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RESUMO 

 

A sistemática introduzida no novo Código de Processo Civil é a celeridade. Contudo, o 

processo, que deve ter como mola mestra a observância do devido processo legal, como sendo 

um garantidor ao jurisdicionado pela busca do seu direito, tem a busca pela celeridade um 

problema a ser equacionado. Isso porque as mudanças introduzidas no recurso de agravo de 

instrumento acarretam uma diminuição nas possibilidades de manejo deste recurso, 

principalmente porque impossibilita as partes de utilizá-lo contra decisão que indefira 

produção de provas. Tal circunstância implica, frontalmente, numa restrição de direitos 

fundamentais como o acesso à Justiça, a ampla defesa e o devido processo legal. 

 

Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Recurso. Agravo de Instrumento. 

Delimitação. Restrição. Decisão Probatória. Celeridade. Acesso à justiça. Ampla defesa. 

Devido processo legal.  
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ABSTRACT 

 

The system introduced in the new Code of Civil Procedure is the speed. However, the 

process, which should have as master spring observance of due legal process, as a guarantor 

for litigant by the pursuit of his right, has the quest for speed a problem to be solved. This is 

because the changes made to the appeal, Mainly because it impossible for the parties to use it 

against a decision that rejects evidence. This implies, frontally, a restriction of fundamental 

rights such as access to justice, the large defense and due legal process. 

Keywords: New Code of Civil Procedure. Resource. Upsurge of instrument. Demarcation. 

Restriction. Evidential decision. Quickly. Access to justice. Wide defense. Due process of 

law. 
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INTRODUÇÃO 

 

A restrição das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento trazidas 

pela Lei n.º 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil, impactam negativamente sobre os 

princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa, e 

sendo um verdadeiro retrocesso no que diz respeito aos direitos fundamentais e processuais 

das partes. 

 

Com efeito, o rol taxativo do art. 1.105 do novo estatuto processual civil não 

contempla a possibilidade de que as decisões que inadmitem a produção de provas, salvo a 

exibição de documento ou coisa, possam ser questionadas mediante o recurso ora citado, 

situação que pode causar prejuízos processuais diretos para a parte interessada. 

 

Verifica-se que, ao elencar as novas hipóteses de cabimento do recurso, o legislador 

tinha por fim imprimir presteza e celeridade ao processo, porém findou por mitigar as partes 

litigantes em alguns dos seus direitos fundamentais. 

 

O Novo Código de Processo Civil é autoritário no que concerne às decisões judiciais 

de caráter probatório, uma vez que nenhuma delas, salvo a decisão relativa à exibição ou 

posse de documento ou coisa, conforme inciso VI do art. 1.015, pode ser impugnada por 

agravo de instrumento. Impedir o recurso contra as decisões em matéria de prova significa 

colocar as partes e os advogados numa posição de subserviência processual. 

 

O agravo foi o recurso mais modificado no sistema recursal brasileiro na década de 

1990, não subsistindo nenhum artigo original do CPC de 1973 em razão das leis n.º 9.139/95, 

10.352/01 e 11.187/05. 

 

No CPC de 1973, eram previstas duas espécies: o agravo retido e o agravo de 

instrumento. A regra era o agravo retido; excepcionalmente, era admitido o agravo de 

instrumento contra decisão que não recebia a apelação ou a recebia em efeito impróprio, como 

também se mostrasse suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação à parte. 
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Contudo, o Novo Código, mais uma vez, traz profundas mudanças no recurso de 

agravo e, em primeiro plano, já se vê suprimido o recurso do agravo retido, prevendo apenas o 

recurso de agravo de instrumento com suas hipóteses de cabimento enumeradas. 

 

É indubitável que o novo Código de Processo Civil pode representar a criação, entre 

nós, de uma magistratura de primeira instância munida de superpoderes, em detrimento da 

segurança e da ponderação que devem marcar as discussões dos direitos em juízo. Um novo 

código de processo civil sem agravo de instrumento contra decisões que inadmitem provas 

significa aumento do poder dos juízes sobre as partes e os advogados, e um caminho certo 

para o autoritarismo. 

 

Sabe-se que uma causa é ganha ou perdida em função das provas produzidas, ou não, 

no processo, de modo que, de pouco adianta à parte demandar em juízo se não tiver 

assegurado o direito de produzir provas essenciais ao deslinde da causa. Eliminar a 

possibilidade de recurso contra decisão que indefere a produção probatória é enfraquecer as 

garantias do acesso à justiça, da ampla defesa e do próprio devido processo legal. 

 

Um processo civil democrático não pode conviver com a ideia de que decisões 

indeferitórias de provas sejam inatacáveis por agravo de instrumento. Juízes de primeiro grau 

não podem ser autorizados a tomar decisões sobre tema tão sensível sem a possibilidade de 

controle e revisão imediatos. Excluir do agravo decisões desta natureza é causar um 

desequilíbrio no processo em favor dos juízes e comprometer a defesa de todos os direitos. 

 

A explicação se dá em razão da explícita opção pela rapidez e, com isso, a ágil 

eliminação de processos dos escaninhos da assoberbada justiça brasileira. 

 

O legislador processual equivocou-se em não incluir no rol de hipóteses de manejo 

do agravo de instrumento a possibilidade da parte em se voltar contra as decisões 

interlocutórias que inadmitem a produção de provas e, por conseguinte, a apreciação destas; 

portanto, é necessário o desenvolvimento de uma análise crítica sobre esta restrição com o 

propósito futuro de serem aplicados, pelos julgadores, os princípios norteadores do direito 

processual civil, sobrepondo a norma processual que atrasa o processo e que arranha os 

direitos constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa. 
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CAPÍTULO I - A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS NORMAS PROCESSUAIS 

 

A leitura atenta do art. 5º da Constituição Federal, que compõe o capítulo I (Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) do Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais), revela-nos que o dispositivo citado contém em seu bojo uma série de normas 

de natureza processual. Isso ocorre porque, após a Segunda Guerra Mundial, a maioria das 

constituições do Ocidente passou a consagrar direitos processuais como direitos 

fundamentais, os quais também estão previstos em tratados internacionais de direitos 

humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica. Trata-se de uma característica marcante 

no direito contemporâneo. 

 

Como consectário lógico da constitucionalização das normas reguladoras do 

processo, cumpre ao ordenamento jurídico infraconstitucional observar fielmente os 

princípios positivados na Lei Maior, pois dela derivam todas as outras. 

 

Assim, cumpre ao legislador editar normas de acordo com os direitos processuais 

fundamentais. Eventual lei que venha a confrontá-los estará eivada pelo vício da 

inconstitucionalidade e passível de ter seu efeito suspenso. 

 

1. Os Princípios do Acesso à Justiça, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal 

 

Os princípios são as diretrizes que norteiam uma ciência, daí porque não existe 

ciência sem princípios. No caso das ciências jurídicas não é diferente, e os princípios que as 

norteiam constituem a base de sustentação sobre a qual são erguidos todos os ordenamentos 

jurídicos. 

 

Segundo Geraldo Ataliba, citado por Rui Portanova
3
, “o princípio é muito mais 

importante do que uma norma”. Portanova
4
 complementa o pensamento de Geraldo Ataliba 

valendo-se das palavras de Agostinho Gordilho: “... (o princípio) é uma norma; mas é mais do 

que uma norma, uma diretriz, é um norte do sistema, é um rumo apontado para ser seguido 

                                                           
3
 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Editora Malheiros, 1998, p. 34, apud 

PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005, p. 13. 
4
 Ob. cit., p.13.  
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por todo o sistema. Rege toda a interpretação do sistema e a ele se deve curvar o intérprete, 

sempre que se vai debruçar sobre os preceitos contidos no sistema”. 

 

Não por outro motivo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 fez 

constar expressamente em seu texto a importância dos princípios
5
, a saber:  

 

Os direitos e garantias previstos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. 

 

Assim sendo, os princípios são anteriores às leis e premissas de observância 

obrigatória no processo legislativo, a fim de que sejam positivados os bens jurídicos por eles 

tutelados. 

 

A Constituição Federal brasileira é comumente chamada de Constituição Cidadã, 

pois positivou expressamente em seu bojo uma gama de princípios, mormente dentre os 

chamados direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, como os princípios do devido 

processo legal (art. 5º, LIV
6
), da ampla defesa (art. 5º, LV

7
) e do acesso à justiça (art. 5º, 

XXXV
8
 e LXXIV

9
), estes de natureza processual. 

 

Os princípios ora citados têm algo em comum: foram diretamente restringidos pelas 

regras do recurso de agravo de instrumento introduzidas com a reforma do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que o novo sistema recursal impede as partes – autor e réu – de 

recorrerem incidentalmente contra decisão restritiva de produção de provas. Tal 

inconformismo, doravante, deverá ser suscitado somente em preliminar de apelação. 

 

O estudo a seguir demonstrará como esses princípios são afetados de forma negativa 

pelo novo procedimento referente ao recurso ora citado. 

 

 

                                                           
5
 Art. 5º, § 2º. 

6
 “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”. 

7
 “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. 
8
 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. 

9
 “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
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1.1. O Princípio do Acesso à Justiça 

 

Dentre os direitos fundamentais consagrados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 encontra-se o direito de acesso à justiça. Mas, o que é realmente 

o acesso à justiça? 

 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth
10

 discorrem acerca do significado dessa expressão 

da seguinte forma: 

 

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 

para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 

do Estado que, primeiro deve realmente ser acessível a todos; segundo, ele deve 

produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 

 

Em sua primeira acepção – sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus 

direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado –, pode-se afirmar que o 

princípio do acesso à justiça está previsto expressamente em nossa Constituição, a qual muniu 

formalmente o cidadão de todas as ferramentas necessárias para o exercício do direito de ação 

através do art. 5º, inciso XXXV, mais conhecido como princípio da inafastabilidade da 

jurisdição
11

, e do inciso LXXIV, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita àqueles comprovadamente carecedores de recursos. 

 

Todavia, quanto à segunda vertente do princípio, na busca por tornar efetivo o acesso 

à justiça, o Estado não deve se limitar à implantação de instituições, como as Defensorias 

Públicas, para a prestação de assistência jurídica às pessoas que não tenham condições 

financeiras de constituir advogado particular, tampouco isentá-las do pagamento das custas 

processuais. Não deve apenas permitir que tais pessoas proponham suas demandas e, uma vez 

que tenham sido ajuizadas, deixar as partes à própria sorte, mormente porque, em um país de 

dimensões continentais, onde a maioria da população é notoriamente constituída de pessoas 

pobres na forma da lei, é de se esperar que os recursos, tanto materiais quanto pessoais das 

                                                           
10

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, 

p. 3. 
11

 Com a reforma processual, o princípio da inafastabilidade da jurisdição foi inserido no texto no novo Código 

de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015, art. 3º: Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito). 
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Defensorias Públicas não sejam suficientes para atender a demanda com a eficiência 

necessária. 

 

Assim, deve o Estado dispor de mecanismos que garantam uma prestação 

jurisdicional efetiva e, acima de tudo, justa. 

 

A Constituição de 1988 não prevê de forma expressa em seu texto o direito ao acesso 

à ordem jurídica justa; sua presença em nosso ordenamento jurídico decorre da interpretação 

teleológica do texto constitucional, e também sistemática considerando o ordenamento 

infraconstitucional. 

 

O processo é o meio pelo qual se viabiliza a prestação jurisdicional e é regido por 

uma série de princípios, inclusive constitucionais, destinados a assegurar a sua efetividade, 

dentre eles o devido processo legal e a ampla defesa. Tais princípios, por sua natureza e 

finalidade, inegavelmente constituem premissas que asseguram o acesso à ordem jurídica 

justa. 

 

A busca pelo acesso à justiça tem sido uma constante no direito processual, pois o 

processo não pode ser um instrumento acessível apenas às classes economicamente 

privilegiadas e que dispõem dos recursos necessários para suportar as consequências advindas 

da morosidade da justiça, mas deve estar apto a permitir que todos, independentemente de 

classe social, recorram ao Estado-juiz diante da violação ou ameaça a direitos. 

 

1.1.1. Evolução do Acesso à Justiça e o Direito ao Exercício de Ação 

 

Os conflitos de interesses nem sempre foram solucionados por órgãos jurisdicionais. 

Nos primórdios da civilização, os litígios eram resolvidos pelas próprias partes envolvidas, 

por meio da força, pois não existia Estado com poder suficiente para fazer valer sua vontade 

sobre a dos particulares, tampouco havia leis de caráter geral e abstrato para regular a vida em 

sociedade. Assim, prevalecia a parte que detivesse maior força ou poder (autotutela), 

mediante o qual obrigava a parte contrária a realizar o seu interesse. Era a lei do mais forte 
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sobre o mais fraco, que imperava, inclusive, na esfera criminal, cuja repressão se dava sob o 

regime da vingança privada
12

. 

 

Além da autotutela, também havia a autocomposição, em suas três modalidades: 

desistência (renúncia à pretensão), submissão (renúncia à resistência oferecida à pretensão) e 

transação (concessões recíprocas). Nota-se que na autocomposição, uma das partes, ou ambas, 

cediam total ou parcialmente o direito reclamado
13

. 

 

Contudo, diante das falhas desse sistema devido à parcialidade dos envolvidos, os 

litigantes passaram a optar pela entrega da solução das suas causas a árbitros, que deveriam 

ser pessoas da confiança de ambas as partes e, portanto, resolveria as questões com 

imparcialidade. Em geral, tal função era atribuída aos sacerdotes que, devido à sua 

proximidade com os deuses, acreditava-se tomariam soluções mais acertadas, ou aos anciãos, 

por conhecerem mais profundamente os costumes do grupo social dos interessados. 

