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RESUMO

O presente trabalho, ao analisar as atuais tendências do Judiciário Brasileiro, 

sob a ótica doutrinária,  destacou algumas características e alguns fatos onde se 

questiona  o  limite  da  atividade  jurisdicional.  Demonstrando-se  com  a  devida 

conceituação do ativismo e garantismo judicial, o atual cenário brasileiro e as críticas 

ao sistema publicista. Apresentando, como solução, o Neoprivatismo, um retorno dos 

atos jurisdicionais ao modelo garantista, bem como, de ser este o meio de solução 

para legitimação dos atos emanados pelos magistrados.

Palavras-chave:  Sistemas  processuais.  Ativismo  judicial.  Garantismo  judicial. 

Neoprivatismo.



ABSTRACTO

En este trabajo, mediante el análisis de las tendencias actuales en el Poder  

Judicial  brasileño,  bajo  el  punto  de  vista  doctrinal,  puso  de  relieve  algunas 

características  y  algunos  hechos  donde  las  preguntas  el  límite  de  la  actividad 

judicial.  Demostrando con la conceptualización adecuada de activismo  judicial  y 

garantismo,  el  escenario  brasileño  actual  y  crítica  al  sistema  publicista. 

Presentándose, como solución, lo Neoprivatismo, un retorno al  modelo garantista 

jurisdiccional, así como, que este es la solución para legitimar actos dictados por los 

magistrados.

Palabras-clave: Sistemas Procesales . El activismo judicial. Lo garantismo procesal. 

Neoprivatismo.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca, em uma análise teórica conceitual, demonstrar e criticar 

os  sistemas  processuais  conhecidos  como  privatismo,  publicismo  e  neoprivatismo. 

Importando, com isso, o estudo dos limites e formas da atividade jurisdicional que levam 

ao ativismo e/ou garantismo processual.

Ao analisar o papel das partes e dos magistrados em determinado processo,  vê-se 

a possibilidade de aferição conceitual de poderes que determinam a condução da lide,  

através dos poderes emanados a  estas  pelo  Código de Processo vigente  ao local  e 

época.  Assim,  determina-se  o  âmbito  de  atividade  do  juiz  para  solução  do  problema 

apresentado ao Estado pelo cidadão,  podendo ser amplo para a chegada da solução 

através de um ideal de justiça; podendo ser limitado a condução justa do processo sob a  

égide da Constituição que regra os direitos dos homens que integram a lide.

Neste  sentido,  chega-se  a  ideia  de sistemas  processuais.  Onde  estes  são 

valorados,  em questões conceituais,  pela  conjunto legislativo de condução processual 

relativo as partes de forma geral: Estado e cidadãos. Qualificando-se o privatismo como 

um sistema de caráter garantista e o publicismo como ativista.

Percebeu-se, em um andamento processual comum na atualidade brasileira, que 

os poderes de solução de um determinado conflito social levado ao judiciário, variam em 

relação as partes e ao juiz, representante do Estado ante a sociedade. Assim, entende-se 

como importante entender os motivos que geram tais mudanças, sejam em relação ao 

Código Processual, sejam em relações as sociedades em si, visto seus períodos políticos.

Chegando, com isso, ao presente estudo, a analise, de início, do que seriam esses 

poderes e quando estariam presentes, atentando-se, para tal, a demonstração conceitual 

e histórica da atuação jurisdicional baseada nos devidos ordenamentos jurídicos.

Sendo  certo,  entender-se  como importante  a  distinção  dos  institutos  para  uma 

correta  evolução  social  no  que  se  refere  a  condução  processual,  através  de  uma 

equiparação  sistemática.  Possibilitando  a  partir  deste  ponto,  críticas  valorativas  que 

possam melhorar o processo e a resolução de lides apresentadas pela sociedade ao 

Estado.

Com efeito, trar-se-á críticas ao decorrer da análise de pontos que possam ser 

prejudiciais  no que se refere a busca por justiça. Embasando suficientemente o texto com 
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soluções doutrinárias e jurisprudenciais para contrapor o que se entende como deficitário 

a fim de se chegar a uma conceituação que se demonstre como melhor para condução 

processual relativa a atual sociedade brasileira.

Por  certo,  em  relação  ao  atual  sistema  brasileiro  de  caráter  majoritariamente 

publicista, apontar-se-á pontos críticos do judiciário brasileiro que levam a um crescente 

ativismo judicial por parte dos magistrados. Demonstrando-se como as atuações judiciais, 

incluindo as do Supremo Tribunal Federal, por vezes, demonstra-se prejudicial até mesmo 

a atuação jurisdicional singular.

Busca-se,  com  isso,  que  o  presente  trabalho  tenha um  foco  maior  quanto  o 

combate  do  exacerbação  da  amplitude  do  poder  jurisdicional,  demonstrando  a 

necessidade  de  contenção  de  certos  fatos  que  possam  levar  a  irregularidade  da 

imparcialidade processual e, consequentemente, quebra do encontro real de justiça. 

Demonstrando-se, por fim, que o equilíbrio entre os institutos em alguns aspectos, 

os  ditos  como  positivos,  é  o  melhor  para  o  processo,  delineando  a  atuação  dos 

magistrados e possibilitando uma melhor desenvoltura processual as partes.
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2 PRIVATISMO E PUBLICISMO

2.1 BREVE INTRODUÇÃO A FUNÇÃO ESTATAL E AO PROCESSO

Primeiramente, vê-se como necessário a exposição dos pilares que constroem o 

processo dentro da sociedade, indicando teoricamente o papel dos cidadãos e do Estado 

na resolução de conflitos.

Em tempos primitivos, teve-se que uma organização social entre homens levou a 

necessidade  de criação de  uma ordem de caráter político que estabelecesse condutas 

humanas a serem cumpridas para um melhor convívio social1.

Neste sentido, criou-se o Estado como ente regulador das atividades sociais a fim 

de dar regularidade e solução a possíveis conflitos derivados da vida humana. Em outras 

palavras, sua atuação se da através de poderes cedidos pela sociedade a fim de que este 

detenha poder de criação de normas, para aplicação destas, conferindo direitos e punindo 

a transgressão destes. Fato este que atribui a  ele o ideal de ordem jurídica2.

Salienta-se, no mesmo sentido, conforme conceito da emérita Prof. Ada Pellegrini 

Grinover3,  que cabe a ordem jurídica harmonizar  as relações intersubjetivas  a  fim de 

permitir a realização dos valores humanos sem conflitos e desgastes. 

Assim sendo, tendo em vista a função estatal em relação ao todo social, volta-se, 

agora, a ideia de processo.

Ora, por uma simples interpretação da sistemática kelsiana exposta acima, chega-

se a ideia de Estado como regulamentador do procedimento a ser realizado em situações 

onde se entende ter um direito transgredido, e ainda, daquele que avaliara, conforme 

ordenamento jurídico criado por si, a verdadeira situação, julgando-lhe.

Não obstante, a fim de complemento do estudo processual, aponta-se ao fato de 

que em tempos primitivos, não havia força jurídica suficiente por parte do Estado para 

solucionar conflitos, fato que levou a uma ideia de autotutela, onde aqueles que tivessem 

seu direito comprovadamente transgredido, sob à luz das normas impostas a sociedade, 

1 KELSEN, Hans.   Teoria Pura do Direito.  Trad.  João Machado.  São Paulo: Martins 

Fontes, 1999.fls 200.
2 Idem. 

3 GRINOVER, Ada; CINTRA, Antônio; DINAMARCO Cândido. Teoria Geral do Processo. 

São Paulo: Malheiros, 2005.fls 21.
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deveria por si só buscar seu entendimento de justiça, fato este que, por óbvio, gerava a 

ideia de punição vingativa4.Podendo, com isso, gerar falta de justiça, uma vez que então a 

pessoa que demonstrasse mais capacidade na hora de solucionar o conflito, por muitas 

vezes da forma física, em brigas, sairia vencedora tendo violado ou não o direito alheio5.

Esta forma de solução de conflitos acabou por gerar a necessidade de um terceiro, 

um árbitro, que dotado de imparcialidade, analisasse o caso fático, atentando as normais 

locais, para então dar seu parecer e solucionar o conflito sob a égide do ideal de justiça 

costumeiro local. Começou, assim, a ideia de magistrado, que demonstra ao Estado a 

necessidade de tutela dos direitos sociais de forma também procedimental.

Com isso, chega a ideia de jurisdição, onde cabe então ao poder estatal, através 

de normas devidamente legisladas, a criação de uma forma procedimental, o processo, 

para que a sociedade, ou seja, as partes, levam a esta o seu conflito, para que este a  

pacifique de forma imparcial, dotando-se de imperatividade ao impor suas decisões6.

Chega-se,  assim,  aos  pilares  iniciais  do  sistema  processual,  onde  o  Estado 

estabelece  regras  a  serem  tomadas  pelos  homens,  o  ordenamento  jurídico,  começa 

também  a  regular  as  possíveis  conflitos  entre  partes,  através  de  regulamentação 

procedimental, o processo, estipulando o papel daqueles que se veem injustiçados, bem 

como  da  demonstração  de  como  se  irá  analisar  o  caso  de  forma  imparcial  e  justa. 

