegurança? 68 O novel instituto não atentaria contra a garantia do devido
processo legal? As formalidades no direito em geral e no processo em particular não foram
pensadas  justamente  como garantias  de  liberdade  frente  ao arbítrio?  As garantias  do
contraditório e da ampla defesa, formalmente incluídas no projeto, seriam suficientes para
frear as arbitrariedades? Pensando bem, se o texto original viesse a ser votado, aprovado,
sancionado, promulgado e publicado, finalmente se estaria legalizada a realidade de que
cada juiz tem seu Código de Processo Pessoal, porque mesmo depois do advento do
sistema da unidade processual com a Constituição de 1934, ainda hoje cada juiz conduz o
processo como bem entende [...] não se estaria colocando uma exceção como regra?  69

(RODRIGUES, 2012, p. 145).

Em igual medida — mas, em superior intensidade —, com as deliberações do Projeto de

Código no Senado, vem à tona a questão do ativismo judicial.

diretrizes, ideias, mas não um texto para consulta de todos, já que o projeto estava em construção. Assim, depois da
entrega do texto inicial e da apresentação do Projeto pelo Senador José Sarney, era preciso fazer nova rodada de
audiências e de consultas, de modo a colher subsídios para suprir omissões, corrigir ocasionais deficiências e excluir
eventuais equívocos, bem assim para, definitivamente, dar respaldo popular e legitimidade ao novo Código.” (BRASIL,
2010B, p. 10).
68 “[P]artindo do pressuposto de que a segurança jurídica reside na previsibilidade de ações futuras e suas consequências,
é possível ser evitado o arbítrio independemente das regras procedimentais estarem estabelecidas em norma cogente e
pretérita. [...] Para que as regras procedimentais tenham seu poder ordenador e organizador, coibindo o arbítrio judicial,
para que promovam a igualdade das parte e emprestem maior eficiência ao processo, tudo com vistas a incentivar a
justiça do provimento judicial, basta que sejam de conhecimento dos litigantes antes de sua implementação no curso do
processo, sendo de pouca importância a fonte de onde provenham. [...] Ou seja, sendo as variações rituais implementadas
apenas após a participação das partes sobre elas em pleno contraditório, não se vê como a segurança jurídica seja abalada,
já que o desenvolvimento do processo está sendo regrado e predeterminado judicialmente, o que o faz previsível.”
(GAJARDONI, 2008, p. 85).
69 “Este receio, contudo — não temos dúvida alguma em afirmar — se deveu a três fatores. Primeiro, ao  absoluto
desconhecimento dos críticos do alcance da regra da flexibilização procedimental (princípio da adequação formal) [...] e
dos condicionamentos para sua aplicação [...]. Segundo, à má compreensão do espírito do NCPC, no sentido de extinguir
modelos procedimentais (sumário e especial) exatamente porque estaria permitida a calibração do rito no caso concreto. E
terceiro, à precária redação dos dispositivos que trataram do tema no texto do Anteprojeto (NCPC/Comissão), os quais
autorizavam a flexibilização através de cláusulas extremamente abertas; que não condicionavam a adequação formal a
requisitos mínimos que pudessem garantir a previsibilidade e a segurança das partes [...]; e que não acalentavam o espírito
daqueles que — com certa razão frente ao texto projeto — se rebelaram contra a inovação proposta.” (GAJARDONI,
2011, p. 695, grifos no original).

42



Sintetizando as críticas neste sentido, nos diz Nunes:

Outra falácia recorrente é a da credulidade romântica no ativismo judicial, que permitiria
flexibilizações  procedimentais  solitárias  pelo  juiz  no  caso  concreto  em  face  das
peculiaridades  de  aplicação.70 Tal  crença  na  sensibilidade  do  juiz  para  fazer  essas
adequações procedimentais solitárias, parte do dogma de protagonismo judicial, criticado
por muitos em face dos ganhos constitucionais do último século e que padece de um
problema prático óbvio: o magistrado brasileiro não possui tempo e infraestrutura para
“sopesar” no caso concreto quais as melhores opções procedimentais a seguir, além de ser
inviável a visualização do impacto (político, econômico, social) de suas decisões. Para o
sistema que ele trabalha somente importa o cumprimento de metas e o julgamento em
profusão!71 (2010, p. 123).

Findas as discussões e emendas ao então Projeto de Lei do Senado de nº. 166, de 2010,

coube ao Senador Valter Pereira consignar em relatório, as principais alterações àquele Anteprojeto

original — o então já Projeto do Código de Processo Civil.