 

Todavia, o Estado foi-se fortalecendo e, gradativamente, foi absorvendo o poder de 

ditar as soluções para os conflitos de interesses. No caso do direito romano arcaico (origens 

do direito romano até o século II a. C.), os cidadãos compareciam perante um pretor 

comprometendo-se a aceitar o que fosse decidido; em seguida escolhiam um árbitro de sua 

confiança, o qual recebia do pretor o encargo de decidir a causa. Tal sistema perdurou no 

período clássico (século II a. C. a século II d. C.), período no qual o Estado passou a também 

nomear o árbitro e a arbitragem passou a ser obrigatória, não mais facultativa. Os períodos 

arcaico e clássico do direito romano formam a fase da justiça privada (ordo judiciorum 

privatorum).
 14

 

 

Entretanto, o poder do Estado assumiu dimensões tais que o povo não mais podia 

esquivar-se das ordens por ele emanadas. Desta forma, superada a fase da ordo judiciorum 

privatorum, chamou totalmente para si a responsabilidade pela solução dos litígios, não 

importando mais a vontade dos particulares. Tal período ficou conhecido como cognitio extra 

ordinem (século III d.C.), a partir do qual o Estado passou a exercer o monopólio da 
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 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 27.  
13

 Idem.  
14

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 32-33. 
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jurisdição. Cabia a ele, dali por diante, o poder de dizer o direito (iuris dictio)
15

. Tem início a 

fase da justiça pública. 

 

Como consequência lógica do monopólio estatal sobre o poder de resolução dos 

litígios, conferiu-se aos jurisdicionados o direito de ação, uma vez que não mais podiam fazer 

prevalecer seus interesses pelo uso da força
16

. 

 

A ação foi objeto de várias teorias que procuraram explicá-la ao longo da história. 

Entretanto, importa ao presente estudo saber que o conceito/finalidade da ação é mutável, ou 

seja, acompanha as mudanças sociais, adequando-se a elas. Por tal motivo, o direito de ação 

evoluiu, e se antes era tido como direito do cidadão apenas acionar a jurisdição, diante das 

conquistas das liberdades e garantias individuais, passou a ser compreendido não somente 

como o direito de acionar a jurisdição, mas também de exercer a ação até obter um 

provimento jurisdicional justo. 

 

É esse direito de ação, que atualmente permite ao indivíduo não somente acionar a 

jurisdição, mas proporciona-lhe os meios necessários para a efetiva tutela do direito material 

que visa proteger, que está previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, sendo-lhe 

garantida a atuação da parte interessada em juízo para o fim de obter um julgamento final, e 

compreende o direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, conforme art. 4º do 

Código de Processo Civil. 

 

1.1.2. A Produção de Provas Como Exercício Efetivo do Direito de Ação 

 

Ao atuar em juízo, a parte postula e pratica atos com o fim de influenciar o 

convencimento do juiz acerca das suas alegações. Para tanto, pode, e tem interesse de 

produzir provas. Outra não é a razão de o art. 369 do Código de Processo Civil dispor que as 

partes e demais sujeitos participantes do processo podem utilizar quaisquer meios de prova, 

previstos expressamente ou não vedados, para demonstrar seus argumentos de fato. 

 

Porém, a produção de provas não é apenas uma prerrogativa da parte, mas também 

um dever, segundo a regra do art. 373 do código: ao autor, cabe o ônus da prova dos fatos 
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 Idem, p. 32-33. 
16

 Idem, p. 33. 
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constitutivos do seu direito, e ao réu o dever probatório dos fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito do autor. Tal norma pode ser excepcionalizada por vontade das partes, 

por lei ou por determinação judicial. 

 

Além disso, o próprio código impõe às partes o dever de produção probatória
17

 como 

observância aos deveres de lealdade e boa-fé processuais (art. 378), inclusive com previsão de 

sanções em caso de descumprimento do preceito (art. 77, VI, c/c § 7º, art. 80, II c/c art. 81, 

todos do CPC; arts. 347 e 356, CP). 

 

Muito se discute acerca da natureza dessas regras sobre o ônus de distribuição 

probatória entre as partes – se é uma regra procedimental, destinada a definir a quem cabe 

produzir certa prova no processo, ou se é uma regra de julgamento, determinando como o juiz 

deve julgar ante a falta de prova sobre algum ponto controvertido. 

 

Para a primeira teoria, a finalidade da prova é reger a conduta das partes no processo, 

especificando o que cumpre a cada uma delas produzir em matéria probatória. Logo, autor 

deve provar os fatos constitutivos o seu direito e o réu deve provar os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. Desta forma, a regra incide na fase inicial do 

processo, pois cada parte já sabe o que deve produzir para convencer o juiz dos seus 

argumentos. 

 

Em sentido contrário, para a segunda teoria, tais regras não se destinam a regular a 

conduta das partes, mas, sim, são normas de julgamento. O fundamento desta teoria é o de 

que as partes não têm apenas o dever, mas também interesse na produção probatória, de forma 

que este não deve ser meramente visto pelo direito processual como ônus. 

 

Ademais, pela nova sistemática processual civil, não são apenas as partes que podem 

produzir provas no processo; o terceiro (art. 380), o Ministério Público, na condição de custos 

legis, e o próprio magistrado (art. 370). 

                                                           
17

 Ressalvada a regra do art. 379, caput, do CPC, segundo a qual a parte tem o direito de não produzir prova 

contra si própria. Contudo, diante das normas de lealdade e boa-fé processuais imposta pelo código, tal norma 

deve ser interpretada não como regra, mas como exceção, e nos casos expressamente previstos em lei, como no 

art. 388 (a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados; cujo respeito, 

por estado ou profissão, deva guardar sigilo; acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu 

cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível; que coloque em risco a vida do depoente ou das 

pessoas anteriormente mencionadas).  
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Não obstante a possibilidade de todos esses atores processuais produzirem provas é 

possível que, ao final da fase instrutória, algum fato controvertido tenha ficado pendente de 

prova, e nesse momento, o juiz julgará imputando o ônus da prova faltante à parte a quem a 

produção era devida. 

 

Não se pode olvidar que, exceto pela prova documental que instrui a petição inicial e 

a contestação, as demais provas têm momento processual específico para serem produzidas: a 

fase da instrução. Superada esta fase, passa-se à fase decisória, o processo segue, e pelo novo 

sistema, a questão da prova indeferida só será objeto de análise se a parte apelar da sentença e 

alegar a questão em preliminar de apelação. 

 

Diante de tais considerações, percebe-se a importância da produção de provas para o 

exercício efetivo do direito de ação. É por meio delas que as partes influenciarão o 

convencimento do juiz, e assim, estarão exercendo o direito constitucional de acesso à justiça. 

Desta forma, a impossibilidade de interposição de recurso de agravo contra decisão que 

indeferir um pedido de prova reputada imprescindível por qualquer das partes inevitavelmente 

colocará em risco a própria efetividade processual. 

 

1.2. O Princípio da Ampla Defesa 

 

Conforme já dito alhures, quando o Estado passou a exercer o monopólio da justiça, 

conferiu ao cidadão o direito de ação. Obviamente ninguém é obrigado a ajuizar demanda, 

pois devido ao princípio da inércia da jurisdição, o juiz só pode agir quando provocado pela 

parte interessada. Todavia, se o cidadão optar pelo exercício do direito de ação, tem plena 

liberdade de alegar fatos e produzir provas, mesmo direito conferido à parte contrária pelo 

artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 – o direito ao exercício da ampla defesa. 

Trata-se de uma garantia constitucional essencial de todo e qualquer Estado que se afirme 

minimamente democrático
18

. 

 

A origem do princípio remonta à Revolução Francesa e ao Estado liberal clássico, o 

qual foi concebido para garantir a liberdade dos cidadãos por meio da limitação dos poderes 

estatais nas relações jurídicas privadas. 
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 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005, p. 

125. 
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Tal imposição de limites ocorreu inclusive quanto ao Estado-juiz, o qual foi 

impedido de exercer imperium. Destaca-se que na época do liberalismo clássico, o Estado era 

visto na qualidade de “inimigo público”, daí a grande preocupação do direito constitucional 

de origem liberal-burguesa com o direito de defesa somente em relação ao Estado
19

. 

 

Devido à falta de confiança na figura do juiz que imperava na época, surgiram 

garantias para a participação adequada do demandado no processo que eram verdadeiros 

direitos contra a possibilidade de arbítrio do magistrado, dentre as quais o princípio da ampla 

defesa que, juntamente com o contraditório, impede a restrição arbitrária da produção de 

prova. 

 

Como decorrência da ampla defesa, primeiramente a parte tem o direito de ser 

cientificada de todos os termos do processo movido contra ela; após, tem o direito de 

responder e de produzir provas do tudo o que alegar; por fim, tem o direito de não se 

defender, permanecendo inerte, já que ninguém é obrigado a demandar em juízo. Neste caso, 

correrá o risco de sofrer os efeitos da revelia (art. 344), ou seja, os fatos alegados pelo autor 

podem ser presumidos como verdadeiros. 

 

Tendo em vista a possibilidade de o réu permanecer inerte, poder-se-ia crer que o 

princípio da ampla defesa não é aplicável ao processo civil. Entretanto, a expressão “processo 

judicial” encontrada no texto constitucional abrange tanto os processos de natureza criminal, 

quanto os de natureza cível. 

 

Caso escolha defender-se, a parte tem plena liberdade para fazê-lo, porquanto não há 

nenhum limite legal para o teor das alegações da defesa. E não poderia ser diferente, já que a 

necessidade de garantir o direito fundamental de acesso à justiça em sua segunda acepção 

(acesso à prestação jurisdicional efetiva e justa) torna inaceitável o indeferimento arbitrário de 

produção de provas. 
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 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 9ª ed. São Paulo: 
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Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel 

Mitidiero afirmam, com muita adequação, que “o processo é um palco de discussões em que 

as partes devem ter a oportunidade efetiva e adequada para convencer o juiz.”
20

 

 

Se o juiz vedar a produção de alguma prova essencial para a comprovação de um fato 

relevante para o processo, restará configurado o cerceamento ao exercício do direito à ampla 

defesa, que dá causa à nulidade processual. 

 

A preocupação com a efetividade do princípio da ampla defesa no processo civil é 

tamanha que Rui Portanova tece as seguintes considerações sobre o tema: 

 

Já se podem notar algumas manifestações preocupadas com a efetividade na 

proteção do princípio. Por exemplo, não convém que se retire dos autos eventual 

contestação e outras respostas processuais fora de prazo, pois (ainda que 

eventualmente não se considerem os fundamentos de fatos ali apresentados) são 

relevantes os fundamentos e as razões de direito não cobertas pela revelia. Além 

disso, a insatisfatória atuação do procurador da parte pode viabilizar a admissão, 

conhecimento e consideração de prova desatempada (Ap. Cível 585013006, 3ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).  

 

O princípio da ampla defesa está tutelado na Constituição Federal no mesmo 

dispositivo que o princípio do contraditório, o qual constitui condição natural para o processo 

justo, tanto assim que o novo Código de Processo Civil reproduziu a norma nos arts. 9º e 10. 

 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que, por muito tempo, o contraditório foi 

compreendido apenas como a observância do binômio conhecimento-reação, ou seja, a parte 

tinha direito de conhecer as alegações feitas no processo pela outra e, se quisesse, poderia 

contra-argumentar. Contudo, em consonância com a nova finalidade da ação e do processo, o 

contraditório tem abrangência maior: significa participar ativamente do processo e influir nos 

seus rumos
21

. 
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Percebe-se que, em sua essência, a ampla defesa e o contraditório são princípios 

intimamente ligados e ambos visam o mesmo objetivo – permitir a participação efetiva das 

partes no processo de modo a influenciar o convencimento do juiz. 

 

A ampla defesa também é princípio consagrado em tratados e convenções 

internacionais, a saber:  

 

Declaração Universal dos Direito Humanos 

 

Artigo XI 

 

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente 

até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 

defesa. (grifos nossos) 

 

O princípio da inocência estabelece que ninguém, por simples presunção ou com 

fundamento em meras suspeitas, possa ser condenado; ser presumido inocente significa que o 

ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora e somente as 

provas submetidas ao contraditório têm o condão de desconstituir a presunção de inocência. 

 

E deve ser assegurado a amplitude de todos os meios possíveis e idôneos, permitidos 

em direito, para que possa ser exercido o direito a ampla defesa, para provar a verdade dos 

fatos. 

 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 

 

Artigo 8º- Garantias Judiciais, da Convenção Americana de Direitos Humanos: 

 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 

civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
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Aqui, neste primeiro item, antes de citar o segundo item, logo abaixo, merece ser 

destacado o direito da pessoa ser ouvida com as devidas garantias, mas com um detalhe 

fundamental, que o seja dentro de um prazo razoável de tempo. 

 

Este princípio, da razoável duração do processo, foi inserido dentre as garantias 

fundamentais pela emenda constitucional 45/2004, no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988, assegurando ao jurisdicionado não apenas o acesso a justiça, 

mas também que o processo atinja as expectativas que dele legitimamente se espera, posto 

que, o cidadão ao não poder fazer justiça com as próprias mãos, o Estado não deve tardar ao 

entregar o direito, a efetividade que se busca deve estar atrelada a uma duração razoável do 

processo. 