Chamando para  si,  também, a  parte  sancionatória  da  decisão,  a  fim de garantir  seu 

cumprimento e justa.

2.2 DOS SISTEMAS PROCESSUAIS EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO JURISDICIONAL

O presente trabalho tem objetivos a análise e crítica de dois sistemas processuais, 

o privatismo e o publicismo. Neste sentido, é mister salientar a diferenciação basilar entre 

tais sistemas, a atuação do poder jurisdicional.

Como visto no último tópico, a jurisdição nada mais é que a atuação do Estado 

através de seu agente na solução de conflitos entre cidadãos, sendo certo que estes tem 

o seus direitos devidamente tutelados por aquele. Com isso, construiu-se um sistema 

4 GRINOVER, Ada; et tal. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2005.fls 23.
5 Idem.

6 GRINOVER, Ada;  CINTRA,  Antônio;  et  tal.  Teoria  Geral  do Processo.  São Paulo: 

Malheiros, 2005.fls 26/27.
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processual  onde  os  litigantes,  integrantes  da  sociedade,  levam  seu  problema  a  um 

representante estatal, o juiz, para que através do procedimento chegue a uma solução 

pacífica e justa.

Assim,  pede-se  atenção  então  para  um dos  pilares  desse  teorema,  a  atuação 

estatal no processo por meio do magistrado.

Ora,  como  salientado,  criou-se  um  ordenamento  jurídico  para  regulação  do 

procedimento, a saber, as Leis Processuais. Neste, fora delimitado a atuação do juiz na 

resolução dos conflitos, demarcando-se quais serão os atos que poderão ser executados 

a fim da busca da verdade.

No objeto em questão, têm-se duas situações diferentes, uma maior amplitude de 

ações  e  poder  decisional  ao  magistrado,  o  publicismo;  outra,  delimitação  para  tão 

somente a regulamentação processual conforme procedimento exposto em lei, em outras 

palavras, tão somente a garantia do chamado due process of law, privatismo.

2.3 PRIVATISMO

2.3.1 Conceitos e linhas gerais

O sistema processual conhecido como privatista, tem, na situação da atuação dos 

magistrados, delineações a serem seguidas no procedimento. Trata-se da ideia de inércia 

jurisdicional, onde tão somente caberá ao juiz conduzir o processo, atentando os direitos 

expostos para tal no ordenamento jurídico7.

Neste sentido, caberá ao magistrado, representante do poder estatal no processo, 

a correta condução processual. Cabendo as partes que buscam a tutela jurisdicional, a 

devida  demonstração  dos  fatos  jurídicos  que  a  levaram  ao  litígio,  bem  como,  a 

comprovação por meio de prova das situações alegadas.

Veja-se  que  pelo  princípio  da  inércia  jurisdicional,  conforme  exemplificado  no 

Código  de  Processo  Civil  vigente,  em  seu  artigo  Art.  2º,  somente  caberá  ao  poder 

judiciário decidir sobre fatos e pedidos devidamente demonstrados pelas partes conforme 

7 ALMEIDA,  Marcelo  de.  Revista  da  Emerj. 2011.  Disponível  em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista53/Revista53_265.pdf>. 

Acesso em 10 dez. 2013.fls.267.
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o ordenamento jurídico8.

Com efeito, seguindo a combinação destas linhas de pensamento, chega-se a ideia 

de  que  o  papel  do  magistrado  no  sistema  privatista,  aquele  que  tem  como  pilar  o 

garantismo  processual,  é  de  tão  somente  condutor  de  um  processo  justo,  devendo 

atender  aos princípios  basilares que garantam o devido processo legal9.  Restando-se 

inerte a situações, sejam de fato ou de direito, que não forem reclamadas pelas partes a 

este. Afinal, conforme princípio da iura novit curia, deve ser entregue fato ao magistrado, 

Estado, para que este, tendo conhecimento pleno do ordenamento jurídico, determine o 

direito10.

Em  contrapartida,  com  isso  não  se  quer  dizer  que  a  atuação  das  partes  no 

processo é suprema, decidindo conforme vontade ou força a solução da lide.  Conforme 

ressaltado o judiciário deve ser provocado pelas partes a decidir sobre um determinado 

conflito. O que por si só, demonstra  que o judiciário não permanecerá totalmente parado 

no curso processual a fim de que aquele que se demonstre mais forte e preparado saia 

vitorioso no litígio, ainda que errado.  E sim, ater-se-á a respeitar a garantir a aplicação 

das normas jurídicas a matéria fática que lhe for oferecida, no caso processual, do devido 

andamento; no material, dos devidos direitos.

2.3.2 Do  s   fundamento  s e   do garantismo processual  

Primeiramente, destaca-se que a corrente exposta, conforme melhor entendimento, 

é derivada do crescimento do constitucionalismo e das garantias do homem e cidadão, 

vindas de um pós-guerra11.  Tendo como fundamento principal, a ascensão da corrente 

liberalista em âmbito político social. Sendo certo que esta, em se falar de juridicidade, 

optou por resguardar, então, os direitos ditos como fundamentais para existência humana,  

limitando a atuação estatal em todas as camadas sociais, inclusive, a processual12.

Afinal,  em um  lapso  temporal  onde  se  acreditava  em uma  menor  intervenção 

8 Idem

9 RAMOS, Glauco Gumerato. Revista MPMG Jurídico . Ed 18, 2009.fls. 14.

10 BARBOSA  MOREIRA,  José  Carlos.  Revista  de  Processo. Ed  122.  Revista  dos 

tribunais, 2005. 

11 ALMEIDA,  Marcelo  de.  Revista  da  Emerj. 2011.  Disponível  em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista53/Revista53_265.pdf>. 

Acesso em 10 dez. 2013.fls.267/268.

12 RAMOS, Glauco Gumerato. Revista MPMG Jurídico . Ed 18, 2009.fls.14.
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estatal na vida social, cabendo a esta somente tutelar e garantir direitos fundamentais,  

não podia se retirar corrente diversa que não a de tutela processual.

Ocorre que, conforme já dito, a preocupação de fato é aumentar a liberdade do 

cidadão para, nos limites que seu ordenamento jurídico permitir, poder este gozar  de sua 

vida como bem entender. 

Neste sentido, garantidos determinados direitos essenciais para a fruição da vida, 

ditos  direitos  constitucionais  fundamentais,  necessita-se,  para  uma completa  ideia  de 

liberalismo, a diminuição do poder de influência processual do estado, evitando que este 

venha se valer de arbitrariedades vindas de sistemas autoritários e acabe por transgredir  

os direitos singulares e subjetivos defendidos constitucionalmente13.

Assim, no processo, objeto do presente estudo, justo é que o poder jurisdicional  

sirva para garantir o devido processo legal quando houver dúvidas quanto a disputa entre 

partes,  por  ser de  direito  do  homem  o  acesso  a  justiça  e  sua  devida  condução  e 

conclusão, poderes estes cedidos ao Estado.

Em  outro  ponto  argumentativo,  deve-se  salientar,  também,  o  entendimento  do 

emérito Prof. Barbosa Moreira14, onde expõe que nenhum juiz poderá saber mais sobre os 

fatos ocorridos e as necessidades derivadas deste do que as próprias partes. Uma vez 

que estas sim, tiveram sua liberdade cerceada, podendo, com isso, buscar o melhor meio 

de  defesa.  Sendo  mister  destacar  que  na  atual  conjuntura  social,  há  o  devido 

acompanhamento  técnico  através  da  advocacia,  limitando  o  pensamento  de  possível 

hipossuficiência quanto ao direito de prova da situação fática.  Aumentando, com isso, a 

participação  das  partes  no  andamento  processual,  o  que viria  a  propiciar  uma maior 

busca de dados quanto ao fato que gerou a lide, a fim de municiar ainda mais o juízo.

Com isso, chega-se a ideia de menor possibilidade de corrupção judicial ou então 

de  parcialidade  decisória,  ainda  que  sem   vontade,  uma  vez  que  o  juiz,  mesmo 

representando o Estado, o ente que tutela o direito de todos, pode, no curso processual e 

por suas próprias convicções, tender a uma das narrativas fáticas, quebrando a ideia de 

imparcialidade  e  utilizando  os  meios  processuais  tão  somente  para  confirmar  aquela 

versão,  ainda  que  completamente  divergente  da  outra,  ou  seja,  deixando  de  realizar 

iguais expedientes que viessem a comprovar os fatos levados pela outra parte.

13 ALMEIDA, Marcelo de. Revista da Emerj. 2011..fls.267/268

14 BARBOSA  MOREIRA,  José  Carlos.  Revista  de  Processo. Ed  122.  Revista  dos 

tribunais, 2005.
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Analisando os fundamentos expostos, alguns dos muitos que envolvem o tema, 

conclui-se que o privatismo importa um garantismo processual a fim de garantir, daí o 

termo, o liberalismo social, evitando possíveis parcialidades pelo Estado que levem a uma 

ideia autoritarismo. Devendo-se resguardar os direitos normativizados como essenciais 

para a manutenção da vida humana digna em sociedade.