70 “Entretanto, registre-se, o aumento dos poderes do juiz [nas hipóteses em que lhe é conferida a possibilidade de
flexibilizar o procedimento]  [...]  não importa, por si só, aumento dos poderes instrutórios do juiz, já que as duas
perspectivas são diversas e uma pode caminhar separada da outra: [...] [na flexibilização procedimental] é necessário
reforçar e aumentar os poderes do juiz na condução e gerenciamento processual, sem necessariamente ampliar os poderes
do juiz para determinar, de ofício, a produção de prova. Deve-se, pois, levar em conta a nítida diferença entre as duas
situações: num caso, diante do ambiente gerencial do processo, aumentam-se os poderes de direção formal do juiz; e em
outro, tem-se panorama diverso, atinente á ampliação dos poderes do juiz para determinar, de ofício, provas. A distinção
deve ser marcada porque, [...] é muito comum a confusão entre as duas distintas situações que às vezes são misturadas sob
o título comum de “ativismo judicial”. Portanto, o aumento de poderes de direção e gerenciamento processual do juiz tem
por objetivo a economia e a melhoria da gestão do processo e não joga com eventual ampliação de seus processos
instrutórios, que se baseia em concepção diversa àquela dos esclarecimentos dos fatos para delineamento da verdade real,
com participação  mais  ativa  do  juiz  na  instrução  processual.  Certo,  entretanto,  que  o  aumento  dos  poderes  de
gerenciamento do juiz dentro do processo busca melhorar a qualidade do produto judicial sem perder de vista sua
inserção no ambiente constitucional maior do justo processo, pois não podem ser sacrificadas as demais garantias
processuais, como contraditório, ampla defesa, imparcialidade e neutralidade do juiz no atar da celeridade processual.”
(ANDRADE, 2011, pp. 179/180).
71 Interessante notar, contudo, que, momentos depois, quando promovendo a promoção de tutelas diferenciadas para a
satisfação de diferentes tipos de litigiosidade, o autor irá argumentar,  invariavelmente,  pela opção da flexibilização
quando em se tratando da litigiosidade individual clássica. Irá dizer: “No que tange à litigiosidade individual, a melhor
solução não parece ser a criação de uma diversidade de procedimentos, mas o delineamento técnico de um procedimento
cognitivo que possa se adaptar em seu curso ao nível de complexidade substancial da causa.” (NUNES, 2010, p. 125).
Igualmente, a despeito de sua crítica, irá assentar as premissas mesmas da aplicação da flexibilização ao comentar sobre o
Processo Civil inglês: “[...] Tal escolha [do procedimento da fase cognitiva] não é realizada solitariamente pelo juiz, mas
por este, em discussão com as partes, partindo de alguns critérios legais e do princípio da proporcionalidade.” (NUNES,
2010, p. 126), ou, ainda, “[...] No entanto, a elasticidade procedimental não depende somente do valor da causa, mas
também da verificação pelo juiz, em colaboração com as partes, da natureza do provimento requerido, da complexidade
das questões fático-jurídico-probatórias, do número de partes, do número de provas orais, do valor de eventual demanda
reconvencional e da importância da demanda para as pessoas envolvidas, entre outros aspectos [...]”. (NUNES, 2010, pp.
126/127).
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No que tange à Flexibilização Procedimental, sintetizando a opinião pública majoritária72,

enuncia o Senador relator,

[A] previsão do art. 107, V, foi um dos pontos mais criticados do projeto, já que, tal como
posto, permite ao Juiz alterar, de acordo com seu entendimento, qualquer fase do processo.
Segundo a maioria, na prática, isso pode permitir que cada juiz faça o seu “Código”, o que
pode gerar insegurança jurídica. Por isso, a regra realmente deve ser alterada. Assim, no
substitutivo, a flexibilização procedimental fica limitada a duas hipóteses: aumento de
prazos e a inversão da produção dos meios de prova. (BRASIL, 2010b, pp. 198/199).

A Flexibilização, deste modo, ora como artigo 118 do então Projeto de Código, passa a

constar da seguinte redação:

Art. 118. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...] V – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova
adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do
bem jurídico; (BRASIL, 2010b, p. 278).

Em semelhante modo, o art. 163 do Projeto de Lei nº. 166, de 2010 — em substituição ao

art. 151, do Anteprojeto —, teve seu parágrafo primeiro original suprimido, de modo que já não

mais se lia em seu dispositivo regra expressa sobre a possibilidade de ajuste do procedimento73.