 

Tal concepção, com relação a duração razoável do processo, não é recente, Rui 

Barbosa eternizou essa ideia no início dos anos vinte com a frase: "A justiça atrasada não é 

justiça; senão injustiça qualificada e manifesta."
22

 A demora causa um sentimento impotência 

e de esvaziamento do próprio sentido de Justiça que espera o jurisdicionado, a negação da 

Justiça por retardamento da entrega da prestação jurisdicional, pode trazer, inclusive, 

prejuízos irreparáveis. 

 

Todavia, merece ressalva que a observância deste princípio não possa ser um 

empecilho para que não haja um necessário um equilíbrio, uma harmonia entre este princípio 

e a segurança jurídica (contraditório, ampla defesa e necessária produção de provas) de modo 

que se alcance a efetividade e celeridade mas sem injustificado prejuízo à esta segurança, 

assegurando que o processo não se estenda além do prazo razoável, nem tampouco venha 

comprometer a plena defesa e o contraditório. 

 

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 

tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, 

caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
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c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua 

defesa; 

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 

defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu 

defensor; 

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, 

remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele 

próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar 

luz sobre os fatos; 

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; 

e 

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 

4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido 

a novo processo pelos mesmos fatos. 

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os 

interesses da justiça. 

 

Apesar de as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos se referirem à 

defesa no âmbito penal, é pacífico que tais disposições também alcançam o processo civil. No 

dispositivo citado tem-se a alínea “c” do inciso 2 do artigo 8º, garantindo ao acusado – réu no 

caso do processo civil – tempo e meios necessários à preparação da sua defesa, e também o 

direito de inquirir testemunhas e peritos, conforme alínea “f”. 

 

Não se pode perder de vista que os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, quando aprovados pelo Congresso Nacional 

por processo similar ao das emendas constitucionais, serão equivalentes a estas, por força do § 

3º do Art. 5º da própria Constituição Federal. 

 

Assim como o direito de ação, que constitui uma das acepções do acesso à justiça, o 

princípio da ampla defesa também se revela um princípio garantidor de direitos, que tem por 

finalidade o direito de defesa plena, incluindo o direito à produção de provas, e em sua 

concepção atual, igualmente visa o direito de influenciar o juiz na sua decisão. 

 

Trata-se de regra que garante o processo civil igualitário, justo e eficaz. 
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1.3. O Princípio do Devido Processo Legal  

 

O devido processo legal é uma garantia do cidadão prevista constitucionalmente (art. 

5º, LIV) e que assegura não apenas o direito de acesso ao poder judiciário, mas também o 

desenvolvimento processual de acordo com normas previamente estabelecidas. Em outras 

palavras, por este princípio, a Constituição Federal garante aos indivíduos que os seus litígios 

serão solucionados segundo regramento anteriormente definido.  

 

De acordo com a doutrina majoritária
23

, o princípio teve sua origem na Inglaterra, 

com a Magna Carta, de 1215, pacto firmado entre o rei João e os barões, no qual o rei se 

submetia ao direito da terra (law of the land), expressão utilizada com o mesmo significado de 

due process of law. Todavia, como o latim era a língua oficial das pessoas cultas e dos 

intelectuais da época, a carta foi escrita nesse idioma, daí porque nela, em vez de law of the 

land consta per legem terrae
24

. 

 

Posteriormente, a expressão foi aperfeiçoada pelo direito norte americano para o 

inglês – due process of law – com a qual ficou mundialmente consagrada. Tal se deu em 

1789, quando Madison apresentou no Primeiro Congresso uma emenda, depois convertida na 

Quinta Emenda, nos seguintes termos: no person shull be ... deprived of life, liberty or 

property, without due process of law (nenhuma pessoa será privada de sua vida, liberdade ou 

propriedade sem o devido processo legal).
 25

 

 

Entretanto, a palavra law significa Direito, da expressão “statute law”, e não lei. Isso 

implica dizer que o processo deve estar em consonância com o Direito em sua totalidade, e 

não apenas com a lei
26

. 
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Desta forma, o devido processo legal é hoje um princípio de dimensão universal, 

com previsão em todas as constituições democráticas. 

 

No Brasil, a doutrina já entendia pela aplicação do princípio mesmo antes da 

Constituição de 1988, tendo em vista a sua previsão nos artigo 8º e 10 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e pelos demais princípios que dele decorrem e 

que já estavam expressos em normas pátrias. 

 

Importa destacar que o princípio do devido processo legal também tem um enfoque 

social muito importante, pois, conforme anota Rui Portanova
27

, ele não é estático; nasceu para 

garantir ao cidadão um processo ordenado, mas hoje o objetivo vai muito além. Preocupa-se 

com a dignidade das partes, com questões coletivas e difusas, com a efetiva igualização das 

partes no debate judicial. 

 

E citando Ada Pellegrini Grinover, o autor
28

 ressalta a transformação do enfoque 

individual para o social: “Com efeito, se de um lado as posições de vantagens das partes no 

processo podem ser vistas como direitos públicos subjetivos, segundo a ótica do tipo 

individualista que privilegia o interesse pessoal sobre o social, do outro lado podem ser vistas 

como garantias, não apenas das partes, mas também do justo processo segundo a ótica do tipo 

publicista que dá relevância ao interesse geral na justiça das decisões. (1986, p.21).” 

 

O princípio do devido processo legal nada mais é do que um processo devidamente 

estruturado. Como consectário lógico, esse princípio: a) gera a garantia de que qualquer 

processo se dá em relação a fatos cuja ocorrência é posterior às leis que o regulamenta. Neste 

caso, de alteração do ordenamento estando em curso algum processo, os atos praticados serão 

respeitados; b) gera para o Poder Judiciário o dever de apreciar as lesões e ameaças à 

liberdade e aos bens dos indivíduos; c) gera o dever de imparcialidade do juiz. 

 

O devido processo divide-se em duas espécies: substancial e processual.
 29
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O devido processo legal processual ou formal (procedural due process) é o princípio 

empregado no sentido estrito, composto pelas garantias processuais tanto no processo judicial 

quanto no processo administrativo, como o direito ao contraditório, à duração razoável do 

processo etc. 

 

O devido processo legal substancial (substantive due process) foi desenvolvido nos 

Estados Unidos e é entendido como aquele que gera decisões jurídicas substancialmente 

devidas. 

 

No Brasil, o princípio foi assimilado considerando os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, mormente em matéria legislativa, ou seja, as leis devem ser concebidas 

para satisfazer os anseios do grupo social a que se destinam, com o fim e evitar o abuso de 

poder por parte do próprio Governo, garantindo-se ao cidadão a produção de leis razoáveis, 

assim denominadas em razão de atenderem aos anseios sociais. 

 

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, em face do conteúdo 

evidentemente arbitrário da exigência estatal ora questionada na presente sede 

recursal, o fato de que, especialmente quando se tratar de matéria tributária, impõe-

se, ao Estado, no processo de elaboração das leis, a observância do necessário 

coeficiente de razoabilidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do 

Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 

o princípio do ‘substantive due process of law’ (CF, art. 5º, LIV), eis que, no tema 

em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de 

aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, consoante tem 

proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/140-141 – RTJ 

178/22-24, v.g.): ‘O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa 

está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, 

encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos 

normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio da 

proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 

constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due 

process of law – acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder 

Público no exercício das suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição 

da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não 

veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da 
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proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 

o princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV). Essa cláusula 

tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais do abuso de poder legislativo, enfatiza a 

noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição 

jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração 

normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do 

legislador.’” (Relator: Min. Celso de Mello) 

 

Vê-se, portanto, que o devido processo legal atualmente não tem por fim apenas 

garantir a legalidade processual, mas também assegurar a edição de leis que razoáveis, que 

atendam às reais necessidades sociais, principalmente sem violar os direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados. 
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CAPÍTULO II - A PROVA NOS MOVIMENTOS DE REFORMA DO SISTEMA 

PROCESSUAL CIVIL NO BRASIL 

 

Apresenta-se, nesta seção, uma breve síntese sobre a prova no direito processual civil 

e seus meios e como a mesma figura como ferramenta de convicção na construção da verdade 

e/ou cognição no processo. Aborda, também, o ônus da prova, suas consequências nas 

reformas processuais, sobre o dever de colaboração e a má fé no processo. 

 

1. A Prova no Direito Processual Civil e Seus Meios 

 

Em processo civil, a prova corresponde a significativa contribuição para formação da 

convicção do juízo, quanto a existência de determinado fato de sua veracidade ou não. Com 

isto, pode-se dizer que a prova tem por finalidade a demonstração dos fatos, sendo, portanto, 

este último o seu objeto: 

 

A disciplina das provas hoje é, acertadamente, feita pelo Código de Processo Civil, 

que as considera como formas de convencimento do juiz, a respeito de fatos 

controvertidos. Daí resulta a conclusão de que deva prevalecer o caráter processual 

das normas jurídicas que tratam das provas.
30

 

 

Parcela da doutrina civilista trás, em matéria de provas, ao abordarem os fatos como 

elemento essencial, que estes devem ser: pertinentes, controvertidos, preciosos e relevantes, 

para que possam influenciar o julgador, por guardar relação com o conflito. Isto, por serem 

determinados e não haver concordância, quanto a eles, pelas partes. 

 

A prova se destina diretamente ao processo e de forma indireta ao juízo da causa, 

pois mesmo cabendo às partes provarem ao alegado, o sistema processual civil permite ao 

magistrado requisitar de ofício, quando necessária, a produção de provas: 

 

O objetivo da prova são os fatos controvertidos relevantes para o julgamento do 

processo. Para que o juiz profira o julgamento, é preciso que forme sua convicção a 
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respeito dos fatos e do direito controvertido. Para que se convença do direito, não é 

preciso que as partes apresentem provas, porque ele o conhece (...)
31

 

 

Dos tipos e possibilidade de provas, há no código de processo civil a prova oral, 

material e/ou documental, as quais poderão ser pré-constituídas, ou seja, produzidas antes 

mesmo da dilação probatória, previamente; e as causais, as quais são produzidas no curso do 

procedimento e/ou dilação probatória. 

 

Ao teor da legislação vigente, o ônus da prova é das partes e por este motivo cabe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Ao réu cabe comprovar os fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do autor. Na legislação consumerista, ao considerar a 

hipossuficiência do autor, é permitida a inversão do ônus da prova de forma legal, 

convencional ou judicial. Tal inversão ocorre em favor do consumidor em prejuízo ao 

fornecedor. Há, também, casos em que, diante a peculiaridade da causa, relacionadas à 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o juiz poderá atribuir o ônus 

da prova de modo diverso, conforme o §1º do art. 373, do Código de Processo Civil. 

 

Entre os princípios pertinente, em matéria de provas, temos a imediatividade, a 

oralidade, e a colaboração. Os meios de provas possibilitam a comprovação de fatos 

relevantes ao processo e serve, portanto, de instrumentos. 

 

A legalidade e legitimidade das provas asseguram a sobriedade do processo e por 

isso são vedadas, pela Constituição Federal de 1988, as provas obtidas por meios ilícitos. O 

novo Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, assegura no art. 369, que “As partes 

têm o direito de empregar todo os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 

que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido 

ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 

 

Entre os meios de prova, o novo código de processo civil manteve o depoimento 

pessoal; a confissão; a exibição de documentos ou coisas; a prova documental; a prova 

testemunhal; a prova pericial e a inspeção judicial. 
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1.1. A Prova Pericial 

 

Este meio de prova consiste em exames, vistorias e/ou avaliação de alguma coisa. 

Tem por objeto os fatos alegados no processo e/ou contestação, os quais necessitam de um 

olhar especial, proporcionado por um técnico da área, ante a complexidade. Para Marcus Rios, 

“prova pericial é o meio adequado para a comprovação de fatos cuja apuração depende de 

conhecimentos técnicos, que exigem o auxílio de profissionais especializados”.
32

 

 

A prova pericial é disciplinada pelo art. 464 do Código de Processo Civil e, ao teor 

do art. 465, o Juiz deverá nomear especialista para a realização do exame. 

 

Incumbe às partes, em um prazo de quinze dias, apresentar quesitos, que são as 

perguntas que se fazem ao perito, sendo que os quesitos impertinentes podem ser indeferidos 

pelo juiz. Da mesma forma, poderá o juiz formular os quesitos que entenderem necessários ao 

esclarecimento da causa e às partes a apresentação de quesitos suplementares, durante as 

diligências, conforme art. 469 do Código de Processo Civil. 

 

O resultado da perícia não significa um juízo de certeza ou mesmo julgamento dos 

fatos, mas servirá de simples auxilio ao juízo, por este motivo é proibido, ao teor do §2º, do 

art. 473, o perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais 

que excedam o exame técnico ou cientifico do exame da perícia: 

 

O perito deve limitar-se a esclarecer as questões técnicas que interessem à causa, e 

que lhe sejam submetidas, não podendo enveredar por questões jurídicas, nem emitir 

opiniões sobre o julgamento. O seu papel é apenas o de fornecer subsídios técnicos 

para que o juiz possa melhor decidir.
33

 

 

Em caso de perícia complexa, que abrange mais de uma área de conhecimento, o Juiz 

poderá nomear mais de um perito. A dispensa de perícia é possível quando as partes 

apresentarem, sobre a questão do fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que 

considerarem suficientes, ou, ainda quando: 
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A prova do fato não depende do conhecimento especial de técnico. Há certos 

conhecimentos que são gerais, e que fazem parte do repertório das pessoas comuns, 

como os básicos de matemática ou biologia. Quando apenas esse tipo de 

conhecimento for exigido, a perícia não será cabível. Mas, se houver necessidade de 

noções que fogem ao comum das pessoas, o juiz nomeará o perito, ainda que ele 

próprio detenha tais conhecimentos.
34

 

 

O prazo para a entrega do laudo será fixado de imediato pelo juiz, sendo que 

compete às partes indicar assistentes técnicos. O perito deverá cumprir o encargo, 

independente de termo de compromisso. 