Cumpre-se destacar que para que tal ideia se conclua no curso processual, deve o 

Estado,  aquele  que detém o poder  jurisdicional  delegado pela  sociedade,  através  do 

ordenamento jurídico, receber uma determinada lide de forma imparcial,  possibilitando 

maior  amplitude  de  comprovação  fática  do  acontecido  as  partes,  bem como,  de  sua 

atuação processual, para,  então,  melhor  ponderar  quanto ao direito  debatido e assim 

chegar a conclusão justa conforme a lei.

2.4 PUBLICISMO

2.4.1 Conceitos e linhas gerais

O sistema publicista, em relação ao alcance funcional dos poderes jurisdicionais, é 

amplo. Atribuindo aos magistrados maiores poderes de caráter ativo a fim de que estes, 

de ofício, consigam encontrar a verdadeira justiça.15

Seguindo está linha, pode-se dizer que a função jurisdicional assume uma posição 

de busca da verdade no meio processual, podendo se tornar uma figura ativa na busca da 

verdade  fática.  Uma  vez  agindo  de  ofício,  quebra-se  a  inércia  que  aguarda  a 

manifestação das partes para então, solucionar os percalços que surgirem ao longo da 

lide, sejam para dar o correto andamento processual, seja pela busca de justiça. 

Cabe  salientar  que  o  referido  sistema  entrega  ao  judiciário  uma  postura  mais 

proativa16,  através de normas mais abstratas que lhe permitam uma melhor valoração 

15 ALMEIDA,  Marcelo  de.  Revista  da  Emerj. 2011.  Disponível  em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista53/Revista53_265.pdf>. 

Acesso em 10 dez. 2013.fls.267.

16 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização,  ativismo  e legitimidade democrática. 

2008.  Disponível  em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. 

Acesso em 28 de Nov. 2013.fls6.
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caso  a  caso,  para  que  então  se aplique devidamente  as  garantias  constitucionais 

resguardadas pela Lei Maior  aos cidadãos.  Sendo importante salientar ainda, sob igual 

fundamento,   do aumento do poder de  interpretação normativa processual, combinada 

com as normas materiais constitucionais, os ditos direitos fundamentais.17

Com o exposto,  demonstra-se  a  ideia  de  ativismo judicial.  Uma vez  que,  pela 

demonstração da atividade do magistrado, percebe-se que a postura deste, em relação 

ao processo, é por demais ativa. Cabendo este não só a correta condução processual, 

como ainda, para isso, agir de ofício a fim de pacificar qualquer  problema que venha a 

ocorrer na relação processual. Sendo certo, em outro ponto, mais uma vez apontando a 

necessidade de pensamento em aspectos processuais, ultrapassada a ideia de conduta 

procedimental, busca pelo devido processo legal, que a postura ativista se reflete também 

nos aspectos fáticos, uma vez que, nesta busca pela verdade e justiça, objeto da função 

jurisdicional,  caberá ao juiz de forma oficiosa a busca de provas  quando se entender 

necessário.

2.4.2 Dos fundamentos e do ativismo judicial

De  começo,  deve-se  expor  que  o  ativismo  judicial  liga influências  políticas  e 

autoritárias, principalmente de caráter conservadora18, diretamente nas decisões judiciais, 

uma  vez  de  seu   início  em  determinados  casos  tidos  como  fundamentais para 

manutenção política local.19 

Com efeito, seguiu-se o pensamento que, devido ao aumento de poderes estatais, 

consequentemente aumentaria a qualidade e justiça a ser entregue na forma de tutela 

jurisdicional, o que acabou por atribuir ao processo um patamar de interesse público20. 

Afinal,  com isso, o Estado atuaria junto a sociedade em busca de um melhor bem estar 

17 Idem.

18 ALMEIDA,  Marcelo  de.  Revista  da  Emerj. 2011.  Disponível  em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista53/Revista53_265.pdf>. 

Acesso em 10 dez. 2013. fls.267.

19 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização, ativismo  e legitimidade democrática.  

2008.  Disponível  em:  

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. 

Acesso em 28 de Nov. 2013.
20 Idem ponto 18.
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social, o que deve incluir o seu sistema procedimental de resolução de conflitos.

Neste sentido urge expor a ideia de Glauco Gumerato Ramos21, onde discorre que, 

para os ativistas, cabe ao agente estatal, no caso, o magistrado, uma busca a qualquer 

custo pela justiça. Não havendo obstáculos na falta de autorização legislativa, caso onde 

caberá ao juiz um manejo mais contundente de seus poderes  para superar eventuais 

problemas. Fato onde se deve ressaltar a ideia citada em ponto anterior, quanto aumento 

do  alcance  interpretacional  da  lei,  e  ainda  do  uso    das  garantias  principiológicas 

constitucionais  materiais  devidas  ao  cidadão,  para  uma  interpretação  mais  justa  as 

normas processuais no caso concreto.

Analisando tais pontos, acredita-se que, ao contrário do garantismo, têm-se uma 

menor força das partes na conduta processual, levando a uma maior influência do estado 

que , por conseguinte, a um maior poder decisório. Não obstante, não se quer dizer em 

supressão de um polo processual, tão somente se quer destacar que, ao contrário do 

sistema garantista, onde cabe as partes, ainda que em desigualdade processual, e com 

isso refere-se a possibilidade de um sujeito comprovar melhor os fatos que o outro, ou 

deter conhecimentos técnicos legais, expor e demonstrar o litígio ao juízo, limitando-o a 

decidir somente sobre tais,  a atuação do magistrado para ir além do narrado, buscando 

não a comprovação da história e sim, a verdade dos fatos, o que, por si só, diminui o  

anterior poder das partes quanto tal limitação.

No  estudo  de tais  fundamentos,  vê-se  mister apontar o  entendimento  do  Prof. 

Barbosa Moreira22,  onde  salienta que  a inércia jurisdicional, em casos obscuros ou de 

hipossuficiência de uma das partes, poderia levar a uma possível injustiça, devendo atuar,  

então, o magistrado, na busca de provas de forma oficiosa, encontrando a verdadeira 

justiça. 

Esclarece o douto professor que com isso não se quer dizer sobre substituição das 

partes pelo juiz, muito menos de inclui-lo como parte processual, e sim, tão somente um 

novo instrumento que o leve ao objetivo de sua missão social,  a de encontrar e a de 

aplicar a justiça, conforme ordenamento jurídico, quando necessário. Destacando, ainda, 

que  não  há  quebra  da  imparcialidade  estatal  pelo  fato  de  não  se  saber  quem seria 

favorecido  pelos  seus  atos  oficiosos que  busquem dirimir  qualquer  dúvida  quanto  ao 

21 RAMOS, Glauco Gumerato. Revista MPMG Jurídico . Ed 18, 2009. fls.13/14.

22 BARBOSA  MOREIRA,  José  Carlos.  Revista  de  Processo. Ed  122.  Revista  dos 

tribunais, 2005.
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acontecimento  narrado  pelas  partes.  Sendo  certo,  também,  que  trataria  a  legislação 

processual  sobre  os  meios  de atuação  da parte  junto  ao  magistrado  nas  diligências, 

munidas de suas garantias constitucionais como o contraditório e ampla defesa, o que 

leva a meios de impugnação, inclusive, as provas realizadas pelo juízo. 

E ainda neste sentido entende o Prof. Fredie Didier23, ao concordar  José Roberto 

Bedaque,  ressalta  que as  provas requisitadas pelo  juízo  não quebram o princípio  da 

imparcialidade jurisdicional a medida em que não demonstram favorecimento de plano a 

nenhuma das partes, tendo tão somente como objetivo  retirar dúvidas quanto aos fatos. 

Complementando  o  pensamento  como  Barbosa  Moreira,  onde  necessariamente  as 

provas  produzidas  seriam  entregues  a  apreciação  das  partes,  podendo  estas  serem 

rechaçadas  através  de  outras  provas,  ou  senão,  impugnadas  quanto  algum  aspecto 

processual, como a quebra de imparcialidade.

Ademais, quanto esta impugnação, em outro ponto, o douto professor continua sua 

defesa relativa a imparcialidade com base nas necessidades de motivação decisional que 

devem ser cumpridas24, o que em outras palavras quer dizer, que deve ser demonstrando 

pelo juiz os fatos que lhe convenceram a chegar na decisão, impedindo  a utilização de 

qualquer fato de foro íntimo e, consequentemente, parcial.  Assim sendo, tendo em vista 

essa necessidade de fundamentação dos atos jurídicos,  vê-se que,  caso seja apurado 

possível irregularidade devido a foro íntimo e parcial, poderá tal ato ser questionado na 

via apropriada e, demonstrada a quebra de imparcialidade, será declarada a nulidade da 

prova obtida.

Para  fins  conclusivos,  deve-se anotar  que a  essência  do  sistema ativista  é  de 

caráter político. Afinal, seu nascimento se deu em um momento social onde se encontrava 

como  crescente  a  intervenção  estatal  em  diversos  âmbitos,  sendo  aqui  tratado  o 

processual. Neste sentido, apesar de ser possível abstrativamente a defesa do publicismo 

quanto a matéria de provas no processo, urge expor os malefícios que a influência política 

pode gerar como um todo no sistema processual,  uma vez que tal fato pode modificar 

diretamente a livre motivação do magistrado em sua tomada de decisões o que quebra, 

por óbvio, sua imparcialidade e gera ao Estado, o ente detentor da função de pacificação 

de conflitos, uma insegurança.