72 “Para se pensar numa ampla e verdadeira reforma de nosso processo civil urge, antes de tudo, mudar essa ótica
deformadora do verdadeiro papel do processo civil. Urge, antes de tudo, mudar essa ótica deformadora do verdadeiro
papel reservado à prestação jurisdicional. É preciso, urgentemente, substituí-la pela objetiva e singela busca da justa e
adequada realização do direito material na solução do conflito deduzido em juízo. [...] Não é pela teoria científica que
complica  e  tumultua  o  procedimento  judicial,  mas  sim  pelo  espírito  objetivo  capaz  de  hierarquizar  os  valores
constitucionais e processuais segundo escala de priorização dos resultados práticos delineados pela lei e, acima de tudo,
pelos direitos e garantias fundamentais, que se pode imaginar a implantação bem sucedida do processo justo. O teorismo
obstaculiza ou dificulta o acesso à justiça, enquanto o procedimentalismo despretensioso, prático e objetivo, o facilita e
viabiliza. [...] O excesso de técnicas, na verdade, favorece muito mais a uma concepção pragmática do processo (isto é,
aquela que não dispensa grande relevância ao seu resultado prático). No entanto, o enfoque objetivo centrado, sobretudo,
nos efeitos concretos da tutela propiciada pelo processo aos direitos materiais ameaçados ou lesados, é o que, de forma
programática, realmente se empenha, longe do teorismo estéril, na persecução dos fins sociais do processo justo. [...] É,
destarte, uma regulamentação nova compromissada com a instrumentalidade adequada à realização plena e efetiva do
direito material em jogo no litígio, singela, clara, transparente e segura quanto ao procedimento, o que se pode esperar de
um novo Código. Que seja superior às vaidades do tecnicismo e que seja concebido com firmeza, objetividade e
coerência com o programa moderno do processo justo. Que, enfim, os órgãos encarregados da prestação jurisdicional se
preparem, convenientemente, para pô-lo em prática, com fidelidade à letra, ao espírito e aos propósitos da reforma.”
(THEODORO JÚNIOR, 2010, pp. 96/97).
73 “Art. 163. Os atos e os termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a
exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. § 1º Os tribunais,
no âmbito de sua competência, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios
eletrônicos,  atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade observada a
hierarquia de chaves públicas  unificada nacionalmente,  nos termos da lei.  § 2º Os processos podem ser  total  ou
parcialmente eletrônicos, de forma a permitir que todos os atos e os termos do processo sejam produzidos, transmitidos,
armazenados  e assinados por meio eletrônico,  na forma da lei.  § 3º Os tribunais disponibilizarão  as informações
eletrônicas constantes do seu sistema de automação, em primeiro e segundo graus de jurisdição, em página própria na
rede mundial de computadores, cumprindo aos interessados obter a tecnologia necessária para acessar os dados constantes
do mesmo sistema. § 4º O procedimento eletrônico deve ter sua sistemática unificada em todos os tribunais, cumprindo
ao Conselho Nacional de Justiça a edição de ato que incorpore e regulamente os avanços tecnológicos que forem se
verificando.” (BRASIL, 2010B, pp. 292/293).
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Em razão de sua redação, a Flexibilização, como “poder do juiz”, fora suprimida durante a

tramitação do Projeto de Código de Código no Senado74. Associada ao aumento excessivo dos

poderes  do  magistrado,  na  condução  do processo  — e,  portanto,  recrudescência  do  ativismo

judicial75 —, reduziu-se a possibilidade de “flexibilizar” o procedimento apenas à inversão do ônus

probatório, e à dilação de prazos processuais.

Concluído, a seu turno, este primeiro momento do processo legislativo, o Projeto de Lei do

Senado de nº. 166, de 2010, Projeto do novo Código de Processo Civil, é remetido à Câmara dos

Deputados, para novo turno de deliberações, emendas e alterações.

Por sua vez — e, talvez, não sem surpresa —, durante sua tramitação na Câmara, o

instituto da Flexibilização retorna ao então de Lei nº. 8.046, de 2010, sob outra denominação e

disciplina, ora sob a denominação de Acordo de Procedimento.

3.3. O Projeto de Lei do Senado nº. 8.046, de 2010, na Câmara dos Deputados, e o Acordo de

Procedimento

Uma vez na Câmara, e distribuído como Projeto de Lei nº. 8.046, de 2010, do Senado

Federal, na Câmara dos Deputados, neste segundo momento do processo legislativo o Projeto de

Código segue, e é submetido, a um novo turno de debates, deliberações, emendas e adequações,

onde se realizam, novamente, novas Audiências Públicas (BRASIL, 2012, p. 3), conduzidos pela

Comissão Especial, sob a responsabilidade do então Deputado Relator, Sergio Barradas.

Das alterações realizadas76, aquela à disciplina da Flexibilização Procedimental pode ser

tida como uma das mais substanciais: reintroduzida sob a denominação de Acordo de Procedimento
74 “Embora se compreenda a intenção do Senador Valter Pereira em buscar consenso político em torno do projeto do
NCPC — evitando manter no texto as propostas mais polêmicas da comissão de juristas — não se pode aquiescer com a
mitigação da regra da flexibilização procedimental no NCPC/Senado. [...] A flexibilização procedimental poderia ser
mantida em toda sua plenitude no NCPC, desde que a redação do dispositivo que a contemplasse contivesse melhores
regras sobre seu uso (correção esta, maxima venia, que poderia perfeitamente ter sido implementada pelo substitutivo do
Senado). Primeiro, a regra tem que estabelecer as condicionantes da flexibilização (medida de exceção, finalidade,
contraditório e motivação), até para que haja limites ao arbítrio judicial no campo do procedimento. E segundo, a decisão
judicial que ordena a flexibilização tem de que ser recorrível — acrescentando-se, portanto, mais uma hipótese de agravo
de instrumento no rol de interlocutórias recorríveis [...] — até para que sejam observadas as condicionantes do item
anterior. [...] Diante destas premissas, de lege ferenda, propõe-se, então, a seguinte redação ao dispositivo contemplador
da flexibilização procedimental no Brasil, dando-se por prejudicado o disposto no art. 118, V, do NCPC/Senado: Art.
118-A NCPC. Em caráter excepcional e mediante motivação idônea, quando a tramitação processual prevista na lei não
se adequar ás especificidades  objetivas e subjetivas da causa, deve o juiz, preservado o contraditório, determinar a
prática de adaptações mediante prévia orientação das partes e interessados. Parágrafo único. Da decisão proferida com
base neste artigo caberá agravo de instrumento.” (GAJARDONI, 2011, p. 696, grifos nossos).
75 “Por óbvio, a prática de abusos não deve ser, em absoluto, tolerada e é aqui que reside o temor. O ativismo em si já é
uma realidade que, apesar das críticas, possui virtudes. Não se pode atacar a consequência pela causa. Se o abuso judicial
existe, ele existirá com ou sem ativismo e se esse último for desdobramento do primeiro, já não se estará tratando mais de
ativismo e sim de desvio” (TAVARES, 2011, p. 152).
76 “Foram apresentadas 900 emendas pelos Deputados à Comissão Especial e apensados 139 projetos de lei, que já
tramitavam nesta Casa e tratam de modificações ao atual CPC.” (BRASIL, 2012, p. 2).
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no Projeto de Lei nº. 8.046, de 2010, têm-se a possibilidade de variação do procedimento a partir de