 

Na sistemática do Código de Processo Civil não é possível a suspeição e/ou 

impedimento dos assistentes, por serem de confiança da parte e estarem sob a égide da 

parcialidade e, ainda, figurarem como uma espécie de informantes. Ao contrário destes, o 

perito poderá ser recusado ou recusar o ofício por impedimento ou suspeição. Quando isto 

ocorre, o juiz nomeará novo perito. 

 

A substituição do perito ocorrerá quando faltar a este conhecimento técnico, ou se 

deixar de cumprir o encargo, no prazo em que lhe foi assinado. Na prática processual, por 

herança do Código de Processo Civil de 1973, é lícito a qualquer das partes alegar o 

desconhecimento do perito, para fim de substituição. O art. 473, do novo Código de Processo 

Civil especifica como se dará o laudo, o seu conteúdo, método e formula. 

 

Ao desempenharem suas funções tanto o perito como os assistentes técnicos podem 

exaurir seus encargos por todos os meios necessários, com solicitação de documentos em 

poder das partes e até mesmo ouvindo testemunhas. 

 

Ao finalizar a perícia, o laudo deverá ser protocolado em juízo no prazo previamente 

fixado, porém com uma antecedência mínima de vinte dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. Os assistentes técnicos darão seus pareceres, após a intimação das partes, para 

querendo manifestar, em um prazo comum de quinze dias. 
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Se o exame a ser realizado “tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de 

documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os 

técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados”. 

 

Por fim, é importante registrar que, em caso de dúvida e/ou insuficiência do 

esclarecimento, o juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento das partes, a realização 

de uma nova perícia. O objeto da nova perícia serão o mesmo da primeira, porem com a 

finalidade de corrigir eventual omissão e/ou inexatidão: 

 

Se a perícia não for suficientemente esclarecida, o juiz poderá determinar, de ofício 

ou a requerimento das partes, a realização de uma segunda, que terá por objeto os 

mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, e que servirá para corrigir eventuais 

omissões ou inexatidões.
35

 

 

Importante registrar que pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz 

poderá julgar de acordo com outros elementos de convicção e por isto ficaria adstrito ao laudo 

pericial. 

 

1.2. A Exibição de Documento Ou Coisa 

 

Quando necessária a exibição de documento ou coisa, para a solução de determinado 

litígio, poderá a parte adversa requerer ao juízo, o qual ordenará, se conveniente, a exibição. É 

importante dizer que a análise de documento e/ou exame só é possível através da exibição em 

juízo. 

 

O interessado na ação judicial é a parte legitima para requerer a exibição de 

documento que se encontre com a parte contrária. O requerimento para exibição deverá conter 

“a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. ” 

 

O pedido de exibição ordenado pelo juiz deverá ser apresentado em um lapso 

temporal de cinco dias, conforme o art. 398 do Código de Processo Civil. Se o requerido 
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alegar que não possui a coisa e/ou o documento a serem exibidos, será permitido ao 

requerente comprovar, por qualquer meio, que a declaração do requerente não corresponde 

com a verdade, ou seja, é ônus do requerente comprovar a veracidade de suas afirmações, 

bem como a inconsistência das declarações do requerido. 

 

O art. 399, do Código de Processo Civil elenca os casos em que não se admitirá a 

recusa da exibição de documento ou coisa. A não exibição do documento ou coisa, bem como 

a recusa ilegítima tem como consequência jurídica a admissão como verdadeiro dos fatos 

alegados, os quais pretendia comprovar a parte com a exibição. A decisão no pedido de 

exibição é interlocutória e dela cabe o agravo. 

 

Caso o documento ou coisa esteja em poder de um terceiro à relação processual, o 

juiz ordenará a citação para responder no prazo de quinze dias. Se o terceiro negar ou recusar 

exibir a coisa ou documento, sem qualquer justificativa plausível, caberá o juiz ordenar 

designar audiência especial, para posterior decisão: 

 

Art. 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da 

coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o 

das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão. 

 

É considerado como terceiro aquele que não se beneficia, ou possa sofrer e/ou ganhar 

com a prova.  O parágrafo único do artigo 403 disciplina o caso de descumprimento da ordem 

de exibição de documento ou coisa, com consequências como mandado de apreensão, com o 

uso de força policial, se necessário, e responsabilização pelo crime de desobediência. 

 

Importante frisar que a obrigatoriedade de apresentação/exibição de documento ou 

coisa não é absoluta, pois o artigo 404, do Código de Processo civil trás as possibilidade de 

escusa de exibição, entre elas, se concernente a negócios da própria vida da família; se violar 

dever de honra; se a publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro; em caso de sigilo 

profissional; subsistirem outros motivos graves que justifiquem a recusa. 

 

A prova da existência de escusa de exibição deve ser produzida pela parte 

interessado, ou seja, pelo terceiro que estaria obrigado, caso não houvesse a escusa. Ao juiz 
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cabe valorar a existência ou não de tal excludente e sobre a obrigação do terceiro exibir ou 

não o documento. Contra a decisão caberá o recurso de apelação. 

 

1.3. Depoimento Pessoal 

 

O depoimento pessoal é o meio pelo qual, quando da audiência de instrução e 

julgamento, se realiza o interrogatório da parte, no curso do processo. Aplica-se ao autor e ao 

réu, já que ambos estão obrigados a comparecerem em juízo e responderem ao interrogatório 

do juiz. 

 

Segundo Marcus Rios, o depoimento pessoal “É um meio de prova, pelo qual o juiz, 

a requerimento de uma das partes, colhe as declarações do adversário dela, com a finalidade 

de obter informações a respeito de fatos relevantes para o processo”.
36

 

 

Este meio de prova tem por finalidade provocar a confissão da parte e esclarecer 

fatos discutidos na lide, conforme pontua Marcus Rios; “A finalidade principal do 

depoimento pessoal é a confissão da parte a respeito de fatos que contrariem os seus 

interesses”.
37

 Caso não seja realizado de ofício pelo juiz, poderá as partes requer o 

depoimento pessoal da outra, conforme dispõe o art. 385, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder 

do juiz de ordená-lo de ofício. 

 

Pelo código processual, incumbem em primeiro lugar às partes comparecerem em 

juízo para prestarem depoimento pessoal, respondendo ao que lhes forem perguntados, pelo 

juiz. Em caso de não comparecimento ou recusa em depor, o juiz aplicará a confissão do 

parágrafo primeiro, do art. 385, do Código de Processo Civil. Para Marcus Rios, “a presunção 

é relativa, e deverá ser considerada em conjunto com os demais elementos de convicção”.
38
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Com o depoimento da parte, se o apurado for suficiente para o acolhimento do 

pedido do autor, ou improcedência para o réu, o juiz poderá dispensar as demais provas e 

julgar a demanda, mas isto, após cumprir todas as formalidades procedimentais. 

 

No processo civil, as partes estão obrigadas, além de depor, a responder de forma leal 

as perguntas formuladas pelo juiz, com clareza e objetividade. Quando a parte deixa, sem 

motivo justificado, de responder o que lhe foi perguntado, ou responder de forma evasiva, o 

juiz declarará, na sentença, se houve recusa, com todas as consequências legais, como a 

aplicação da pena de confesso. 

 

O artigo 388, do Código de Processo Civil, em seus incisos, registra em quais casos o 

juiz não aplicará a pena de confesso, por ser licito à parte não depor sobre fatos: I - criminosos 

ou torpes que lhe forem imputados; II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar 

sigilo; III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu 

companheiro ou de parente em grau sucessível; IV - que coloquem em perigo a vida do 

depoente ou das pessoas referidas no inciso III. 

 

Porém, pelo parágrafo único do mesmo dispositivo legal temos que o direito de 

escusa não é aplicável em ações de filiação, separação de cônjuge e/ou anulação de 

casamento. O ato de comparecer em juízo e prestar esclarecimentos, pessoalmente, é um ato 

personalíssimo, não podendo ser suprido por procurador por poderes expressos. 

 

Os fatos controvertidos no processo figuram como parâmetro do objeto do 

depoimento pessoal, devendo limitar-se por este. A procedimento para o interrogatório das 

partes é o mesmo previsto para as testemunhas. 

 

1.4 Inspeção Judicial 

 

A inspeção judicial é um meio de prova regulada pelo código de processo cível, do 

artigo 481 ao artigo 484, o qual confere ao juiz o poder de inspecionar algo, em qualquer fase 

do processo, de ofício ou a requerimento da parte. 

 

Consiste no exame feito direta e pessoalmente pelo juiz, em pessoas ou coisas, com 

a finalidade de aclarar fatos que interessam à causa. Difere de outros tipos de provas, 
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porque o juiz não obtém a informação desejada de forma indireta, por meio de 

outras pessoas ou de um perito dotado de conhecimentos técnicos, mas diretamente, 

pelo exame imediato da coisa, sem intermediários.
39

 

 

Trata-se da inspeção direta de pessoas e coisas móveis ou imóveis com o objetivo de 

esclarecer pontos relevantes, na decisão da causa. É um meio de prova subsidiária, por ser 

realizada após a produção de outras provas; facultativa, já que está ao prudente arbítrio do 

magistrado realiza-la. 

 

Durante a inspeção, poderá o juiz ser assistido por um ou mais perito, valendo toda 

regra do Código de Processo Civil quanto à perícia, recusa de perito e nomeação de assistente 

técnico. 

 

O art. 484 especifica as formalidades necessárias para que a inspeção sirva como 

prova, devendo, portanto, ao concluir a diligência, o juiz determinar a lavratura de auto 

circunstanciado, “mencionando nele tudo que for útil ao julgamento da causa.” A ausência de 

lavratura de auto circunstanciado faz com que a inspeção deixe de servir como prova. 

 

1.5. Prova Testemunhal 

 

Tal modalidade de prova é produzida oralmente, perante um juiz de direito, por meio 

de depoimento pessoal de pessoa estranha à lide e desde que não tenha qualquer interesse no 

resultado, sendo pessoa física e capaz. Para Marcus Rios, a prova testemunhal “é um dos 

meios de prova mais comumente utilizados. Consiste na inquirição, pelo juiz, de pessoas 

estranhas ao processo, a respeito dos fatos relevantes para o julgamento”.
40

 

 

A doutrina classifica as testemunhas em judiciárias e instrumentárias. As judiciárias 

são as que relatam determinado fato em juízo, já as instrumentárias estariam ligadas a 

determinados instrumentos, como a assinatura que firmam em contrato. Para o código de 

processo civil a prova testemunhal é sempre admissível, quando não dispõe a lei de modo 

diverso. 
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Assim só não caberá a prova testemunhal quando a própria lei proíbe, como é o caso 

dos incapazes, impedidos e suspeitos: “Em princípio, qualquer pessoa pode ser ouvida como 

testemunha, não se exigindo nenhuma qualificação especial. Há, no entanto, três 

circunstâncias que obstam a sua ouvida: a incapacidade, o impedimento e a suspeição”.
41

 

 

Há, também, os casos em que as testemunhas não estão obrigadas a depor, por lhes 

acarretarem grave dano, em decorrência de sigilo profissional, ou quando por enfermidade ou 

por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer em juízo. 

 

Embora a regra seja de admissibilidade das testemunhas no processo, quando a prova 

documental for suficiente para o esclarecimento da demanda, ou quando inexistirem fatos 

controvertidos a apurar, a prova testemunhal poderá ser dispensada, com o julgamento 

antecipado da lide, ante a ausência de audiência de instrução. O art. 443, do Código de 

Processo Civil, assim disciplina: 

 

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: 

I - já provados por documento ou confissão da parte; 

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. 

 

Quando a lide versar sobre a veracidade documental ou mesmo sua autenticidade, o 

juiz não poderá indeferir a prova testemunhal, com suporte no inciso I do artigo 443, pois se 

assim fizer estará cerceando defesa e cometendo burla a vontade do dispositivo legal. 

 

Em regra, não se admite prova testemunhal além de um instrumento contratual, já 

que a convenção estabelecida entre as partes não pode ser desconstituída por simples e 

exclusiva prova testemunhal. Caso não fosse assim colocaria em vulnerabilidade os negócios 

jurídicos e contratuais. 

 

Em algumas exceções, se admite a comprovação por meio de testemunhas, como nos 

contratos simulados, a divergência entre o contrato real e a vontade declarada; nos contratos 

em geral, os vícios de consentimento, conforme artigo 446, do Código de Processo Civil. 
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1.6. Prova Documental 

 

A prova documental é o meio de prova, por sua natureza, mais simples, sendo 

produzida por uma das partes. Aqui a parte apresenta uma petição ou requerimento oral 

requerendo a juntada da prova, que poderá ser deferida ou indeferida pelo juiz. Caso seja 

deferida, com a juntada, estará produzida a prova. 

 

Para Marcus Rios, “a prova documental é apenas um meio de prova, que, conquanto 

muito prestigiado, não pode ser considerado, a priori, como de maior valor do que outros.” 