23 DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito 

Processual Civil. Volume 2. Bahia: Juspodivm, 2008. fls.30
24 Idem. Fls.30/31
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2.4.3 Do publicismo   na atualidade brasileira  

2.4.3.1 Das linhas gerais do ativismo processual no brasil 

Ab initio, salienta-se o entendimento do professor Fredie Didier, onde se vê o atual 

sistema brasileiro como publicista.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  nada  obstante  ainda  se  perceba  na  doutrina  e  na 

jurisprudência  ,  certa  resistência  à  iniciativa  probatória  do  magistrado  –  fruto  de  reminiscência 

histórica de um tempo em que se tinha uma visão eminentemente privatista do direito processual -  

pode-se dizer que hoje, com o desenvolvimento de uma visão oposta, que exerga o processo civil sob 

um ângulo mais publicista,  a tendência é de conferir  ao Estado-Juiz amplos poderes instrutórios. 

Segue-se a tendência de adoção do  inquisitorial  system observada nos países latino-americanos, 

conferindo-se maior  relevância  à  iniciativa  probatória  oficial.  (DIDIER JR.,  Fredie;  BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael.  Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. Bahia: Juspodivm, 2008. 

fls. 28)

Tal entendimento ainda é defendido por outros grandes juristas como José Carlos 

Barbosa  Moreira25 e  o  agora  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  Luis  Roberto 

Barroso26.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  fim  de  confirmar  tal  tese,  podem  ser 

apontados alguns institutos conferidos ao poder judiciário de caráter ativista, detendo-se o 

presente  trabalho  a  demonstrar  de  forma rasa  alguns  exemplos,  como o  sistema de 

provas, recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ambos sediados no Código 

de Processo Civil  vigente e das Súmulas Vinculantes, encontradas na Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988. 

Ademais, em momento oportuno, demonstrar-se-á que o sistema ativista brasileiro, 

além do já  dito,  pelos  institutos  de recurso repetitivo  e  da  súmula  vinculante,  atraem 

debates doutrinários quanto ao engessamento do próprio magistrado, uma vez que este, 

25 BARBOSA  MOREIRA,  José  Carlos.  Revista  de  Processo. Ed  122.  Revista  dos 

tribunais, 2005.

26 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização,  ativismo  e legitimidade democrática. 

2008.  Disponível  em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. 

Acesso em 28 de Nov. 2013. fls.7/8.
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por força decisional de outro grau jurisdicional, acaba necessariamente vinculado ao seu 

entendimento, desmitificando a ideia de julgamento caso a caso.

2.4.3.2 Da possibilidade de realização de provas ex officio

Conforme se pode depreender do Artigo 130 do Código de Processo Civil vigente, 

pode  o  magistrado  de  ofício  determinar  a  produção  de  provas  que  entender  como 

necessárias  para  a  instrução  processual  o  que  tem como fundamento,  a  busca  pela 

verdade dos fatos.

Em linhas gerais,  como já foi  trabalhado em momento oportuno neste trabalho, 

trata-se de um ato ativista na medida em que pode o Juiz, de ofício, requisitar prova para 

seu convencimento, e combinado com o Artigo 131 do mesmo diploma, onde se discorre 

sobre a livre apreciação da prova, é conferido ao magistrado brasileiro amplos poderes na 

dita busca pela verdade, uma vez que, por mais que demonstrado pelas partes os fatos, 

livre é o juiz para determinar novas diligências ou entender o contrários destas, restando 

para tal sua devida fundamentação e atendimento as normas jurídicas.

Neste sentido, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de onde 

destaca-se parte de voto do Ministro Humberto Martins, in verbis:

Quanto  ao  tema,  o  Tribunal  de  origem  assentou  que  "tampouco  se  vislumbra,  na  decisão  do  

magistrado  a  quo  determinando  a  juntada  de  tais  elementos  probatórios  aos  autos,  qualquer  

desdordamento  de  seus  poderes  ou  atuação  ex  officio  indevida.  Com  efeito,  a  moderna  

processualística já em por ultrapassada a concepção primeva segundo a qual o magistrado figura  

como  sujeito  inerte,  de  atuação  meramente  passiva,  no  campo  instrutório.  Compete-lhe,  

hodiernamente,  determinar  a  produção  de  provas  necessárias  à  formação  de  seu  livre  

convencimento, em busca da verdade material." (e-STJ fls. 128). O referido entendimento harmoniza-

se  com  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  que  "sendo  o  juiz  o  

destinatário da prova,  cabe a ele,  com base em seu livre convencimento,  avaliar  a necessidade  

desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código  

de Processo Civil" (AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min. Maria Isabel  Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 16.12.2010, DJe 4.2.2011).( Resp 1264313 ,Rel. Min. Humberto Martins, , Segunda turma, julgado 

em 14.10.2011).
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2.4.3.3 Dos recursos repetitivos decididos no Superior Tribunal de Justiça

Em linhas gerais, estabelece o artigo 543-C do Código de Processo Civil,  que os 

processos que versarem de mesma questão e fundamento de direito, levará o presidente 

do  tribunal  de  origem  a  admitir  e  remeter  alguns  recursos  representativos  a  serem 

julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os outros de mesmo tema a 

fim de aguardar a decisão da referida corte.

Com efeito, os recursos especiais que estiverem baseados em uma determinada 

matéria  considerada  de  massa,  ou  seja,  de  muitos  recursos,  aguardará  um 

posicionamento do STJ para então serem decididos em mesmo sentido. Caso o acórdão 

atacado  seja  em  mesmo  sentido  ao  proferido  pelo  STJ,  será  inadmitido  o  recurso 

especial; caso o acórdão seja contrário ao decidido pela corte, será reformado para a ela  

se adequar.

Neste sentido, destaca-se entendimento de Gisele Leite:

Julgado o mérito do recurso, a repercussão será positiva e, os recursos sobrestados poderão ter 

andamento conforme o entendimento sumulado, sem prejuízo da análise dos demais requisitos de 

admissão. A decisão da Suprema Corte é vinculante para os processos em curso, e mesmo aqueles 

já julgados podem ser objeto de “juízo de retratação”, se a decisão ainda não estiver nas mãos do  

órgão de reapreciação.  (LEITE,  Gisele.  Comentários à Lei  de Recursos repetitivos. Academia 

Brasileira de Direito Processual Civil.  Disponível  em:  <http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Gisele

%20Leite00.pdf> . Acesso em 10 de Dez. 2013.) (fls.6)

Para  fins  de  demonstração  do  motivo  pelo  qual  o  recurso  repetitivo  pode  ser 

considerado um instituto ativista, tendo em vista a conceituação exposta anteriormente 

quando ao publicismo, ressalta-se a atividade jurisdicional, quando enfrentar uma nova 

lide com idêntico caso de direito, deve, por si só, sem nenhuma interação das partes, 

utilizar o precedente emanado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, como já dito, quando houver atividade jurisdicional de ofício, sem interação 

direta  das  partes,  haverá  o  chamado  ativismo.  Não  havendo  dúvidas  que  o  recurso 

repetitivo  adentra  tal  fato.  Cabendo  ressaltar,  não  obstante,  que  a  possibilidade  de 

questionamento da decisão, recursos e impugnações, não afetam o caráter ativista da 

prestação jurisdicional, uma vez que está se dá na atividade do magistrado em não de 
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inconformidade das partes. 

2.4.3.4 Das Súmulas Vinculantes emanadas pelo Supremo Tribunal Federal

Primeiramente,  deve-se  esclarecer  que,  de  forma  conceitual,  as  chamadas 

súmulas são a uniformização de jurisprudência vista de forma reiterada e de igual direito  

nos  tribunais.  Em  outras  palavras,  trata-se  de  casos  vistos  diversas  vezes  onde  se 

demonstre o mesmo assunto e o mesmo fundamento de direito, levando ao Tribunal editar 

um  texto  de  pequeno  teor  onde  unifica  o  entendimento  majoritário  em  determinado 

assunto com este caráter.

Em segundo plano, deve-se expor a ideia de vinculação decisional. Neste sentido, 

pede-se  vênia  para  citar  parte  de  frase do  Ministro  do  Supremo  Tribunal  e  Emérito 

Professor  Gilmar Mendes,  onde,  ao  discorrer  sobre  Súmula  Vinculante e  sua origem, 

acaba por dizer que “O precedente vinculativo, que se caracteriza pelo fato de a decisão 

de um alto tribunal ser obrigatória, como norma, para os tribunais inferiores...” (MENDES, 

Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.   Curso 

de Direito Constitucional.  São Paulo: Editora Saraiva, 2008). Pode-se retirar, então, de 

tal frase que caráter vinculante é nada mais nada menos que a obrigatoriedade de se 

cumprir a jurisprudência emanada pelo Tribunal, seja por ele mesmo em futuras decisões, 

seja por tribunais inferiores.

Visto isso,  agora indo de encontro as chamadas Súmulas Vinculantes,  deve-se 

expor  seu fundamento  legal,  o  artigo  103-A da Constituição  da  República  Federativa 

Brasileira: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois  terços  dos  seus  membros,  após  reiteradas  decisões  sobre  matéria  constitucional,  aprovar 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,  terá efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,  

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 

lei. (Constituição  da  República  Federativa  Brasileira. 1988.  Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 21 de Dez. 2013.) 