— como o próprio nome antecipa — um acordo entre as partes que, em comum acordo, podem

dispor de ritos e atos, em razão das especificidades que entendam relevantes.

Nas palavras do Deputado Relator,

Trata-se de introduzir no sistema brasileiro uma modalidade de acordo de procedimento,
permitindo que as partes possam, em certa medida, regular a forma de exercício de seus
direitos e deveres processuais e dispor sobre os ônus que contra si recaiam. Trata-se de
importante acréscimo que vai ao encontro de ideia presente em várias passagens do
projeto: ampliar a participação das partes no processo, favorecendo o desenvolvimento
da noção de cidadania processual. Se solução consensual do litígio é benéfica e querida,
porque representa, além do encerramento do processo judicial, a própria concretização da
pacificação, nada mais justo do que permitir que os litigantes possam, inclusive quando não
seja possível a resolução da própria controvérsia em si, ao menos disciplinar a forma do
exercício das suas faculdades processuais conforme suas conveniências, ou até mesmo
delas dispor, conforme o caso. (BRASIL, 2012, p. 30, grifos nossos).

E, continua,

O texto proposto, ao tempo em que abre espaço à participação das partes na construção do
procedimento, democratizando-o, também se preocupa em evitar que esses acordos, na
prática, funcionem como instrumento de abuso de direito, ou de opressão. Por isso, o pacto
somente será admitido (a) quando se tratar  de direitos que admitam autocomposição,
hipóteses  nas  quais  as  partes  já  estão  autorizadas  pelo  ordenamento  e  renunciar
integralmente ao próprio direito litigioso e a afastar a própria jurisdição estatal, com opção
pela arbitragem; (b) quando as partes sejam capazes e (c) quando estejam em situação de
equilíbrio, não se permitindo o acordo de procedimento em contratos de adesão ou em
contratos  em  que  figurem  partes  em  situação  de  vulnerabilidade  –  tudo  isso  sob  a
fiscalização do juiz. (BRASIL, 2012, p. 30).

Passados, agora, as opção e controle da flexibilização do procedimento às partes — em

diametral  oposição à  Flexibilização Procedimental  como “poder do juiz”,  como fora proposta

originalmente — a disciplina do Acordo de Procedimento aparenta ter sido construída sobre as

críticas àquela disciplina original da Flexibilização Procedimental. Neste mesmo sentido, o Acordo

de Procedimento estabelece condicionantes, limitadores ao seu exercício — isto é, não que já não

houvesse em sua disciplina no Anteprojeto, mas se colocar expressamente no Projeto de Lei nº.

8.046, de 2010.

Assim, no Capítulo I, “Da forma dos atos processuais”, do Título I, “Da forma, do tempo e

do lugar dos atos processuais”, do Livro IV, “Dos Atos Processuais” — fazendo vezes daquele

original artigo 151 do Anteprojeto —, a redação do então artigo 172, dispondo sobre o Acordo de

Procedimento, recebe a seguinte disciplina:

Art. 172. Versando a causa sobre direitos que admitam autocomposição, e observadas as
normas processuais fundamentais previstas neste Código, é lícito às partes, desde que
sejam plenamente capazes, convencionar, antes ou durante o processo, sobre os seus ônus,
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poderes, faculdades e deveres processuais. § 1º De comum acordo, o juiz e as partes podem
estipular  mudanças  no procedimento, visando a ajustá-lo às  especificidades da causa,
fixando, quando for o caso, o calendário para a prática dos atos processuais.77 § 2º O
calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados
em casos excepcionais, devidamente justificados. § 3º Dispensa-se a intimação das partes
para a prática do ato processual ou para a realização da audiência cujas datas tiverem sido
designadas no calendário § 4º O juiz controlará, de ofício ou a requerimento, a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade
ou de inserção abusiva em contratos de adesão ou em outros em que uma das partes se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. (BRASIL, 2012, pp. 978/979).