Segundo o autor, “no Brasil o princípio da prova legal, em que o legislador prefixa o valor de 

cada uma, retirando do juiz o poder de apreciá-las consoante a sua livre convicção” não foi 

acolhido pela legislação.
42

 

 

A prova documental é na verdade o meio mais utilizado entre contratantes, no intuito 

de demonstrar a existência de um negócio jurídico. Tal espécie de prova não se restringe a 

contratos e/ou meio que se utiliza da escrita e do papel como suporte. Abrange várias formas 

de representação material, como a fotografia, documento eletrônico, áudios, vídeos, e outras 

formas. 

 

A semelhança que os qualificam como documento está no suporte material que não é 

necessariamente um papel, o qual deverá ser anexado aos autos para a apreciação do juiz. 

 

Segundo Marcus Rios, são várias as formas de classificação dos documentos, de 

acordo com a autoria, conteúdo e forma. Para o autor, quanto a autoria o documento poderá 

ser autógrafos ou heterógrafos: 

 

Os documentos podem ser autógrafos ou hetrógrafos. Os primeiros são produzidos 

pelo próprio autor da declaração de vontade nele contida. Contém, portanto, uma 

declaração de próprio punho, daquele que emite a sua vontade; já os segundos são 

aqueles redigidos por outrem, que não o autor da declaração de vontade.
43
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Ainda quanto à autoria, os documentos podem ser públicos ou privados, conforme a 

expedição por funcionários públicos ou não. Quando o documento é confeccionado por 

particular se diz ser este particular. 

 

Quanto ao conteúdo, a doutrina traz que os documentos podem ser narrativos ou 

dispositivos. Diz ser o documento narrativo, quando contém declarações de um fato que o 

subscritor tem conhecimento. Será dispositivo quando a declaração de vontade se presta a 

constituir direitos e obrigações e/ou extinguir ou modificar as relações jurídicas, como é o 

caso dos contratos. 

 

Quanto à forma, os documentos podem ser solenes ou não solenes. Se exigem forma 

especial para sua validade, como as escrituras públicas, diz ser o documento solene. Se não há 

exigências, trata-se de documentos não solenes. 

 

1.7. A Confissão 

 

A confissão é o consentimento de um fato, aceitando-o como verdadeiro, em favor 

do adversário e contrário ao interesse de quem confessa. Neste meio de prova o declarante 

reafirma o alegado pela outra parte, ou nega fatos antes afirmados por ele próprio. Para 

Marcus Rios, “Confissão é a declaração da parte que reconhece como verdadeiro fatos que 

são contrários ao seu próprio interesse e favoráveis aos do adversário.
44

 

 

Segundo o autor existe controvérsia quanto a natureza da confissão se seria ou não 

meio de prova, pois por ser declaração unilateral da parte que dispensa, eventualmente, as 

provas de determinado fato, não pode ser considerada como tal. 

 

Não se deve confundir a confissão com renúncia a direito ou reconhecimento do 

pedido, por não envolver apenas os fatos controvertidos, mas o próprio direito. Enquanto a 

renúncia e o reconhecimento implicam na extinção do processo com o julgamento de mérito, 

a confissão é só mais um elemento para formar a convicção ou não do juiz, no julgamento. 
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A confissão pode ser judicial, no curso do processo; ou extrajudicial, quando feita 

fora do processo. A confissão judicial se subdivide em escrita ou oral, quando do depoimento 

pessoal. A escrita pode ser feita a qualquer tempo, no curso do processo, com a contestação, 

réplica ou por simples petição juntada aos autos. 

 

A confissão judicial, segundo Marcus Rios, divide-se em duas espécies, sendo elas 

espontânea ou provocada. Na confissão espontânea a parte apresenta manifestação no 

processo; já a provocada se faz em depoimento pessoa, ao responder às perguntas. 

 

A eficácia da confissão está na dispensabilidade de prova pela afirmação de uma 

parte e confissão pela parte contrária. Ao sustentar o arguido pelo adversário, com a 

confissão, o declarante transmite ao juiz segurança para julgar a lide. Porém, vale ressaltar 

que a confissão não é um negócio jurídico e nem cria obrigação para as partes e muito menos 

vincula ao juiz. De igual sorte, a confissão não confunde com o reconhecimento do pedido ou 

com a renúncia ao direito. A confissão incide sobre fatos e não sobre direitos subjetivos ou 

obrigações. 
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CAPÍTULO III - O ATIVISMO JUDICIAL 

 

Ativismo judicial é um movimento pelo qual há uma maior atuação do Judiciário em 

um espaço que, em um primeiro momento, está reservado aos outros poderes, adequando a 

atuação do Estado as demandas da sociedade contemporânea. O exercício deste ativismo tem 

levado a uma abando gradativo da tecnocracia jurídica, conferindo o Estado-Juiz uma maior 

participação na construção das normas para atingir a efetividade da prestação jurisdicional e, 

consequentemente, o alcance da função social do processo.
45

 

 

Norberto Bobbio, ilustre filósofo italiano do Direito, na sua coletânea "Da Estrutura à 

Função". Comentando a obra e estabelecendo paralelo com a visão kelseniana, Parodi (2009, 

p. 26-29) resume as lições do mestre italiano, e aduzindo a relevantes autores do cenário 

nacional, também contextualiza a importância desse marco teórico para a conceituação de 

“função social”, expressão que se tornou sinônimo do contemporâneo método hermenêutico:
46

 

 

“Fixando marco teórico, Bobbio (2007, p. 85-137) ensina que, por função se 

entende a prestação continuada que um determinado órgão dá à conservação e ao 

desenvolvimento, conforme um ritmo de nascimento, crescimento e morte, do 

organismo inteiro, isto é, do organismo considerado como um todo. E entende que o 

escasso interesse pela função social, na (então) prevalente teoria geral do Direito, 

resta vinculada ao destaque que os grandes juristas deram às Ciências Jurídicas 

como um instrumento “cuja especificidade não deriva dos fins a que serve, mas do 

modo pelo qual os fins, quaisquer que sejam, são perseguidos e alcançados”. 

A razão positivista implica no estudo e aplicação do Direito a partir de sua 

estrutura, visando a uma compreensão de sua formação, a desprezo da serventia de 

seu conteúdo; ou, privilegiando a estrutura sobre a função. E para muitos autores, a 

exemplo de Kelsen, a análise funcional estaria restrita à produção científica de 

sociólogos e filósofos, cuja visão do Direito é exteriorizada; o jurista por sua vez, 

analisaria o Direito como meio e não como fim, compreendendo-o como mecanismo 

de consecução da paz social, ou da segurança coletiva. 
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O objeto da norma jurídica é disciplinar as relações jurídicas e ela deve atender a um 

objetivo que viabilize a paz social, sendo este o fim comum da função social do direito. 

 

Por meio da função social do direito, o legislador objetiva humanizar as relações 

jurídicas, os direitos e garantias do homem e do cidadão, ao lado da criação de instrumentos 

de políticas públicas que permitam que esses direitos e garantias se efetivem no plano fático 

para permitir que se possa alcançar a pacificação dos conflitos: 

 

Bobbio desafia a visão kelseniana de um ordenamento coativo, passando ao 

entendimento do Direito promocional, que não elide a concepção da juridicidade 

como um meio coativo, mas o expande para um meio de estímulo e promoção das 

boas condutas, direcionando os comportamentos para determinados objetivos 

preestabelecidos, cuja obtenção pode ser prospectada de técnica legiferante que 

coaduna com as sanções positivas e os incentivos. 

E afirma que a função do Direito – em relação à sociedade como totalidade ou em 

relação aos indivíduos que dela fazem parte – não teria sentido revolucionário, se o 

termo “Direito” for entendido como meio de coação, adquirindo sentido apenas se 

pretende falar das mudanças sociais, que, na conformidade do mecanismo podem 

ser produzidas, e, portanto, dos conteúdos políticos, econômicos e sociais que, um a 

um, possam vir a ser reduzidos àquela forma. Eis aí a função social em sentido 

amplo, podendo se revestir de seu aspecto – ou fim – social estrito, econômico, 

político, dentre outras expressões (e assim, elide qualquer argumento que vise a 

desmerecer a existência de uma função social da empresa, como se a mesma 

existisse unicamente com a missão de dar lucro para o empreendedor, visto que a 

concepção da função social parte do gênero, que em si abarca a espécie social 

estrita e a econômica). E assevera, ainda, o autor que as modificações funcionais e 

estruturais devem ser, igualmente, alimentadas, de maneira proporcional. 

 

Na citação acima, com propósito de um rápido apontamento, ao falar em função 

social da empresa, foi colocado que não se deve desmerecê-la, e por certo, pois as empresas 

têm um papel preponderante na sociedade, criam e circulam riquezas, geram emprego, 

estimulam ao desenvolvimento cientifico, por intermédio de tecnologia, e melhoria da 

qualidade de vida por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio 

ambiente e, ainda, por serem as maiores contribuintes do Estado, a empresa passou a ser uma 

instituição social, vez que, inclusive provê grande parte dos bens e serviços da sociedade. 
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A Função Social é um dos princípios que trouxe maior grau de justiça nas relações 

sociais, objetivando evitar os abusos individuais e promover a coletivização: 

 

A função social é um mecanismo interpretativo pré e/ou pós-efetividade, em sentido 

revisional, modificando seu conteúdo classicamente conhecido ou limitando seu 

campo de atuação. Busca uma nova paradigmática hermenêutica, promovendo uma 

travessia dos significados modernos para os significantes contemporâneos, 

ancorando no solidarismo ético. Ensina Paulo Nalin (2001, p. 125-200) que 

solidarismo é um espírito, um princípio de justiça, e não um simples regramento. 

Generalismo consistente, que permite, inclusive, o tutelamento das questões 

genéticas; a dignidade da pessoa humana é um princípio fonte, que influencia, de 

modo irrevogável, a todas as relações particulares (a este respeito Carlyle Popp, O 

Direito em Movimento. Curitiba: Juruá, 2007. p. 62). Do personalismo ético 

emanam novos princípios orientadores das relações privadas, a saber, a Boa-Fé 

(objetiva) Negocial, o Equilíbrio das Prestações, a Transparência, entre outros. 

Tudo se resumindo na solidariedade, fruto do espírito ético, apregoado nesta era. 

Novos princípios? Nem tanto. Mais valorizados e explicitados no ordenamento? 

Sem dúvida. 

A intervenção estatal interessa à sociedade, para que sejam regulados os limites 

básicos das relações, em prol de que o equilíbrio material e moral entre as pessoas 

seja preservado, visando ao atingimento do ideário humanista: a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos. Estimula-se o 

comportamento solidário, ajustado o conteúdo dos institutos à sua finalidade 

constitucional. O contrato deixa de ser um mecanismo de troca, para significar um 

instrumento de consolidação socialmente responsável de direitos materiais, o que 

equivale a dizer que a transação é efetuada sem lesão financeira ou moral para 

ambas as partes, desequilíbrio que refletiria, inevitavelmente, em toda a 

comunidade, a qual é natural e mecanicamente interdependente. 

Solidarismo não é perfumaria, servindo a Carta Constitucional como patamar 

teórico das relações privadas, donde se extraem os valores que embalam o sistema 

jurídico. Para a dignificação contratual do homem, é eleito o valor da 

solidariedade, como fio condutor que refunda um contrato. A nova paradigmática 

atinge a todos os conceitos jurídicos, inclusive os clássicos, impondo-lhes nova 

leitura.” 

 

As novas teorias da construção legislativa têm, atualmente, e cada vez mais, se 

distanciado do conceito engessado concebido por Kelsen, aproximando-se de novos métodos 

de interpretação da lei, pela valorização da hermenêutica teleológica e finalística, isto é, do 
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propósito, objetivo, da finalidade desta, baseados na evolução dos fatos sociais e na aplicação 

das normas. 

 

O Ministro Luís Roberto Barroso destaca três grandes causas da judicialização, que 

segundo seu entendimento, é um modelo que nos tem servido bem, sendo elas:
47

 

 

A primeira foi a redemocratização do país, que teve como ponto culminante a 

promulgação da Constituição de 1988, onde o Judiciário deixou de ser um departamento 

técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, capaz de fazer valer 

a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros poderes. 

 

A segunda foi a constitucionalização abrangente, que trouxe para a Constituição 

inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político majoritário e para a 

legislação ordinária. 

 

A terceira, e última, é o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, um dos 

mais abrangentes do mundo. Nesse cenário, quase qualquer questão política ou moralmente 

relevante pode ser alçada pelo STF. 

 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois Poderes.
48

 

 

De acordo com o Ministro Evandro Guerios Leite, o ativismo judicial é um dos 

princípios do Direito Processual Civil, que integra a teoria jurídica e “que regulam o processo 

e disciplinam a atividade jurisdicional do Estado”. E explica:
49

 

 

“O comportamento tem que ver com a habitualidade de certa conduta (...) O 

ativismo, como conduta habitual, torna-se princípio e caminha para a formação de 

material jurídico positivo. A aplicação do direito é produção de direito como norma 
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agendi. O ativismo condiz, pois, com a contextualidade do Direito Processual Civil, 

no pertinente à atividade jurídica e à ação judiciária: atuação de um Poder (política); 

função do jus dicere (finalidade); processo e organização (instrumentalidade). 

Dentro desse quadro, o estudioso pode aderir a um novo princípio de legitimidade 

ou a uma nova idéia de direito, com o juiz como figura principal, segundo a lição de 

A. Peyrefitte. Também de Antonio Escostegury Castro.” 

 

1. O Ativismo Judicial nas Cortes Constitucionais 

1.1 O Ativismo Judicial nos Estados Unidos da América, Berço do Ativismo. 

 

O ativismo judicial dos EUA é amplamente discutido não somente nas academias de 

Direito e Ciência Política, mas também o é na mídia; até porque, já se vão mais de 2 séculos 

de discussão sobe o tema. 