Ora, veja-se que a Súmula Vinculante, em linhas gerais, conforme exposto acima, 
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é  a  uniformização  de  jurisprudência  vista  de  forma  reiterada  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal  que, em forma de texto, vincula/obriga sua obediência aos demais órgãos do 

Judiciário e da Administração Pública.

Passado então a breve conceituação de Súmula Vinculante, voltando ao tema do 

presente trabalho, no caso o ativismo judicial, percebe-se a atuação jurisdicional de ofício 

para, previamente ao confronto das partes na via processual, decidir quanto a resolução 

da lide.  Entendendo, assim, por se tratar de situação ativista, uma vez que se  vê certa 

superioridade processual por parte do Judiciário que por si só, de forma ativa, atua no 

processo  para  lhe  dar  resolução,  sob  fundamento  de  ser  caso  idêntico  a  outros  já 

decididos, expondo, em outras palavras, o que seria decidido no debate apresentado. 
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3 DA CRÍTICA AO PUBLICISMO E AO CRESCENTE ATIVISMO JUDICIAL 

3.1  DA IRREGULARIDADE DA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO ATIVISMO 

JUDICIAL E DA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE JURISDICIONAL

Conforme explicitado no começo do presente trabalho, entendendo ser necessário 

trazer novamente a baila, o poder jurisdicional conferido aos magistrados é, na verdade, 

um poder conferido ao Estado pela sociedade para a resolução de possíveis conflitos 

entre  seus  integrantes,  visando  resguardar  as  normas  estabelecidas  para  o  convívio 

social por este.

Neste sentido,  em outras palavras,  mais diretamente ligada a ideia processual, 

destacar-se-á o entendimento de Juan Montero Aroca: 

Se trata de que el proceso es medio necesario para que el ciudadano pida la tutela de sus derechos a 

la jurisdicción y de que ese mismo proceso es medio necesario para que la jurisdicción haga efectivos  

esos derechos. (  MONTERO AROCA, Juan. El Estado Actual del Paradigma del Derecho Procesal 

Civil. Derecho y Sociedad. Argentina, nov 2005. Entrevista concedida a Juana Rosa Terrazos Poves. 

Disponível em <http://www.revistaderechoysociedad.org/docs/entrevistas/entrevista2.doc> . Acessado 

em 20 de Dez. 2013.)

De forma geral,  pode-se dizer  que o  Magistrado atua em nome do Estado no 

processo que, estabelecido em lei, é o meio disponível a sociedade para que busque a 

solução ao seu conflito.

Tal concepção se dá, conforme exposto em outro capítulo, pela necessidade de 

haver um terceiro que possa atuar como um sujeito imparcial ao conflito, a fim de aplicar  

corretamente a lei. Optando-se pelo Estado, por ser este a manifestação de vontade da 

sociedade para sua auto regulação, tendo este o poder de criação normativa e, tão logo,  

possivelmente,  a  melhor  avaliação  destas  ao  caso  concreto  fático,  fazendo  justiça 

conforme a lei, ou seja, executando a vontade do meio social. 

Visto isto, pensa-se ser necessário salientar que tal opção ainda se deu com ideia 

de que o referido terceiro deve ser sujeito imparcial a lide e, consequentemente, não pode 

demonstrar interesse em sua resolução em prol de uma das partes, mas tão somente a 

correta decisão conforme lei. 
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Ora, parece óbvio a escolha estatal por representar a sociedade de forma geral, e, 

por consequência, importar a ideia de que o seu objetivo e a regulação e justiça exposta 

em suas normas jurídicas que são reflexo direto da vontade social.

Abstrativamente  falando,  a  fim  de  justificar  o  motivo  existencial  da  citada 

imparcialidade processual, cita-se profª. Ada Pellegrini Grinover:

A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. Por isso, têm elas o direito de exigir 

um  juiz  imparcial:  e  o  Estado,  que  reservou  para  si  o  exercício  da  função  jurisdicional,  tem  o 

correspondente dever de agir com imparcialidade na solução das causas que lhe são submetidas.  

(GRINOVER, Ada; CINTRA, Antônio; DINAMARCO Cândido. Teoria Geral do Processo. São Paulo: 

Malheiros, 2005. fls. 54).

Neste sentido, reforça-se a ideia de que a imparcialidade se vê importada pela 

busca da justiça,  uma vez que aquele que busca a solução de um conflito de forma 

imparcial, melhor avaliará o caso concreto em conformidade com as leis cabíveis.

Assim, acredita-se devidamente fundamentado o motivo que leva a necessidade de 

imparcialidade do magistrado de forma abstrata, focando-se agora diretamente  em sua 

posição em relação ao processo e sua atuação, conforme se demonstra na concepção do 

emérito Prof. Adolfo Alvarado Velloso:

La idea de “imparcialidad' indica que el “tercero" que actúa en calidad de autoridad para procesar y 

sentenciar el litigio debe ostentar claramente ese carácter: para ello, no ha de estar colocado en la  

posición de parte (impartialidad)  ya que nadie puede ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; 

debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar sin 

subordinación jerárquica respecto de las dos partes (independencia). (VELLOSO, Adolfo Alvarado. El 

garantismo procesal. Arequipa – Peru: Adrus, 2010. fls. 36-37)

Em outras palavras,  discorre-se que  o juiz se encontra fora dos polos ativos e 

passivos do processo,  uma posição diferenciada e imparcial  de quem não  demonstra 

interesse  naquele  conflito,  bem  como,  nenhuma  subjetividade  para  com  este.  Neste 

sentido, cita-se Fredie Didier Jr. : “O juiz não deve, porém, ter interesse no litígio, bem 

como, deve tratar as partes com igualdade, garantindo o contraditório em paridade de 

armas (fair  hearing, como dizem os americanos):  isso  é  ser  imparcial.”  (DIDIER JR., 

Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.  Curso de Direito Processual Civil. 
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Volume 1. Bahia: Juspodivm, 2008. fls.66).

Acredita-se,  conforme  combinação  dos  conceitos  supracitados,  que  a 

imparcialidade do magistrado,  além de lhe  atribuir posição em posição diferenciada no 

processo,  a  de  terceiro  imparcial,  busca  garantir  a igualdade  entre  as  partes  que 

compõem a lide. 

Com isso, expõe-se a ideia de que todos tem o mesmo “poder”, ou seja, igualdade, 

no curso processual para que se encontre a verdade fática devidamente comparada ao 

direito normativo, encontrando-se a concepção de justiça.

Neste sentido, mais uma vez se pede vênia para citar Adolfo Alvarado Velloso:

Y es que el proceso judicial es la gran y máxima garantía que otorga la Constitución para la defensa 

de los derechos individuales desconocidos por cualquiera persona – comenzando por el de libertad- y 

, muy particularmente, por la próprio autoridad, com la cual el indivíduo puede igualarse jurídicamente 

sólo em el proceso, ya que allí hay un tercero otorga un trato absolutamente igualitaro desde su 

própria imparcialidad. (VELLOSO, Adolfo Alvarado. El garantismo procesal. Arequipa – Peru: Adrus, 

2010. fls. 77).

 

Trazendo-se agora a concepção ativista, onde o magistrado demonstra uma maior 

atuação de ofício no processo, pensa-se na tenuidade que será da imparcialidade, bem 

como, da ideia de igualdade processual entre as partes e o terceiro.

O que se questiona é que, com um maior âmbito de atuação livre do magistrado 

para seu próprio convencimento quanto ao apresentado no processo, ainda haverá sua 

imparcialidade? Ainda será mantida uma posição diferenciada no processo, fora dos polos 

ativos e passivos, que oferte igualdade processual as partes?

Tendo em vista a conceituação e fundamentação de processo publicista,  ativismo 

judicial, devidamente exposto anteriormente, pensa-se necessário expor que das normas 

que servem de fundamento a tal atuação jurisdicional, apontar-se-á aqui necessariamente 

aquelas mais abstratas que deem margem a um maior âmbito seja interpretacional, seja 

discricionário.

Com isso, quer se dizer que para responder as perguntas suscitadas, em relação 

ao ativismo judicial, deve-se trabalhar com a ideia de discricionariedade do magistrado, 

seja na atuação em si, seja para com sua interpretação normativa.

Ora, em termos abstratos, seguindo a linha garantista, têm-se a imparcialidade por 
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ser  o  magistrado  um  terceiro  escolhido,  dotado  de  imparcialidade,  ou  seja,  falta  de 

interesse subjetivo para com alguma resolução da lide, para recepcionar o problema e, 

com  os  direitos  processuais  garantidos  a  parte,  interpretá-lo  conforme  as  normas 

jurídicas, chegando-se a concepção de justiça pautada neste.

Com  isso,  pensa-se,  e  se  na  recepção  da  problemática,  possibilitado  pelo 

ordenamento jurídico e instigado por fatores humanos, como a dúvida ou a curiosidade,  

vier o magistrado a atuar de ofício a fim de movimentar o processo de uma determinada 

forma, ainda haveria imparcialidade?

Entende-se como mister salientar que o presente trabalho demonstra a tenuidade 

da linha da imparcialidade no processo publicista, uma vez que sua quebra pode não 

ocorrer, mas, em tal sistema, dar-se-á muito mais azo e dúvida quanto ao seu trespasse.