Em igual medida, complementando à disciplina do então Acordo de Procedimento, vem

disposto,  ainda  no  artigo  365,  do  Projeto  de  Lei  nº.  8046,  de  2010,  o  chamado  Acordo  de

Saneamento, que dispõe,

Art. 365. Não ocorrendo qualquer das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão
de saneamento e de organização do processo: [...] § 2º As partes podem apresentar ao juiz,
para homologação, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se
referem os incisos II e IV78 do caput deste artigo. Uma vez homologada, a delimitação

77 Ressalte-se, neste aspecto, os comentários de Andrade, sobre as inovações na legislação processual francesa, quando
cita a adoção do calendário processual, inovação que aqui, igualmente, se propõe:  “Interessante instrumento da gestão
gerencial do processo, previsto na legislação francesa, é o calendário processual. Parte-se da concepção que cada causa
deve receber tratamento individualizado, dentro dos circuitos processuais previstos, de forma flexível, na legislação
processual. Com isso, o juiz deve, sob medida, regular os prazos para prática de atos processuais de determinado
processo, atento à natureza da causa, ao grau de urgência e á sua complexidade. Com base nesses dados, o juiz , em
conjunto com os advogados das partes, fixa o calendário do processo, em que se preveem as datas para a prática dos atos
processuais de instrução e de troca de peças de defesa, bem como da própria decisão. E tal calendário tem de ser
cumprido, salvo alteração devidamente amparada em motivos de maior gravidade. [...] E, claro, o calendário é fixado em
cada processo de acordo com as peculiaridades da causa concretamente considerada: não se trata de mera atividade
arbitrária do juiz, mas sim realizada em consonância, por exemplo a, com a natureza da lide, urgência da solução da
controvérsia, bem como sua complexidade, situação que, [...] o estabelecimento do calendário não é coisa simples. O
instrumento, para funcionar, vai exigir, certamente, maior engajamento do juiz, principalmente a análise mais acurada do
processo no início de sua tramitação. O calendário por si só, não é causa direita de aceleração do procedimento ou de
diminuição de sua duração, mas é de grande importância como instrumento de gestão processual e para oferecer às partes
a previsão inicial da duração do processo. Assim, as partes, desde o início da causa, já sabem de antemão, qual será a
duração da tramitação do feito em juízo, e podem, então valorar se a via judicial é o melhor caminho para a solução da
controvérsia. Acresça-se que o calendário não é fixado unilateralmente pelo juiz, mas com a participação negocial das
partes. Estabelecendo-se verdadeiro contrato de procedimento. Com isso, permite-se um clima de maior cooperação entre
partes e juízo, além de introduzir a prática negocial ou os acordos procedimentais [...].” (2011, pp. 185/186). E, ainda,
adverte: “Eventual implementação, porém, destes instrumentos no direito brasileiro, vai exigir do juiz uma postura mais
ativa  no  gerenciamento  do  processo,  o  que  demanda  compromisso  judicial  de  rigorosa  análise  da  causa  no  seu
nascedouro, a fim de orientar o processo para o melhor caminho procedimental, bem como permitir a fixação de datas do
calendário processual, não em tese ou abstratamente, mas considerando o caso concreto em si: um determinado processo
com suas especificidades e complexidades fáticas e jurídicas.” (ANDRADE, 2011, p. 195).
78 “[...] III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 381; IV – delimitar as questões de direito relevantes
para a decisão do mérito;” (BRASIL, 2012, p. 1039). Por sua vez, dispõe o art. 381, “O ônus da prova incumbe: I – ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de  peculiaridades da causa, relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada. Neste caso, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode  gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil. § 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II  - tornar excessivamente difícil a  uma parte o
exercício do direito.” (BRASIL, 2012, p. 1044). Podemos perceber, em ambos dispositivos, uma forte inspiração na
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vincula as partes e o juiz. § 3º Se a causa for complexa, fática ou juridicamente, deverá o
juiz designar audiência, para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes.
Nesta oportunidade, o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as
suas alegações. (BRASIL, 2012, p. 1039).

Seguindo, ainda, nesta mesma linha de construção consensual do processo, é dada as

partes a possibilidade de acordarem sobre o perito, como dispõe seu artigo 47979.

Podemos notar, ao analisarmos a disposição da Flexibilização Procedimental, ou Acordo

de Procedimento, no Projeto de Lei nº 8.046, de 2010, um fortalecimento do papel das partes na

construção e condução do processo, relegando-se ao juiz o papel de fiscal (BRASIL, 2012, p. 30),

em oposição a um processo com uma atuação preponderante do magistrado, traço característico do

Anteprojeto. Atuação preponderante do juiz esta, que fora combatida no Projeto quando de sua

tramitação no Senado.