 

A origem do termo nasceu juntamente com outro, que lhe é contraposto, denominado 

Autorrestrição Judicial. 

 

Tais temas foram utilizados pelo historiador americano Arthur Schlesinger Jr., que 

classificou os juízes da Corte Americana em juízes ativistas com ênfase na defesa dos direitos 

das minorias e das classes mais pobres, juízes ativistas com ênfase nos direitos de liberdade; 

juízes campeões da autorrestrição e juízes representantes do equilíbrio de forças. 

 

Para Schlesinger os juízes ativistas substituem a vontade do legislador pela própria 

com o propósito de promover as liberdades civis, os direitos das minorias, os indefesos, 

cabendo às cortes o papel de proteger esses direitos contra as afirmações de poder do 

Legislativo e Executivo; e para os autorrestritivos a Suprema Corte deveria agir com 

deferência à vontade do legislador, decidindo casos e controvérsias sem reescrever a lei, 

visando não usurpar poder que a democracia conferiu aos eleitos. 

 

Temos, portanto, que o ativismo judicial representa uma declaração de poder, 

enquanto a autorrestrição uma resistência à supremacia judicial, numa discussão muito mais 

político-institucional do que jurídica, pois implica na forma de como se deve posicionar a 

Suprema Corte no sistema constitucional e político do país. 
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No ativismo judicial norte-americano existem três decisões que transformaram o 

perfil da Suprema Corte e da sociedade daquele país, as decisões: Marbury v. Madison, Dred 

Scott v. Sandford e Lochner v. New York. 

 

O primeiro o caso ocorreu em 1801 onde foi impetrado um writ perante a Suprema 

Corte em face do Secretário de Estado com o fito de outorgar poderes de Juiz de Paz do 

Distrito de Columbia, demonstrando a Corte norte-americana a importância na vida política 

do país. Neste caso houve um ativismo porque a Corte faltou com respeito ao Congresso, 

afastando sua competência normativa e afirmou um poder, o qual a Corte não tinha, em ambas 

sem previsão constitucional. 

 

O segundo, tentou resolver a problemática da escravidão nos Estados Unidos e 

acabou trazendo tensão entre o Norte e o Sul, o que contribuiu para o início da Guerra Civil. 

Dred foi um escravo e a Suprema Corte que, no ano de 1857, decidiu que ele não tinha 

legitimidade processual para discutir sua liberdade nas cortes federais do país, pois não 

passava de uma coisa, sendo afirmado que os cidadãos americanos tinham o direito 

constitucional de propriedade de escravos, direito esse que não poderia ter sido diminuído ou 

excluído pelo Congresso, representando o uso político da Corte. 

 

No terceiro caso, a questão era saber se o legislador estadual poderia interferir nas 

relações contratuais de trabalho, tendo decidido a Suprema Corte que não, por maioria, sob o 

argumento de que o legislador interferiu na liberdade contratual entre empregador e 

empregado. Os votos dissidentes sustentaram, em síntese, que a Corte deveria adotar uma 

postura de deferência à vontade do povo de Nova Iorque. 

 

Existe, no ativismo estadunidense, um duelo político-ideológico entre juízes 

conservadores e liberais da Suprema Corte, apontando a influência política dos partidos 

políticos através na nomeação e confirmação de magistrados ao cargo, onde se chega a 

conclusão de que o ativismo judicial da Suprema Corte norte-americana não decorre 

simplesmente de uma atitude deliberada dos juízes, antes responde a diversos fatores 

exógenos e endógenos, sobretudo políticos, que podem tanto pressionar a Corte como utilizá-

la como instrumento de preservação ou ampliação de poder. 
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2. O Ativismo Judicial no Mundo 

2.1. Tribunal Constitucional Alemão e a Interpretação dos Direitos Fundamentais. 

 

Tribunal com tamanha influência, tão quanto o norte-americano. Inclusive, vários 

termos que foram internalizados por outros países, como “eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais”, “mínimo existencial”, “núcleo essencial”, originaram-se deste tribunal, 

consagrando valores como democracia, liberdade, justiça e igualdade, voltados para a 

dignidade do homem. 

 

Quis o constituinte alemão, principalmente por conta do pós-guerra estabelecer um 

tribunal participante na construção de um sistema normativo infraconstitucional, onde os 

projetos do Parlamento são ajustados à jurisprudência constitucional, evitando, assim, 

posterior inconstitucionalidade. 

 

Contudo, existem dificuldades interpretativas face uma aparente contradição de 

muitos dispositivos constitucionais relevantes, que envolvem liberdade de expressão, de 

imprensa, de associação, profissional, acadêmica; a relação entre o Estado e a Igreja, por 

exemplo. 

 

Com intuito de solucionar estas dificuldades foi desenvolvido uma metodologia 

interpretativa e aplicativa caracterizada por ampla teorização dos princípios e dos direitos 

fundamentais com a consideração dos fatos reais envolvidos, servindo, inclusive, de 

referência para o STF. 

 

Com esta metodologia, as decisões do Tribunal Alemão, ativistas ou não, carregam 

consigo coerência qualidade teórica muito elevados produzindo decisões com conteúdo 

político e moral, praticando-se um ativismo judicial aceito como legítimo, pois envolve quase 

toda a questão social, política e econômica relevante do país. Mas críticos afirmam, como o 

filósofo alemão Jürgen Habermas, que na verdade a ideia da utilização dos dos direitos 

fundamentais como valores e do uso da ponderação, incorrem num decisionismo invadindo o 

âmbito reservado ao jogo democrático. Afirma que a ponderação é uma fórmula irracional de 

interpretação e de tomada de decisões arbitrárias, pois faltam parâmetros objetivos 
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Outro crítico, ex-juiz do Tribunal, Ernst-Wolfgang Böckenförde, chega a falar em 

superconstitucionalização do ordenamento jurídico em detrimento da autonomia do 

legislador, como se a Corte Constitucional tivesse uma função criadora do Direito, 

transformando-se em autêntico órgão político. 

 

Essas críticas tem levado o Tribunal a um relativo recuo no uso da ponderação e da 

proporcionalidade. 

 

Mas devemos observar, que o prestígio decisório do Tribunal ocorreu em um 

contexto social e doutrinário onde havia muita desconfiança relativa as instituições políticas e 

de condenação à passividade judicial da Era Weimar. O ativismo veio para preservar os 

valores mais elevados do País no contexto histórico, por uma questão de necessidade política 

e social, da Alemanha do pós-guerra. 

 

2.2. A Corte Constitucional Italiana e as Sentenças Aditivas 

 

Da mesma forma, a Itália, do pós-guerra, quis romper com o passado totalitário 

estabelecendo os mesmos direitos fundamentais que a Alemanha, mas isto, efetivamente, não 

ocorreu de forma rápida, pois o Parlamento foi inerte em legislar ordinariamente 

disciplinando os direitos constitucionais, o que fez prolongar a antiga legislação fascista. 

 

A Corte Constitucional somente foi instalada em 1956, com a ideia de tornar 

realidade a Constituição, adotando uma postura progressista; até então, a Corte de Cassação 

dava a última palavra no controle de constitucionalidade e era passiva diante das velhas 

normas, que eram incompatíveis com a constituição. 

 

E a partir deste momento, foi afirmado que a Corte Constitucional passou a ter 

competência exclusiva para o controle de constitucionalidade de quaisquer leis e decidindo 

pela eficácia normativa imediata das chamadas normas constitucionais programáticas. 

 

Com isto, tornou-se comum ir além da função de interpretar a norma para adicionar 

novos significados ou substituindo os já existentes, transformando o significado da lei sem a 
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alteração formal do texto normativo, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da lei na parte 

onde ela deveria prever algo, mas não o previu, com relação aos valores da sociedade. 

 

A colocação acima é referente a chamada sentença aditiva, onde a lei é omissa, a 

sentença supre a lacuna, sendo uma prática integrativa e de notória manifestação do ativismo 

judicial. 

 

A crítica a este modelo foi no sentido de que os juízes estariam introduzindo escolhas 

políticas novas, exercendo um papel paralelo ao legislativo, implicando no imediato aumento 

das despesas aos cofres públicos, ao invés de se preocuparem com a garantia do direitos não 

contemplados pelas leis e que não incorressem em aumento da despesa pública. 

 

Mas esta crítica seria sem fundamento pelo fato de que os juízes não criam a norma 

livremente, tal como fazem os legisladores, mas sim limitam-se a modelar ou acrescentar no 

que se apresenta ao seu poder-dever constitucional, tentando conciliar a liberdade normativa 

do legislador com sua liberdade interpretativa. 

 

Com o propósito de dar efetividade a ordem constitucional, as sentenças aditivas 

exerceram um papel relevante nas omissões legislativas, demonstrando o papel influenciador 

da Corte Constitucional nos aspectos relevantes da sociedade. 

 

2.3. O Ativismo Judicial na Colômbia: Direitos Fundamentais, Sociais e Econômicos. 

 

A Corte colombiana é hiperativista, posto que a Constituição de 1991 é bastante 

comprometida com os direitos fundamentais, sociais e econômicos, exercendo um misto 

controle de constitucionalidade das leis: o abstrato (medidas propostas diretamente na Corte 

por qualquer cidadão) e o concreto (revisão de decisões judiciais). A sua missão é de 

assegurar a integridade e a supremacia da Constituição. 

 

Contudo, sob o aspecto político, não houve tanta aceitação como houve a aceitação 

popular, quando, por exemplo, ao reduzir os poderes do Presidente, tal como a capacidade de 

declarar “estado de exceção”, isto levou a pesadas críticas do governo, das elites econômicas 

e de parte da academia jurídica, principalmente no contexto da violência promovida pela 
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atuação das Forças Armadas Revolucionárias (FARC), que ameaça as instituições 

democráticas colombianas, sequestra e assassina políticos e até magistrados. 

 

Mas quanto aos direitos fundamentais, sociais e econômicos, a Corte colombiana é 

uma das mais ativistas do mundo, nesse sentido, sendo um dos elementos mais significativos 

do desenvolvimento social dos colombianos, posto que os juízes assumem um papel criativo e 

progressista face a necessidade de preservar os comandos constitucionais diante da realidade 

socioeconômica do país para garantir as liberdades individuais, reduzir as desigualdades 

sociais e proteger as minorias vulneráveis e marginalizadas. 

 

E o interessante é que o acesso a Corte é simples e barato, não há a necessidade de 

patrocínio por advogado, o que traz um ativismo de tal forma que é imposto limites materiais 

ao legislador, muito embora a Constituição colombiana disponha que as emendas 

constitucionais só podem ser declaradas inconstitucionais por vício formal. 

 

O ativismo judicial dessa Corte nos traz a relevância e a importância que as cortes 

constitucionais devem ter, interpretando de forma criativa e expansiva as normas, para a 

promoção da democracia, dos direitos fundamentais e sociais face insegurança e desigualdade 

que permeiam na sociedade. 

 

2.4. A Judicialização da Política na Costa Rica e a Importância dos Desenhos 

Institucionais 

 

A Corte costarriquenha também é muita ativa no cenário latino-americano, isto se 

deve a instalação da Sala IV. Esta Sala, Câmara, foi uma forma de contrabalancear o fato da 

Corte ser muito passiva em efetivar os direitos fundamentais e sociais da Constituição de 

1949, não obstante o alto grau de autonomia política e financeira que tinha. Esta sistemática 

tornou a Corte Suprema da Costa Rica, uma das mais poderosas em ativismo da América 

Latina, quiçá do mundo. 

 

Ela tem o propósito de declarar a inconstitucionalidade das normas de qualquer 

natureza e dos atos sujeitos ao Direito Público, possibilitando o controle concentrado de 

constitucionalidade, e qualquer pessoa, privada ou pública, possui legitimidade para mover a 
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ação de inconstitucionalidade, desta forma, permitindo-se com isso, em favor de direitos 

fundamentais, discutir variados temas que eram antes ignorados pelo Parlamento. 

 

A garantia de direitos individuais e limitação do poder político, que é justamente o 

papel que o ativismo judicial deve buscar, acabou por alterar o cenário político-institucional 

da Costa Rica, fornecendo exemplos para o mundo de como equilibrar a força entre maiorias 

e minorias que disputam o poder. 

 

2.5. O Ativismo Judicial no Canadá e os Diálogos Democráticos 

 

A Suprema Corte canadense passou por uma mudança radical, ao passar a aplicar 

princípios constitucionais não escritos, afastando leis que promoviam uma série de restrições, 

que afastavam direitos, deixando uma posição passiva, formalista. 

 

Esta mudança se deu com a Carta de 1982, que substituiu a de 1960, onde a Suprema 

Corte, que atuava apenas na revisão judicial, passou a atuar em questões constitucionais, 

adotando-se um processo compartilhado entre o judiciário, legislativo e executivo, na 

interpretação da constituição, evitando, assim, conflitos e contribuindo para a estabilidade do 

país. 

 

Esta modalidade de ativismo levantou muitas críticas, tanto de conservadores da 

direita quanto de progressistas da esquerda, todavia, existem mecanismos para um diálogo 

democrático entre a corte e poderes políticos, visto que a palavra final, sobre a 

constitucionalidade das leis não é da Suprema Corte, suas decisões constituem-se numa 

importante etapa no processo de interpretação. 

 

Muito embora o Parlamento possa neutralizar as decisões da Suprema Corte, isto não 

tem ocorrido, pois há um clima político de resistência no uso desse mecanismo, já que a 

impopularidade deste enfrentamento é muito custosa sob o aspecto político. 