Assim,  responde-se  a  primeira  parte  da  pergunta,  com  uma  variedade  de 

possibilidades que podem ser retiradas das conceituações feitas no presente trabalho. 

Uma destas, é da possibilidade dessa atuação jurisdicional se dar com foco em tão 

somente a matéria suscitada por uma das partes, não executando o mesmo procedimento 

ativista para com o exposto pelo outro polo da ação. Senão veja-se quanto a ideia de 

produção de provas: caso em dúvida quanto a narrativa da parte autora, completamente 

divergente da parte ré, o juiz por si só determina a produção de provas, estas escolhidas  

por ele, seja da forma científica, seja para esclarecer um fato em si, acabará por concluir  

um  ponto  em  toda  narrativa,  não  necessariamente  concluindo  toda  essa,  ou  senão, 

também a apresentada pela parte contrária. 

Com isso se quer dizer que tal procedimento, para ser integralmente justo, uma vez 

que está saindo de terceiro  interessado  e não de uma das partes,  deveria  atender a 

narrativa como um todo, e não só um fato apontado por tão somente uma das partes.  

Uma vez que está pode influenciar o curso fático e não necessariamente da maneira 

correta.

A quebra da imparcialidade, assim, será dada pela demonstração de interesse por 

um determinado fato, gerando-se, por óbvio a quebra da igualdade entre as partes  no 

curso processual, uma vez que a parte contrária terá que se manifestar para contradizer 

aquilo que for produzido no pedido ativista.

Assim,  chega-se a segunda parte  da pergunta,  poderá ser  afastada a ideia de 

posição diferenciada do magistrado no processo, fora dos polos processuais, quebrando a 
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igualdade entre as partes, devido a uma atuação que acabe por atender somente dessas, 

gerando a outra a necessidade de atuar por si, e não receber o mesmo tratamento, para 

defender aquilo que expusera em sua peça processual.

Deve-se lembrar mais uma vez se tratar de uma linha tênue em demasia, e, como 

será  trabalhado  posteriormente,  haverá  a  possibilidade  de  não  haver  a  quebra  da 

imparcialidade.

Assim, a maior  crítica que é feita neste trabalho, é o ativismo derivado de um 

grande  âmbito  discricionário,  gerado  por  uma norma abstrata  que  não  demonstre  as 

partes os limites que mantém a imparcialidade jurisdicional.

Outro ponto exposto, em um sentido parecido, é a ideia de interpretação legal pelos 

magistrados. Tal fato, como as normas abstratas, possibilitam uma atuação ativista que 

busque uma concepção de justiça conforme a lei, derivada não da vontade social, objeto 

da lei, e sim, do próprio magistrado.

Neste sentido, aponta-se Juan Montero Aroca:

El juez que se cree llamado a hacer “justicia”, el juez que puede llamarse “justiciero”, es normalmente 

un juez prevaricador, puesto que cree que lo que importa es “su” idea de justicia y no la idea de 

justicia que se ha plasmado en la norma aprobada con legitimidad democrática. (MONTERO AROCA, 

Juan. El Estado Actual del Paradigma del Derecho Procesal Civil.  Derecho y Sociedad. Argentina, 

nov  2005.  Entrevista  concedida  a  Juana  Rosa  Terrazos  Poves.  Disponível  em 

<http://www.revistaderechoysociedad.org/docs/entrevistas/entrevista2.doc> . Acessado em 20 de Dez. 

2013.)

Mais  uma vez se  mostra  tênue a  linha da imparcialidade,  uma vez que,  como 

afirmado pelo autor supracitado, a interpretação do magistrado, em alguns casos, poderá 

ser  a  própria,  e  não  aquela  que  pretendida  pelo  legislador  que,  em  tempo,  é  o 

representante da vontade da sociedade, levando, assim, para norma, a expressão da 

vontade social.

Também na crítica de tal  ponto e ao sistema ativista,  aponta-se Adolfo Alvardo 

Velloso:

Aunque muchos jueces se encuentran muy contentos com los resultados de rapidez y justicia que 

descubren  en  la  aplicación  activista  del  sistema,  utilizando  a  veces  la  ley  o  apartándose 

definitivamente de ella cuando no sirve para la solución justiciera que desean dar a un determinado 
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problema litigioso...  (VELLOSO, Adolfo Alvarado.  El garantismo procesal.  Arequipa – Peru: Adrus, 

2010. fls.119) 

Neste  sentido,  expõe-se  na  verdade  que  o  magistrado  por  ir  até  mais  além, 

deixando de aplicar uma determinada norma por se valer de meios interpretativos que 

levem ao seu não uso.

Ressalta-se  que  os  referidos  e  eméritos  autores  levam  em  conta  um  campo 

abstrato  do  direito,  preocupando-se  o  trabalho  aqui  apresentado  em não  afirmar  tais 

pontos por se tratar, ainda, de uma linha tênue, somente demonstrando-se fundamentos 

que levem a se filiar aos entendimentos expostos.

Por  conseguinte,  acredita-se  que  a  atuação  ativista  dos  magistrados,  poderá 

quebrar  a  ideia  de  imparcialidade  preconizada  pelas  bases  do  direito  processual,  

rompendo a igualdade entre as partes e a posição diferenciada da qual se mantém, no  

caso o Estado, na forma de terceiro imparcial.  Sob fundamento de que o limite de sua 

atuação, como o seu fundamento, devem então se encontrar devidamente delineados no 

ordenamento  jurídico,  expressão  de  vontade  da  sociedade,  a  fim  de  evitar  sua 

imparcialidade.

3.2 O ATIVISMO JUDICIAL GERANDO INTERFERÊNCIA NO PODER LEGISLATIVO E 

NA EXPRESSÃO DE VONTADE DA SOCIEDADE

Primeiramente, deve-se destacar que, conforme a Constituição, vontade geral de 

uma sociedade localizada em um determinado território, há uma separação estatal em 

três poderes com competências diferentes a fim de uma certa especialização que leve a 

uma melhor condução de uma dada função estatal. Não obstante, como tem entendido a 

corrente doutrinária constitucional atual, tais poderes não se limitam a sua própria função, 

vindo, em algum momento determinado pela Carta Magna, a exercer fatos que sejam de 

especialidade de outro,  bem como, também, ter funções determinadas para evitar um 

desbalanceamento entre os referidos poderes.

Neste  sentido,  destaca-se  o  agora  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  Luis 

Barroso:

 A maior parte dos Estados democráticos do mundo se organizam em um modelo de separação de  
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Poderes. As funções estatais de legislar (criar o direito positivo), administrar (concretizar o Direito e 

prestar serviços públicos) e julgar (aplicar o Direito nas hipóteses de conflito) são atribuídas a órgãos  

distintos, especializados e independentes. Nada obstante, Legislativo, Executivo e Judiciário exercem 

um controle recíproco sobre as atividades de cada um, de modo a impedir o surgimento de instâncias  

hegemônicas, capazes de oferecer riscos para a democracia e para os direitos fundamentais. Note-se 

que os três Poderes interpretam a Constituição, e sua atuação deve respeitar os valores e promover  

os  fins  nela  previstos.  (BARROSO,  Luís  Roberto.  Judicialização,  ativismo   e  legitimidade 

democrática.   2008.  Disponível  em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso  em  28 

de Nov. 2013. fls.15)

Tendo em vista este conceito introdutório, destaca-se que é o que segue o atual 

modelo brasileiro, sendo importante salientar que os poderes Legislativo e Executivo, são 

compostos através de eleições que apresentam a vontade geral  da  sociedade para a 

posse daquele determinado agente público no exercício daquele poder.

No caso do Poder Judiciário, que apresenta diversas formas diferentes, destaca-se 

que é regulada pela Constituição Federal, seja por Concurso Público, caso de Juízes, seja 

por indicação do Poder Executivo, caso dos Ministros dos Tribunais Superiores.

Exposto isto,  voltando-se novamente ao tema do presente trabalho,  no caso,  o 

ativismo judicial,  debater-se-á alguns pontos e entendimentos que levem a questionar os 

atos  publicistas  do  Poder  Judiciário  no  cenário  atual  brasileiro,  principalmente  pelo 

Supremo Tribunal Federal, órgão máximo,  se estes são dotados de legitimidade social, 

devendo, na falta de tal, serem corroborados pelo Legislativo, bem como, da interferência 

de competência que estes tem feito em relação aos outros poderes.

Além do  exposto  no  título  anterior,  trabalhar-se-á,  novamente,  com a  ideia  da 

hermenêutica  utilizada pelos  magistrados,  onde residem diversas críticas  quanto  uma 

espécie de adaptação lógica que busca uma determinada interpretação que, além da dita 

quebra  de imparcialidade,  acaba por  dar  fim a  vontade  social  afirmada pela  vontade 

legislativa ao criar a norma, em outras palavras, têm-se o Judiciário interpretando a lei de 

forma  diversa  com  o  que  se  quis  dizer  o  Legislativo,  superando,  assim,  os  limites 

estabelecidos constitucionalmente aos poderes.