Neste sentido, ao observarmos como é construída a disciplina da Flexibilização no Projeto

de Lei nº. 8.046, de 2010, e ponderando como sua disciplina foi modificada ao longo da tramitação

do Projeto do Código de Processo Civil, temos, diante de nós, três momentos claramente distintos,

de  um  mesmo  instituto,  independentemente  da  denominação  que  lhe  fora  atribuída80:  sua

apresentação,  no Anteprojeto,  como poder  do juiz;  sua supressão,  no Projeto  do Senado,  em

combate ao excesso de poderes do juiz; e, sua reintrodução, como convenção das partes, no Projeto

da Câmara.

proposta de processo cooperativo, do favorecimento de um procedimento desenvolvido em contraditório e colaboração.
79 “Art. 479. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: I –
sejam plenamente capazes; II – a causa possa ser resolvida por autocomposição. § 1º As partes, ao escolherem o perito, já
devem indicar seus assistentes técnicos para acompanharem a realização da perícia, que se realizará em data e local
previamente anunciado. § 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar respectivamente seu laudo e seus pareceres
em prazo fixado pelo juiz. § 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito
nomeado pelo juiz.” (BRASIL, 2012, p. 1070).
80 Neste sentido, bastante reveladoras as palavras do Deputado Relator: “A proposta também avança para admitir que as
partes e o juiz possam, em conjunto, disciplinar o procedimento para melhor ajustá-lo às especificidades do caso concreto.
A versão inicial do anteprojeto que tramitou no Senado sob o PL nº 166, de 2010, no art. 107, inciso V, admitia
amplamente a adaptação do procedimento pelo juiz, observado o contraditório. O dispositivo, após diversas críticas
oriundas de variados setores da sociedade, foi retirado e não constou do substitutivo aprovado no Senado – e não foi
resgatado por este relatório. O enunciado ora proposto admite a adaptação procedimental, que não deve ser simplesmente
proscrita. Mas a adaptação não é aceita aqui como resultado de um ato unilateral do juiz, e sim como fruto do consenso
entre as partes e o julgador em situações excepcionais. É preciso notar, então, que não se trata de um renascimento do
dispositivo.” (BRASIL, 2012, pp. 30/31). Percebe-se que, por uma opção política — ou melhor, diplomática —, de se
evitar conflitos, decide a Câmara, mantendo a alteração realizada pelo Senado ao texto da Flexibilização, por via
transversa, incluir o instituto, com outra denominação, e disciplina.

48



CONCLUSÃO

A Flexibilização Procedimental na reforma do Código de Processo Civil: “entre avanços e

retrocessos”81

Ao observar-se como a Flexibilização Procedimental se desenvolveu na atual reforma do

Código de Processo Civil, tomada desde seus momentos iniciais, com a instituição da Comissão de

Juristas responsável pela edição do Anteprojeto, até o presente momento, no qual aguarda-se a

votação do Projeto de Lei nº. 8.046, de 2010, na Câmara dos Deputados, é possível delinearem-se

três momentos, bem delimitados e distintos entre si.

Em um primeiro momento, em um Anteprojeto no qual se preconizava a atuação do

magistrado na condução do processo, propôs-se a possibilidade de adequação do procedimento às

especificidades  inerentes ao caso concreto.  Propôs-se a Flexibilização Procedimental,  enquanto

“poder do juiz”, como instrumento para uma prestação jurisdicional mais efetiva — onde mesmo

sem condicionantes explícitos, o controle do arbítrio se daria pela obediência à sistemática de regras

proposta, pela participação das partes, pela cooperação dos sujeitos processuais, pela construção do

processo em contraditório.

A seu turno, em um segundo momento, no Senado Federal, há uma retração no que tange

à preponderância do papel do magistrado, um combate à concentração de poderes nas mãos do juiz,

buscando-se evitar  um excessivo  ativismo judicial,  evitar-se a  insegurança  jurídica  (BRASIL,

2010b, p. 198), de modo que o recém-proposto instituto da Flexibilização é suprimido. Em razão

mesmo de como fora proposta no Anteprojeto, a Flexibilização é, sem que se tente modificá-la —

como teria sido possível —, retirada do texto do então Projeto de Lei nº. 166, de 2010.

Por derradeiro, no terceiro, e atual momento, na Câmara dos Deputados, tem-se o retorno

da possibilidade de variação ritual,  agora como convenção das partes. Sob a denominação de

Acordo de Procedimento, temos a reintrodução do conceito de flexibilização do procedimento no

Projeto de Lei  de nº.  8.046,  de 2010,  em que pese a  Flexibilização Procedimental,  enquanto

instituto, ser rechaçada82.

81 Cf. PASSOS, 2002.
82 “A versão inicial do anteprojeto que tramitou no Senado Federal sob o PL n.º 166, de 2010, no art. 107, inciso V,
admitia amplamente a adaptação do procedimento pelo juiz, observado o contraditório. O dispositivo, após diversas
críticas oriundas de variados setores da sociedade, foi retirado e não constou do substitutivo aprovado no Senado Federal
– e não foi resgatado por este relatório. O enunciado ora proposto admite a adaptação procedimental, que não deve ser
simplesmente proscrita. Mas a adaptação não é aceita aqui como resultado de um ato unilateral do juiz, e sim como fruto
do consenso entre as partes e o julgador em situações excepcionais. É preciso notar, então, que não se trata de um
renascimento do dispositivo.” (BRASIL, 2012, p. 30).
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Ponderando-se estes três momentos da atual reforma do Código de Processo Civil, a partir

da Flexibilização Procedimental, e de suas alterações, pode-se perceber que é patente o fato de que o

conceito de flexibilização procedimental, de adequação do procedimento, foi uma das ferramentas

adotadas na reforma, para esta que se propõe a nova fase processualistica brasileira.