 

Sendo assim, temos num primeiro momento uma decisão ativista e, num segundo 

momento, a resposta legislativa a essa decisão, e deste modo o processo legislativo resulta de 

uma dinâmica institucional democrática. 
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2.6. O Ativismo Judicial Responsável da Corte Constitucional da África do Sul. 

 

A corte sul-africana surgiu legítima e constitucionalmente na década de 90, trazendo 

profundas mudanças no pós-Apartheid, por meio de processos políticos não violentos 

fundados no direito, com o propósito de superar as graves injustiças que caracterizaram o 

regime político-social anterior. 

 

Estas mudanças se deram em virtude de uma interpretação criativa e progressista, 

dizendo o que a Constituição significa em face da vontade política ordinária, com o propósito 

de trazer um novo futuro para a vida democrática, assumindo, para isto, um papel 

protagonista. 

 

Exemplo disse foi a posição da Corte em julgar inconstitucional a pena de morte, que 

atingia apenas negros e pobres, mesmo contrário a opinião da maioria da sociedade. 

 

A Corte Constitucional sul-africana utiliza modernas técnicas decisórias, como as 

sentenças aditivas de princípio e a modulação temporal da eficácia das decisões, com isso, de 

certa forma, impõe ao Legislativo o dever de legislar para suprir lacunas inconstitucionais ou 

para aprimorar a legislação cujos defeitos são declarados contrários à Constituição, desta 

forma, busca um diálogo institucional, priorizando por uma relação democrática. 

 

Esse modelo é muito elogiado pelo fato de não ser unilateralista, pois demonstra a 

possibilidade uma Corte ser ativista e mesmo assim interagir com os outros poderes políticos 

sobre temas relevantes e decisivos. 

 

3. A Definição Multidimensional do Ativismo Judicial 

 

A importância de se buscar um conceito partindo de uma concepção 

multidimensional explica-se pelo fato da indefinição conceitual do tema, na medida em que 

cada vez mais se torna complexo de ser explicado, face a sua popularização, por isso a 

importância de pensar num conceito partindo de uma concepção multidimensional. 
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O termo leva mais uma importância negativa, onde o juízes ativistas são vistos como 

arbitrários e excessivos, do que deveria, pois poucos enxergam uma legítima defesa dos 

direitos da liberdade e igualdade diante da inércia ou do abuso de poder de outros atores 

políticos e instituições. 

 

E a proposta conceitual multidimensional, para definir o ativismo judicial, é como o 

exercício expansivo, não necessariamente ilegítimo, de poderes político-normativos por parte 

de juízes e cortes em face dos demais atores políticos, que deve ser identificado e avaliado 

segundo os desenhos institucionais estabelecidos pelas constituições e leis locais e que 

responde aos mais variados fatores institucionais, políticos, sociais e jurídico-culturais 

presentes em contextos particulares e em momentos históricos distintos; manifestando-se por 

meio de múltiplas dimensões de práticas decisórias. 

 

O ativismo judicial se encontra em várias dimensões: 

 

1ª - Ativismo judicial e interpretação da Constituição: esta é a chamada 

panprincipiologia. É a interpretação ampliativa das normas e princípios constitucionais, 

aplicando de forma direta para regular condutas sem qualquer intermediação do legislador 

ordinário. Esta é a dimensão mais importante de ativismo judicial. 

 

2ª - Ativismo judicial e criação “legislativa”: é o caso das sentenças aditivas, onde as 

Cortes Supremas assumem um "papel legislativo". 

 

3ª - Ativismo judicial e deferência aos demais poderes: aqui ocorre um controle 

rígido de legitimidade dos atos dos demais poderes, visando a imposição ao poder político 

pela violação, por parte deste, dos limites materiais, isto via declaração de 

inconstitucionalidade de emendas constitucionais, por exemplo. 

 

4ª - Ativismo judicial e afirmação de direitos: questões essenciais que envolvem 

direitos fundamentais, por exemplo, são julgadas pelas cortes afirmando o protagonismo e 

importância da sua atuação, que justamente direcionarão o comportamento da sociedade e dos 

poderes políticos. 
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5ª - Ativismo judicial e políticas públicas e sociais: trata-se do controle das políticas 

públicas, onde além de anularem as leis, definem estas políticas no lugar dos outros poderes. 

 

6ª - Ativismo judicial e autoexpansão da jurisdição e dos poderes decisórios: está 

ligado ao acesso a justiça, onde ocorre a ampliação deste acesso, caracterizado pela 

simplificação do procedimento, face a rigidez a qual é marcado, com relação a cabimento de 

ações e recursos, pelo fato de que o mais importante não é o instrumento processual que leva 

a satisfação do direito, mas sim o próprio direito que é buscado. Através de decisões 

vinculantes, por exemplo, se reforça a independência das cortes em face dos poderes políticos. 

 

7ª - Ativismo judicial e superação de precedentes: com base num raciocínio ativista, 

não será pelo fato de já existir um precedente, uma uniformização de julgados, que este 

precedente não possa ser flexibilizado, modificado, via uma interpretação mais correta da 

norma constitucional. 

 

8ª - Ativismo judicial e maximalismo: o propósito aqui é, através debruce em causas 

profundas, que levam a análise além do caso concreto, de utilizar estas decisões em casos 

futuros. 

 

9ª - Ativismo judicial e partidarismo: nesta dimensão as decisões judiciais não estão 

fundadas em razões jurídicas, mas em questões meramente político-partidárias. 

 

10ª - Ativismo judicial e soberania judicial: esta dimensão é aquela em que, 

dependendo da expansividade da decisão, onde se expressa a palavra final sobre o assunto, os 

poderes políticos estariam alijados do processo de construção dos significados 

constitucionais. As Cortes Constitucionais devem estar abertas ao diálogo com os demais 

poderes. 

 

4. O Ativismo Judicial no Brasil 

 

O debate sobre o ativismo judicial no Brasil veio após os anos 2000, com artigos, 

monografias e coletâneas específicas no âmbito acadêmico. No campo político, discussões 
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supérfluas, sem o poder de limitar os poderes do STF e aumentar o controle parlamentar sobre 

a Corte. 

 

Esta novidade é explicada pela ascensão institucional do Poder Judiciário e de seu 

órgão máximo, que se perfaz vigendo a democrática Constituição de 1988, pois antes, não 

havia protagonismo judicial no Brasil, pelo contrário, demasiadas críticas repousavam sobre 

Judiciário pela omissão e cumplicidade em relação aos “donos do poder”, sobretudo o 

Executivo. 

 

Vários são os exemplos que apontam a ampliação do acesso à Justiça, o 

fortalecimento do Ministério Público, mecanismos processuais de defesa dos cidadãos, 

mobilização da sociedade civil em torno de seus direitos, além de outros aspectos 

institucionais e sociais importantes, que trouxeram ao Judiciário poder de controle substancial 

dos poderes políticos e de solucionar conflitos envolvendo a efetivação dos direitos. 

 

Contudo, o maior problema desse avanço no judiciário brasileiro é o acúmulo e 

lentidão dos processos, tornando seu ativismo em prol de direitos fundamentais e sociais sem 

a esperada efetividade. E mais, na busca de se desenterrar, cortes podem adotar uma postura 

de autocontenção judicial, deixando de reconhecer direitos fundamentais para evitar uma 

explosão de demandas. 

 

Mas, num balanço geral, há um saldo positivo pós-88, considerando a maior 

acessibilidade ao Judiciário e sua atividade na proteção dos direitos das minorias em 

comparação com outrora. 

 

A Constituição de 1988 promoveu uma virada institucional do Supremo, desde seu 

surgimento até os dias de hoje, e dos poderes de controle de constitucionalidade, 

caracterizados pela estabilidade das regras sobre o número, o mandato e os mecanismos de 

nomeação dos juízes, que permanecem incólumes e respeitadas pelos demais poderes; 

progressiva evolução das regras sobre o acesso ao Supremo, os efeitos das decisões de 

inconstitucionalidade e o sistema de controle escolhido, difuso com efeito vinculante nas 

hipóteses dos recursos com repercussão geral reconhecida e controle concentrado da 

legislação pós e pré-Constituição de 1988, também das omissões legislativas, com acesso 
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amplo aos atores sociais e políticos relevantes e dotado de decisões com eficácia erga omnes e 

vinculante. 

 

A Constituição do Império (1824/1889), de influência francesa, não dispôs sobre o 

controle judicial de constitucionalidade das leis. O então Supremo Tribunal de Justiça 

permaneceu inerte e isso causou muitas críticas. A guarda da Constituição fora outorgada ao 

Poder Legislativo (art. 15, IX - “a defesa dos princípios constitucionais”) e, ademais, havia o 

“Poder Moderador” na “inviolável e sagrada” pessoa do Imperador. 

 

Vindo a República, a concepção constitucional brasileira (1891) pareou com a norte-

americana, abandonando a europeia, e Rui Barbosa influenciou nessa mudança paradigmática, 

surgindo o STF como órgão de cúpula do Judiciário, efetivamente instalado em 1891, com 15 

ministros nomeados pelo Presidente, aprovados pelo Senado com vitaliciedade e sem 

aposentadoria compulsória, revisando em grau recursal decisões de Tribunais federais e 

estaduais que versassem a validade das leis ou dos atos dos Governos em face da Constituição 

- decisões sem eficácia erga omnes e vinculante. 

 

Desde então o habeas corpus ganhou status constitucional. O Supremo se valendo 

dessa via processual para decidir, além da liberdade de ir e vir, a garantia de reunião pacífica, 

a reintegração de funcionários, a liberdade de imprensa em estado de sítio, a liberdade de 

ensino e aprendizado, até para dar posse a governadores, senadores, deputados, vereadores e 

juízes. Só a Reforma Constitucional de 1926 restringiu o instituto para proteger apenas a 

liberdade de locomoção. 

 

O Governo Provisório de Vargas (1930-1934) pôs fim à República Velha. A Corte 

sofreu ataques estruturais e perdeu independência do Poder Executivo. Foram suspensas 

garantias constitucionais e excluídas de apreciação judicial atos do Governo Federal. O 

habeas corpus persistiu só em prol de acusados por crimes comuns. Vargas de início reduziu 

a Corte para 11 ministros e, em seguida, aposentou compulsoriamente 06 deles, mesmo contra 

previsão constitucional de vitaliciedade do cargo, daí sucedendo períodos de 

constrangimentos e humilhações para os membros do STF. 
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A Constituição de 1934 vigorou apenas até 1937. Ela denominou o STF de “Corte 

Suprema” e manteve as mesmas características, exceto pela aposentadoria compulsória aos 75 

anos. Inovou ainda ao exigir dos Tribunais que a declaração de inconstitucionalidade 

ocorresse pela maioria absoluta de seus membros; conceder ao Senado poder para suspender 

atos declarados inconstitucionais pelo Judiciário - efeito erga omnes mediante diálogo entre a 

Corte e o Senado intermediado pelo Procurador Geral da República; através da representação 

interventiva (semente da ADIN) e do mandado de segurança. 

 

Do golpe de estado de 1937 surgiu uma nova constituição (1937-1945), eclodindo o 

ditatorial “Estado Novo” de Getúlio Vargas, operando-se um retrocesso na disciplina do 

controle de constitucionalidade. As inovações citadas acima se extinguiram, a aposentadoria 

compulsória dos ministros caiu para 68 anos e, como o Parlamento permaneceu fechado, 

Vargas nomeou sozinho 14 ministros e avocou o poder de nomear o Presidente da Corte, 

pondo fim à antiga prática de eleição do mais antigo. A Carta Polaca sujeitou as decisões de 

inconstitucionalidade a valorações posteriores do Presidente da República, que submetia o ato 

julgado a novo exame pelo Parlamento que, por dois terços em cada Câmara, tornaria sem 

efeito a decisão do Tribunal, num combate à “supremacia judicial”. 

 

Este contexto ditatorial concentrou muito poder nas mãos do Executivo e a 

Constituição fez do Presidente da República a autoridade suprema do Estado enquanto o 

Legislativo permanecia fechado. O mandamus perdeu status constitucional e, na legislação 

infraconstitucional, Presidente da República, ministros de Estado, governadores e 

interventores dos Estados não eram passíveis de figurar como impetrados. 

 

Com a destituição de Vargas reinstalou-se a democracia no país. A Constituição de 

1946 devolveu aqueles poderes que foram retirados do Supremo. No Governo Militar (1964-

1985), a Emenda Constitucional n.° 16/65 criou uma arguição de inconstitucionalidade via 

ação direta, mas isso não aumentou substancialmente o campo de atuação do Supremo nos 

processos político-decisórios, devido a falta de eficácia vinculante das decisões de 

inconstitucionalidade, bem como ao acesso restrito à jurisdição constitucional concentrada, 

que era exclusivo do Procurador-Geral da República. 
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Durante o Governo Militar, o Ato Institucional n.° 2 (1965) alterou de 11 para 16 

ministros a composição da corte, estrategicamente; mas, depois, o Ato Institucional n.° 6 

(1969) alterou novamente essa composição para 11 ministros, quando já vigia a Constituição 

de 1967. 

 

Diante deste resumido histórico se permite afirmar que o STF não era 

institucionalmente forte e independente, sofria muitas intervenções substanciais do Poder 

Executivo. 

 

O habeas-corpus foi a principal medida de intervenção do Judiciário em atos dos 

outros poderes, defendendo direitos e liberdades individuais e a integridade do federalismo. 