Neste sentido, no Brasil, foi proposta uma Emenda a Constituição Federal de 1988, 

proposta nº 33 de 2011, realizada pelo Deputado Federal Nazareno Fonteles,  de onde, 

na justificação, retira-se o seguinte trecho:
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O ativismo denota um comportamento, um modo proativo de interpretar a Constituição por parte dos 

membros  do  Poder  Judiciário.  Adotando  essa  postura,  os  magistrados,  para  o  deslinde  da 

controvérsia,  vão  além do  que  o  caso  concreto  exige,  criando  normas  que  não  passaram pelo 

escrutínio do legislador.  (FONTELES, Nazareno.  Projeto de Emenda a Constituição nº 33. 2011. 

Disponível  em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9B9113AF6D3F370CE16

C1B9D2D6B50EF.node1?codteor=876817&filename=PEC+33/2011 >. Acessado em 10 de Dez.  de 

2013)

Com isso pode se depreender dois debates diversos quanto a atuação jurisdicional 

hermenêutica que acabe por transgredir a vontade de sentido normativo elaborada pelas 

casas legislativas: está o magistrado, com isso, criando novas normas, rompendo com a 

separação de poderes e suas funções? Esta função que traga uma interpretação diversa 

da pretendida é dotada da devida legitimidade entregue pela sociedade ao Estado?

Quanto a primeira indagação,  sobre a possibilidade de estar o ativismo judicial 

interferindo na competência funcional de outros poderes, limitando-se aqui ao legislativo,  

pede-se vênia para, novamente, citar trecho da justificação da conhecida como “PEC 33”, 

veja-se:

Não obstante, parte da doutrina, incluindo ministros do  Supremo, defendem a ocorrência de uma 

mutação constitucional para relegar o papel do Senado da República apenas a dar publicidade à 

decisão  da  Corte.  Os  que  assim  entendem  vêem  como  justificativa  da  existência  do  referido 

dispositivo apenas razões históricas.

O fato é que uma série de instrumentos criados pelo próprio Poder Legislativo, e pelo próprio STF, 

têm contribuído para o progressivo esvaziamento dessa competência. Na prática, esse entendimento 

apenas reproduz o desprestígio  do  Poder  Legislativo  e  expõe a  nítida  face do  ativismo judicial.  

(FONTELES,  Nazareno.  Projeto  de  Emenda  a  Constituição  nº  33. 2011.  Disponível  em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9B9113AF6D3F370CE16

C1B9D2D6B50EF.node1?codteor=876817&filename=PEC+33/2011 >. Acessado em 10 de Dez.  de 

2013)

Para  fins  meramente  instrutórios,  expõe-se  rapidamente  que  mutação 

constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdicional, é na verdade a 

utilização de uma nova interpretação a uma determinada norma constitucional baseada 

na necessidade social da época para tal.
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Ora,  voltando-se  ao  questionamento  exposto  anteriormente,  tendo  em  vista  a 

indignação legislativa com a crescente hermenêutica realizada pela Corte Suprema em 

sua função jurisdicional no que tange as normas constitucionais,  percebe-se o caráter 

ativista  da  atuação  do  judiciário,  conforme  os  conceitos  e  fundamentos  expostos  no 

presente trabalho, uma vez que se encontra o Supremo Tribunal Federal, e aqui se pede 

vênia para incluir todos os magistrados quando atuarem de forma semelhante, agindo por 

si só, ou seja, de ofício, em busca de uma concepção de justiça que este entende como 

certa, superando o poder estatal que lhe foi conferido, o de garantir um justo e devido 

processo ao integrante da sociedade que lhe apresentar um conflito.

Novamente a posição de um magistrado em uma atuação de caráter ativista se 

encontra em uma linha tênue. Afinal, pensa-se não ser possível definir ser a justiça feita 

através  de  uma  interpretação  legal  diversa  daquela  estabelecida  pelo  legislador  e, 

consequentemente, pela vontade social, ainda que tenha sido justa para caso concreto e 

devido curso processual, ser o caminho certo a ser tomado em uma sociedade pautada 

por um ordenamento jurídico que tenha delineado a atuação do Estado.

Neste sentido, expõe a ideia das chamadas normas em branco. No caso, o próprio 

legislador por se encontrar ciente da impossibilidade  do ordenamento jurídico suprir todas 

as situações que possam ocorrer no âmbito social, e ainda de sua mutação ao longo do 

tempo,  estabelece  normas  específicas  onde  caberá  o  magistrado  uma  certa 

discricionariedade a fim de adequar a norma ao caso concreto.

Ora,  tendo em vista tal  tipo normativo, acredita-se que  o próprio legislador teve 

cuidado para com os assuntos nos quais a sociedade acabaria por se modificar ao longo 

do tempo ou então seria de um variedade ímpar de situações a serem enquadradas pela 

norma.  Assim,  estar  o  magistrado  indo  além  do  sentido  dado  na  elaboração  da  lei, 

novamente salientando de ofício, postura ativista, pode romper com as funções estatais 

entregues aos poderes, uma vez que esta nova interpretação, e este é o alvo principal  

debatido  pela  PEC  33,  pode  acabar  por  gerar  uma  “nova”  lei,  com  um  sentido 

completamente diverso e adaptado para regular algo que não se via como alvo daquele  

conteúdo legal.

Por isso, a tenuidade da linha no referido caso, dar-se-á pela possibilidade de a 

interpretação  legal  se  fazer  completamente  diversa  do  pretendido  pelo  legislador, 

mudando o seu objeto a ser tutelado. Como já dito, aqui se fala em linha tênue, pela 
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possibilidade de não exatamente se ver uma atitude prejudicial. No caso brasileiro,  de 

caráter ativista inclusive legalmente, como exemplificado pelas normas em branco, muito 

utilizadas no direito penal, será entregue uma possibilidade de postura ativista para que o 

magistrado  então  adeque  a  lei  ao  caso  concreto,  levando  a  ideia  de  qual  situação 

encontrar-se-á fora da quebra de poderes em uma situação ativista,  por ser devidamente 

regulada  pelo  Poder  Legislativo,  ou  seja,  pela  própria  sociedade  por  meio  do 

ordenamento jurídico.

Agora, volta-se a segunda indagação exposta no presente sub tópico, a lembrar, 

estaria tal  postura ativista de interpretação normativa fora do contexto de legitimidade 

entregue a sociedade ao legislador para elaboração do regramento normativo?

Bem, como trabalhado, pensa-se que a postura ativista do Poder Judiciário em 

interpretar a lei, indo a sentidos diversos do pretendido pelo Legislativo, rompe com a 

atribuição estatal conferida ao legislador pela sociedade, assim sendo, nesta atuação que 

transgrida a tenuidade acima referida, faltará legitimidade.

Quanto ao tema, cita-se novamente o emérito Prof. e Ministro Luís Barroso:

A importância da Constituição – e do Judiciário como seu intérprete maior – não pode suprimir, por 

evidente, a política, o governo da maioria, nem o papel do Legislativo. A Constituição não pode ser 

ubíqua. Observados os valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e sancionada 

pelo  Presidente,  fazer  as  escolhas  entre  as  diferentes  visões  alternativas  que  caracterizam  as 

sociedades  pluralistas.  (BARROSO,  Luís  Roberto.  Judicialização,  ativismo   e  legitimidade 

democrática.   2008.  Disponível  em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso  em  28 

de Nov. 2013.)

Depreende-se  da  supracitado  que,  ainda  que  caiba  ao  magistrado  o  papel  de 

interpretação do conteúdo normativo, não se pode superar o objeto a ser tutelado que foi  

exposto pelo legislador, uma vez que este como representante da sociedade se encontra 

dotado da capacidade para elaboração e modificação destes.

Neste sentido, urge salientar que a interpretação que deve fazer um juiz, como 

fundamentado no começo do presente trabalho, é o de adequação do caso concreto/fático 

apresentado  no  curso  processual,  aos  objetos  dispostos  e  defendidos  pela  uma 

determinada norma jurídica, em outras palavras, cabe a interpretação tão somente de o 

que se pretende com aquela norma em uma ligação ao caso fático apresentado em uma 
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determinada lide.

O entendimento de que esse ativismo judicial de interpretação normativa supera os 

limites dos poderes, encontra-se também da PEC 33: “Precisamos, pois, resgatar o valor 

da representação  política, da soberania popular e da dignidade da lei  aprovada pelos 

representantes  legítimos  do  povo,  ameaçadas  pela  postura  ativista  do  Judiciário.”  ( 

FONTELES, Nazareno. Projeto de Emenda a Constituição nº 33. 2011. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9B9113AF6D

3F370CE16C1B9D2D6B50EF.node1?codteor=876817&filename=PEC+33/2011  >. 

Acessado em 10 de Dez. de 2013).

Com isso,  pensa-se que,  ao  tomar  uma interpretação que venha a  divergir  da 

defesa buscada pelo legislador na elaboração da lei, não haverá legitimidade por ter sido 

delegado ao legislativo, pela sociedade, como exposto, o poder para elaboração de leis  

que tutelem seus direitos.

Por conseguinte, salientando que o ponto aqui trabalhado está ligado ao Processo 

Civil  pela  essência  e  fundamento  existencial  das  atividades  realizadas  pelo  Poder 

Jurisdicional,  em  outras  palavras,  a  atividade  de  um  juiz  ao  curso  de  um  processo, 

resolução de uma lide, pensa-se que a postura ativista na interpretação normativa, fora de 

um contexto permitido pela própria lei, acabaria por gerar uma quebra de competência. 