Apesar de sua disciplina ter sido alterada mais de uma vez ao longo da tramitação — onde,

em cada um dos estágios, observou-se sempre uma alteração em sentido oposto à anterior —, ao

tempo que rechaça-se o ativismo judicial, e combate-se uma valorização da autoridade estatal, crê-

se que a superação de um paradigma formalista é uma das alternativas às crises de efetividade e

“viabilização de uma tutela efetiva, oportuna e adequada.” (TAVARES, 2011, p. 142).

Na busca de se imprimir uma maior efetividade na prestação jurisdicional, de se criarem

condições para um exercício democrático da jurisdição, de se possibilitar a construção da tutela

judicial em cooperação e através do contraditório; de se realizar o processo justo83 — em oposição a

um embate de regras formais —, a adoção da Flexibilização em nosso sistema processual pode dar

azo a este almejado processo civil.

Entretanto,  reconhece-se que o instituto,  em si  mesmo e por si  mesmo,  não traria  a

mudança que se espera para o Processo Civil84.

Assim  sendo,  independentemente  de  qual  disciplina  decida-se  à  Flexibilização

Procedimental na atual reforma do Código de Processo Civil, sua adoção expressa como conceito,

como instituto, representará um grande avanço à técnica processual brasileira.

83 “Como relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se e desenvolver-se
com absoluto respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente das partes, de tal modo que a justiça do
seu resultado esteja de antemão assegurada pela adoção das regras mais propícias à ampla e equilibrada participação dos
interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo para um fim justo.”
(GRECO, 2006, p. 397).
84 “[...] a obtenção de um paradigma processual constitucional adequado não resultará tão-somente de iniciativas pontuais
e desgarradas de uma intervenção macro-estrutural. Em outros termos, há de se perceber que somente ocorrerá a geração
de impacto na eficiência e na legitimidade, caso se estabeleça uma política pública de democratização processual,
amplamente debatida, que problematize a questão da aplicação constitucional das normas processuais [...], das reformas
processuais, da gestão processuais, e da infra-estrutura do Poder Judiciário, de modo conjunto.” (THEODORO JÚNIOR,
NUNES, 2009, p. 141). Neste sentido, “As reformas de organização e gestão da administração da justiça são uma outra
área de reforma, que constitui, hoje, uma das principais agendas de reforma da justiça em muitos países. No seu lastro está
a ideia de que o déficit de organização, gestão e planejamento do sistema justiça é responsável por grande parte da
ineficiência e ineficácia do seu desempenho funcional e de muitos desperdícios. [...] [P]or isso, essencial a adopção de
medidas que visem, designadamente, a alteração de métodos de trabalho, uma nova organização interna dos tribunais,
maior eficácia na gestão de recursos humanos e materiais e de fluxos processuais e uma melhor articulação dos tribunais
com outros serviços complementares da justiça.” (SANTOS, 2007, p. 64).
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A Flexibilização Procedimental “entre dois mundos”85

Ao que nos voltamos aos resultados das reformas processuais em Portugal e na Inglaterra,

e em se “comparando” sistemas legais, se pôde observar que, apesar de terem adotado diretrizes

semelhantes para guiar suas reformas — o aperfeiçoamento de seus sistemas de justiça, seja em que

medida cada país tenha se focado —, as soluções dadas às contingências de cada sistema foram

diversas — posto que diversos os paradigmas de justiça.

Ainda que possa dizer, contudo, que resultaram em instrumentos “semelhantes”,  com

apenas uma leitura superficial se pode perceber que aquilo que se conveio chamar de flexibilização

do procedimento em ambos os sistemas, possuem implicações bem distintas, seja em seu sistema de

justiça, seja na cultura jurídica vigente à época naquele país.

“Semelhanças”, portanto, que restam a como um “mesmo instituto processual” foi usado

como resposta para duas situações divergentes, com implicações divergentes, apesar de a ferramenta

e o escopo serem os “mesmos”.

Aquilo que aqui se vem a focar na imprescindibilidade de um rito processual padrão, em

estrita disciplina legal, para que então se proponha flexibilizar — e talvez, neste sentido se aproxime

da realidade portuguesa, mas apenas no sentido normativo — para o processo civil inglês, tem-se

uma  “codificação”, em que se criam procedimentos, que, por independerem de um sistema de

formas legais estritas, mostravam-se flexíveis.

Mesmo à adequação formal portuguesa, o padrão luso é no sentido de manter o juiz como

responsável pela flexibilização do procedimento, cabendo-lhe, portanto a ação diretiva da variação

ritual — opção que se rechaçou veementemente em nossa jurisdição, a ponto de, sob o atual estágio,

como  tivemos  a  oportunidade  de  observar,  ter  sido  passada  a  iniciativa  da  flexibilização  à

convenção das partes.

Inobstante, se podemos colher frutos desta “comparação” — sendo certo que se aproxima

mais de uma análise  histórica das reformas processuais estrangeiras,  do que uma comparação

propriamente dita — é no sentido de poder olhar prospectivamente à nossa própria reforma.

No caso, se algo se pode ter claro, é que ambos os países souberam extrair  de suas

experiências reformatórias, partindo dos resultados dos sucessos e insucessos, o reconhecimento das

deficiências de seus sistemas de justiça, de modo a concentrar seus esforços no aperfeiçoamento

destes pontos defectivos.