Levando, com isso, a uma determinada interferência do Poder Judiciário no que cabe ao 

Poder Legislativo. Sendo certo, ainda, que a vontade social entregue ao Estado para sua 

regulação, com a tripartição dos poderes, entregou ao legislador a função de elaborar 

normas que protejam e regulem seus direitos ante a sociedade, definindo qual objeto a 

ser defendido. E, caso um magistrado venha a transgredir tal competência, interpretando 

a norma de forma a defender um objeto que não aquele pretendido, haverá então uma 

falta de legitimidade por não ser esta a confiança entregue pelo meio social ao Judiciário  

como função estatal.
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4  DA  NECESSIDADE  DE  CONCEPÇÃO  DO  NEOPRIVATISMO  E  DA  DEVIDA 

TRANSIÇÃO DO ATIVISMO AO GARANTISMO

Após uma analise  geral  da  conceituação dos sistemas processuais  privatista  e 

publicista, demonstrando, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, pontos em 

que, com a utilização de um exagerado ativismo judicial, percebe-se fatores negativos que 

questionem a legitimidade e competência para tanto, chegando-se a conclusão, ousando 

dizer,  com base nos conceitos trazidos de notáveis  doutrinadores a este trabalho,  da 

necessidade de estabelecimento de um caráter garantista aos atos jurisdicionais durante 

o curso processual, para, com isso, deter uma melhor concepção de justiça.

Note-se que, como já dito, a atuação jurisdicional estatal se dá por uma vontade 

social para entregar a um terceiro, necessariamente de caráter imparcial, ou seja, sem 

demonstração de interesse na resolução do conflito,  para que este,  conforme as leis 

estabelecidas pela sociedade,  aplique o direito  correto ao  caso,  encontrando a então 

clamada justiça.

O principal ponto que move a corrente doutrinária crítica ao ativismo judicial que 

provém de um sistema publicista é o da proatividade do magistrado, executor dos atos 

jurisdicionais,  que,  por  si  só  e  sem  nenhum  pedido  das  partes,  faça  o  que  achar 

necessário  no curso processual,  e  como também demonstrado,  pelo fim do processo 

atingindo outros conflitos,  tantos processuais quanto legislativos.

Há então uma busca por uma justiça que não tem necessariamente como base o 

objetivo  exposto  pela  sociedade  na  concepção  das  regras  normativas,  havendo  uma 

condução  processual  que  possa  a  vir  excluir  a  autonomia  de  vontade  dos  litigantes, 

podendo vir a afetar até mesmo seu próprio interesse.

Veja-se que a ideia da atuação de um juiz é de um terceiro imparcial, como já dito, 

e neste sentido, caso seja transpassado a ideia de autonomia da vontade das partes no 

curso processual, poderá ser resguardada a imparcialidade? Pensa-se que ainda que a 

atuação do magistrado seja a verdadeiramente justa na matéria fática, não assim o seria 

com a concepção de que a base legítima da lei e do processo, é a sociedade, suprimindo-

se a autonomia daquele que busca a solução do litígio, suprime-se a liberdade social de 

manifestação e logo, não trará a dita justiça.

É mister ressaltar que com isso não se afirma que os atos de caráter ativista sejam 
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injustos. Como já bem trabalhado, chega-se em uma linha tênue, onde não há  pilares 

sociais suficientes para que mantenham tais atos de uma forma geral,  propiciando-se 

sempre justiça.

Ainda  que  se  chegue  a  concepção  de  hipossuficiência  de  uma  das  partes, 

estabelecendo  uma  desigualdade  processual,  forte  seria  concordar  com  uma  atitude 

ativista  de  um magistrado  visando  o  equilíbrio,  uma  que  ignorasse  a  vontade  social 

exposta na lei realizada pela casa legislativa competente. Afinal, como se poderia falar em 

justiça contra uma regra normativa devidamente legitimada pela sociedade?

Note-se que o maior problema do ativismo judicial, aquele que detém um maior 

combate  doutrinário,  é  aquele  no  qual  o  judiciário  atua  por  si  só,  vontade  própria  e 

fundamento próprio, sem base legal alguma.

Neste  sentido,  pensa-se  que  algumas  atitudes  ativistas,  como  a  produção  de 

provas, no caso de estar acontecendo uma desigualdade processual entre, e saliente, tão 

somente entre as partes,  havendo a preocupação legislativa de positivar  e delinear  a 

atuação, principalmente fazendo-a de forma igualitária a ambas as partes, demonstrar-se-

iam justas.

Afinal, lembrando da conceituação e fundamentação do sistema privatista, caráter 

garantista, onde se têm o poder jurisdicional garantindo o devido processo as partes, não 

seria errado dizer que uma atuação proativa de um magistrado a fim de balancear o  

processo,  no  caso  de  estar  positivado  em lei  e  devidamente  delineada  a  atuação  e 

notoriamente imparcial, não seria ativista e sim, garantista. 

Deve-se  ter  em  mente  que  a  crítica  se  dá  a  atuação  com  uma  espécie  de 

ilegitimidade, acabando por gerar a injustiça e não o justo fim de conflito.

Ora, situações que possam ser previstas que confiram um determinado lastro ao 

magistrado,  dotando-se  da  legitimidade  legislativa,  sendo  devidamente  delineada  de 

modo que não retirem das partes a autonomia processual, pelo contrário, tenha caráter de 

acrescentar ao processo, permitindo inclusive a livre manifestação destas em relação ao 

ato, importarão notório objetivo de garantir um justo processo, separando-se com isso de 

uma atitude de ofício que seja baseada na concepção de  própria  vontade, retiraria os 

fundamentos de crítica do ato, como também, o pró ativismo injustificado, ou ilegitimo, 

que o poderia revestir.

 Chega-se, então, a ideia de retorno ao sistema privatista, aquele que tem como 
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escopo  garantir  um processo  justo  e  devido,  garantindo  os  direitos  fundamentais  do 

homem e cidadão, seja na esfera processual, seja na material.

Antes de discorrer sobre, pede-se vênia para expor a concepção da nomenclatura 

pelo emérito prof. Barbosa Moreira, veja-se:

Outra opção, menos áspera, pode se basear na ideia, que se lança, da  exacerbação do elemento 

publicista no processo civil.  Pois  bem:  a orientação contraria  não  cai mal,  nessa perspectiva,  a 

denominação de privatismo. Sejamos, contudo, mais exatos: já que semelhante orientação nos remite 

a uma mentalidade dominante em tempos idos? E infelizmente, pelo que tudo indica, ressuscitada da 

sepultura  em que parecia jazer?, em uma  época em que  o processo civil era tido  e havido como 

“coisa das partes” (Sache der Parteien, segundo a conhecida expressão alemã), tomamos a libertade 

de  chamar  de neoprivatismo,  em uma  esperança que  isso  não  desagrade  seus  ardorosos 

propagandistas. (BARBOSA  MOREIRA, José Carlos.  Revista de Processo. Ed 122. Revista dos 

tribunais, 2005.)

Pensa-se  e  se  adota  a  nomenclatura  dita  como  neoprivatismo,  de  caráter 

garantista, sob fundamento de que o sistema não necessariamente excluirá todos os atos 

provindos do poder jurisdicional, e sim, como dito, regularão os mesmos para que estes 

se  adaptem a  uma estrutura  garantista  em relação  ao  processo,  a  fim  de  manter  a 

igualdade e os direitos do cidadão devidamente em voga.

Por conseguinte, valendo-se do dito pelo professor supracitado, arrisca-se dizer 

sobre a superação do processo como coisas das partes, para um processo  legitimado 

pelas partes.
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5 CONCLUSÃO

Após  uma  análise  detalhada  dos  sistemas  processuais  e  suas  características, 

atentando  por  muito  as  suas  essências  e  fundamentos  existenciais,  optou-se  pela 

corrente doutrinária que expusera uma maior crítica ao ativismo judicial corrente no Brasil 

e, por vezes, no mundo.

Chegou-se a conclusão de que a atividade jurisdicional desenfreada e sem limites 

objetivos  pode  vir  a  prejudicar  as  partes  no  curso  processual,  seja  por  dada 

imparcialidade,  seja  pela  falta  de  legitimidade  e/ou  quebra  para  com  outros  órgãos 

estatais.

Neste sentido, adotou-se a linha de pensamento em controle dos atos jurisdicionais 

através de determinadas atribuições legais que desrevestissem o ativismo judicial, dando,  

quando se demonstrar útil  e necessário ao processo, uma nova roupagem garantista ao 

ato, a fim de que se possa manter a sua legitimidade e legalidade.

Com isso, pensou-se na exclusão da proatividade com a consequente delineação 

do âmbito funcional jurisdicional.

Por conseguinte, conclui-se que tal regulamentação pode vir a eliminar os fatos 

maléficos trazidos pela crescente onda ativista que se pode ver, trazendo novamente ao 

Judiciário sua função jurisdicional plena, baseada em busca da justiça e verdade quando 

da  apresentação  de  um  conflito  pelo  meio  social,  garantindo  a  correta  aplicação 

normativa, a igualdade e a consequente justiça.
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