85 Cf. MOREIRA, 2004.
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A despeito de não se ter alcançado o resultado esperado, em ambos os casos — mas um

resultado positivo em perspectiva, ainda assim — o aperfeiçoamento do sistema de justiça foi

alçado à meta primordial.

Assim, se podemos apreender, e aprender algo com esta “comparação” — se não com a

experiência de Portugal com a aplicação do princípio da adequação formal, para que esta nos sirva

de parâmetro —, talvez o conhecimento mais importante seja no modo de encarar nossa própria

reforma do Código. Buscar aperfeiçoar  nossos debates, realizar efetivos diagnósticos de nosso

sistema de justiça, e permitir o amplo debate daquilo que se pretende referendar com a edição de um

novo Código. E, não apenas isso, nos darmos conta de que, sobretudo, a mudança que realmente

deve ser referendada é a mudança da cultura que permeia a prática forense, posto que, sem esta,

qualquer reforma que se pretenda efetiva, deverá restar inócua.

A realidade da  praxis do sistema judicial  brasileiro:  a  Flexibilização Procedimental  do

conceito à prática

Por  fim,  nos  resta  indagar  sobre  as  possíveis  futuras  implicações  do  instituto  da

Flexibilização Procedimental, caso venha a ser adotado expressamente como resultado da atual

reforma do Código de Processo Civil.

Pôde-se observar, que as práticas que circundam o cotidiano forense destoam, em certos

matizes,  do que é  veiculado quando da construção normativa,  e,  igualmente,  das construções

doutrinárias, em sua grande maioria. Esta desvinculação, entretanto, não funciona à margem da lei:

pelo contrário, o próprio sistema normativo processual concede estes espaços de manobra86, que, no

entanto,  apesar de serem lugar-comum na prática judicial,  fogem às vistas do legislador  e da

doutrina — ou, mesmo que não o faça, é repudiado.

Neste sentido, ao analisarem-se todos os aspectos até então abordados acerca do referido

instituto — quais sejam, as premissas teóricas fundamentais da Flexibilização Procedimental; como

o instituto se inseriu nos diferentes sistemas que o adotaram; e, sua inserção na atual reforma do

Código — a Flexibilização Procedimental não destoaria — ou melhor, não seria estranha — à

realidade dos Tribunais, e, igualmente, da ordem jurídica pátria.

Muito pelo contrário.

Sua adoção, quando da reforma do Código de Processo Civil, não apenas não se mostraria,
86 “A despeito da hegemonia da adjudicação e do caráter positivo, indisponível, e minucioso da lei processual, os atores
do sistema de justiça criam e difundem um quadro informal de regras com grande influência sobre a morosidade e o
acesso.  Basta  imaginar  que  o  aprendizado  em  Direito  Processual  é  integrado,  em  boa  medida,  pelos  estágios
profissionalizantes, em que os alunos aprendem especialmente regras informais da máquina judiciária. Pode-se também
constatar que a condução dos processos difere de uma unidade judiciária para outra, embora o procedimento definido em
lei seja o mesmo.” (ALVES DA SILVA, 2010, p. 20).
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como uma grande inovação legislativa — como propugnado pela Comissão de Juristas — mas

seria, sim, um reconhecimento de uma realidade inerente, e indissociável, às práticas judiciais do

quotidiano forense. Ou melhor, da própria sistemática do direito brasileiro.

Neste sentido, como anunciado pela Comissão de Juristas responsável pela edição do

Anteprojeto do novo Código, a Flexibilização Procedimental mostrava-se como uma alternativa à

crise de efetividade que permeia o judiciário pátrio em atualidade, trazida de um sistema alienígena.

Se assim fosse, sua adoção poderia ser interpretada dentro deste movimento que perpassa

não apenas a reforma do Código de Processo Civil, mas a construção do Direito contemporâneo

como  um  todo:  de  que  soluções  abstratas  para  problemas  individualizados  não  atendem  as

necessidades,  e  ferem  propriamente  o  objetivo  de  construção  e  manutenção  de  um  Estado

Democrático de Direito, em um de seus pilares, qual seja, a tutela efetiva dos jurisdicionados. 

Inobstante, a realidade da atuação do campo jurídico — onde efetivamente se manifestam

as preleções do legislador e da doutrina —, por sua vez, abarca uma diversidade de práticas que

operam, a seu turno, ao alvedrio do que propugnam os discursos oficiais.  Dessarte,  mostra-se

imperioso ponderar acerca deste distanciamento entre discursos dogmáticos e a pragmática — no

qual a Flexibilização Procedimental representa tão somente uma parte.

Por derradeiro, faz-se mister considerar, igualmente — para além do âmbito discursivo —,

se sendo o instituto da Flexibilização Processual  acatado como regramento  explicito  no novo

Código de Processo Civil — ou mesmo que assim não se denomine —, se dará a este a utilidade

que se  pretende;  ou se,  a  seu  turno,  se  permanecer  sua  exclusão,  se  este  será  repudiado do

quotidiano da atuação jurisdicional. Esta resposta, a seu turno, apenas o tempo poderá trazer.
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