 

O sistema de controle de constitucionalidade foi sempre difuso e incidental, sendo 

que o concentrado e abstrato da EC n.º 16/65 era limitadíssimo, restrito ao Procurador-Geral 

da República, que acumulava a função de Advogado-Geral da União Federal e era nomeado e 

destituído livremente pelo Presidente da República. 

 

Assim, o Regime Militar controlou o papel institucional do Supremo, foram épocas 

políticas em que direitos e garantias individuais violados não eram restaurados pelo Supremo, 

o qual não tinha estrutura para suportar as pressões políticas. 

 

A Constituição de 1988 marca extraordinariamente a passagem de um Estado 

intolerante e violento para um Estado democrático de direito com amplo rol de direitos 

fundamentais e sociais, com força axiológica e normativa e ampla jurisdição constitucional; 

muda o direito constitucional brasileiro, as relações entre o Estado e os cidadãos e o papel 

político-institucional do STF – o guardião da Constituição. 

 

Além do constituinte originário ter fortalecido o Supremo, o constituinte derivado o 

reforçou através das Emendas Constitucionais n.ºs 03/93 (criou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade – ADC) e 45/2004 (operou uma reforma geral no Judiciário). O 

legislador ordinário, por sua vez, foi além editando as Leis n.ºs 9.868 e 9.882, ambas de 1999, 

que disciplinam, respectivamente, as ADC e ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) e a 
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ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), expandindo ainda mais o 

campo de atuação do STF. 

 

Essas leis permitem a modulação temporal dos efeitos das decisões de mérito em 

ADC e ADI, mecanismo muito utilizado inclusive em sede de controle difuso; estabeleceram 

a eficácia erga omnes e vinculante das decisões; deram ao Supremo o controle concentrado da 

constitucionalidade da legislação pré-constitucional – competência essa que a própria Corte 

havia antes rejeitado – daí casos cruciais foram julgados, tal como a constitucionalidade da lei 

de anistia, de imprensa e as hipóteses de criminalização do aborto estabelecidas no Código 

Penal. 

 

A ampliação é tal que nas ações de controle abstrato de constitucionalidade o amicus 

curiae, grupos sociais e experts podem influenciar nos julgados como colaboradores e, assim, 

participar na interpretação da Constituição; também há a possibilidade de audiências públicas 

sobre as matérias a serem julgadas. 

 

Quanto a EC n.º 45/04, reformou geral o Poder Judiciário e, especialmente, o 

controle judicial de constitucionalidade, ampliando o rol de legitimados para propor ADC; 

criou o instituto da “repercussão geral” como requisito de admissibilidade do recurso 

extraordinário no âmbito do controle difuso, consistente em haver na demanda questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos das partes; criou ainda a “súmula vinculante”, implicando num poder 

político-normativo ao Supremo para ditar normas de natureza “escancaradamente” 

legiferante, vinculando o Estado-administração, as demais instâncias judiciais e a própria 

sociedade. Houve, pois, uma concentração ainda maior de poder decisório no STF pela 

legislação ordinária. 

 

Hoje, talvez o principal objetivo da Repercussão Geral – uma semente da antiga 

Arguição de Relevância da Constituição de 1967/1969 – é fazer valer a garantia constitucional 

da razoável duração dos processos barrando muitos recursos extraordinários, de forma a 

assegurar a funcionalidade da Corte. A EC n.º 45/2004 estabeleceu um quórum (2/3) para a 

recusa da existência de repercussão geral, ou seja, em vez de dificultar o acesso à competência 

decisória do Supremo, o constituinte derivado tornou mais difícil a negação dessa 



61 
 

 
 

competência. Basta, pois, quatro ministros afirmando a relevância da questão para definir-se, 

em decisão irrecorrível, a competência em comento. 

 

O extraordinário avanço do protagonismo institucional do Supremo Tribunal Federal 

vem a eclodir nesse milênio, abandonando-se ortodoxias de autorrestrição judicial, 

intensificando-se o controle de constitucionalidade dos requisitos das medidas provisórias do 

Governo, incidindo no orçamento, superando-se o posicionamento quanto ao mandado de 

injunção, enfim, em várias dimensões. Mas é na dinâmica dos processos políticos e eleitorais 

e nas grandes questões morais e sociais contemporâneas, sem dúvida, que a Corte passou a 

ocupar o espaço nobre do ativismo judicial. 

 

As questões morais mais importantes e emblemáticas decididas pelo STF, porém, são 

a da união homoafetiva e a do aborto de fetos anencéfalos, que não encontram resolução no 

Parlamento. Em 2011 o Supremo, afirmando o conteúdo e a eficácia imediata dos princípios 

da dignidade da pessoa humana e da isonomia, reconheceu a equiparação jurídica entre a 

união estável homoafetiva e a heteroafetiva; e em 2012 decidiu não ser o aborto de 

anencéfalos crime, adicionando ao Código Penal mais uma hipótese de excludente de ilicitude 

do aborto. Com ou sem divergências parlamentares sobre essas questões morais, o Supremo 

dá a palavra final e, assim, influi nos conceitos e crenças básicas da sociedade, decidindo 

sobre direitos fundamentais encontrados nas entrelinhas da Constituição. 

 

Forte na proteção do mínimo existencial, o Tribunal também atua comprometido 

com a ideia de justiça distributiva, exigindo do Estado prestações positivas acerca dos direitos 

sociais e em favor dos hipossuficientes. Atua ainda em ações afirmativas étnico-raciais e 

socioeconômicas; nas questões históricas das terras indígenas; proibindo o nepotismo; 

impondo o dever de nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, etc. 

 

Os principais fatores explicativos dessa extraordinária expansão são decorrentes da 

Constituição de 1988, de suas emendas e das leis ordinárias, implicando no fortalecimento da 

jurisdição do STF, ampliação do acesso a ele e do seu poder decisório; na independência do 

Procurador-Geral da República, responsável por 20,1% do total de 4.739 ADIs propostas; na 

ampliação do catálogo de direitos fundamentais, dispostos em enunciados normativos vagos e 

indeterminados (princípios); etc. 
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No entanto, o Supremo não se tornou assim sem a disposição de políticos em delegar 

a resolução de conflitos às cortes. O ativismo judicial da Corte vem sendo politicamente 

ambientado, não tem causado reações orgânicas hostis no seio do poder político, o qual, em 

geral, para contornar jurisprudências do Supremo, reage editando normas que seguem seus 

posicionamentos, ou seja, operando um adequação normativa. Há uma dinâmica dialógica e 

representativa de estabilidade/maturidade político-institucional. 

 

Quanto aos fatores sociológicos, dificilmente os políticos vão se opor 

veementemente a decisões do Supremo que satisfaçam a “vontade popular”, tal como no caso 

do “nepotismo” e da “fidelidade partidária”. A opinião pública gera reações orgânicas entre os 

poderes, sendo comum sobrar para o STF resolver as questões cruciais. Legislar questões 

moralmente muito controversas causam inevitáveis custos políticos e os órgãos de 

representação popular transferem esses custos para o Supremo, de sorte, ao cabo, a 

legitimidade social das decisões ativistas fala alto, sobretudo frente à desconfiança do povo no 

Parlamento. Organizações, movimentos e grupos sociais ganharam nova forma de 

representação no Supremo. 

 

No aspecto jurídico-cultural, ideias neoconstitucionalistas surgiram nos discursos de 

decisão da Corte. Supremacia normativa e axiológica da constituição, centralidade e 

irradiação dos direitos fundamentais, normatividade dos princípios, reaproximação entre 

direito e moral e afirmação do papel político-institucional e de agente de transformação social 

do Judiciário passaram a integrar o pensamento e a prática dos membros do STF. O 

formalismo literalista de outrora foi rejeitado interpretando-se de forma mais criativa a 

Constituição e os textos legais, numa perspectiva comportamental que embaça as fronteiras 

entre Direito e Política e avança sobre a realidade social. Não há uma liberdade para o STF 

fazer o que bem entende, nem mesmo está imune a estratégias de governo, mas respira hoje 

ares de uma liberdade nunca antes permitida. A manutenção dessa situação não depende 

simples da postura dos ministros da Corte, dependerá mais da política, sobretudo do Poder 

Executivo federal. 

 

Observando o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, segundo uma 

dimensão processual, são ampliadas as hipóteses de cabimento das ações e recursos, bem 
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como dos instrumentos processuais e os efeitos das decisões. Mas dimensão processual é 

muito praticado pelo Supremo a autorrestrição judicial, devido à crise de funcionalidade pela 

qual passa, daí preferindo, em alguns casos, restringir o acesso à sua jurisdição. Todavia, em 

sede de “repercussão geral”, essa estratégia cedeu espaço à vontade de decidir muito e por 

todos, há mais questões reconhecidas que a capacidade do Tribunal em julgar em prazo 

razoável. Portanto, conclui-se que são sinais ou pretensões da dimensão processual do 

ativismo judicial do Supremo: as propostas de autoaplicação da eficácia das decisões de 

inconstitucionalidade; a busca pela ampliação do cabimento da Reclamação; a ampliação do 

uso do mandado de injunção; a construção de súmulas vinculantes pautadas em decisões não 

reiteradas; o uso irrestrito e não criterioso da repercussão geral. 

 

E, segundo uma dimensão de Direitos, os direitos fundamentais estão no centro da 

jurisprudência do STF, tanto qualitativa quanto quantitativamente, ampliando-se os sentidos 

normativos da dignidade da pessoa humana, da liberdade, igualdade, solidariedade etc., 

restringindo a ação regulatória do Estado. 

 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de 

diferentes condutas, que incluem: a aplicação direta da Constituição a situações não 

expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do 

legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição e a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em 

matéria de políticas públicas.
50

 

 

E assim se segue no campo do Processo Civil, onde as transformações técnico-

jurídicas gradativamente se desligam de uma função meramente instrumentalizadora, para 

dotar-se de verdadeira capacidade legiferante, passando a assumir papel determinante na 

própria construção normativa, na medida em que surgem teorias que entendem que a norma 

somente se constitui a partir de sua aplicação à situação fática. 

 

                                                           
50

 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os direitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2008, p.8. 
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Assim, cada vez mais se pode observar a aplicação dos Princípios Gerais de Direito, 

ao invés do mero subsumir-se dos fatos às normas, atraindo novo viés ao Processo Civil, qual 

seja, conferir conteúdo prático e valorativo, frente ao caso concreto, à letra da lei. 

 

A esse respeito, destacam-se as teorias pós-positivistas, da obra de Friedrich Muller, 

com a Teoria Estruturante do Direito:
51

 

 

“Em oposição a esse mito a teoria estruturante do direito desenvolveu desde meados 

dos anos 60 uma concepção nova, pós-positivista da teoria do direito: a norma não 

está já contida no código legal. Este contém apenas formas preliminares, os textos 

das normas. Eles se diferenciam sistematicamente da norma jurídica, que deve ser 

primeiramente produzida em cada processo individual de decisão jurídica, i.e., 

“trazida para fora” [hervorgebracht]. Além disso o âmbito da norma [Normbereich] 

pertence constitutivamente a ela. A “norma jurídica”se transforma assim em um 

conceito complexo, composto de programa da norma e de âmbito da norma. E 

“atividade concretizante” não significa mais tornar mais concreta uma norma 

jurídica genérica, que já estaria contida no código legal, mas significa, a partir de 

uma ótica e uma reflexão realistas, construção da norma jurídica no caso decisório 

individual, sendo que os elementos do trabalho textual se tornam cada vez “mais 

concretos”, de uma fase a outra. Isso dinamiza ao mesmo tempo o trabalho dos 

juristas no eixo norma-caso, apreende esse trabalho de modo realista do caso e 

textos das normas na codificação, textos do programa da norma e do âmbito da 

norma, texto da norma jurídica e da norma decisória (a parte dispositiva da decisão). 

Mas a dinamização próxima à realidade apreende também o eixo-norma-realidade: 

o âmbito da norma co-constitui a norma jurídica. Ele é desenvolvida a partir do 

âmbito da coisa [Sachbereich] e do âmbito do caso, i.e., diferenciado e 

operacionalizado. Além disso, os elementos de trabalho são hierarquizados: no caso 

do conflito entre eles, impõe-se por razões ligadas à democracia ou ao Estado de 

Direito os dados lingüísticos; não deve existir nenhuma “força normativa do fático” 

(Georg Jellinek). Em casos de conflito metodológico entre os elementos individuais 

da concretização temos à disposição um catálogo de regras de preferência. O 

primado cabe aqui grosso modo aos respectivos argumentos mais próximos do texto 

da norma.” 

 

Segundo essa nova perspectiva, o juiz deixa de ser apenas o aplicador do direito 

positivado e passa a ter papel fundamental na construção normativa, pois não só faz incidir a 

                                                           
51
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norma ao caso concreto, mas também “cria” o direito. Assim, o processo como instrumento 

deve, por sua vez, atender à sua função social. 

 

Observando a fala de Eduardo Cambi, que o Processo Civil deve ter uma nova 

interpretação, mais voltada para o social:
52

 

 

“Assim, o estudioso do processo civil não pode tomar como objetivo exclusivo de 

suas análises e de suas pesquisas apenas as regras processuais, consideradas, apenas, 

como uma parcela do sistema jurídico. Os dispositivos processuais devem ser 

compreendidos à luz da realidade social para as quais foram predispostos, o que 

impõe aos processualistas e aos operadores jurídicos deixar de lado a pureza e a 

cientificidade de sua disciplina para se ocupar dos problemas da administração da 

justiça. Essas questões tocam diretamente o processo civil, devendo ser estudadas 

pelos juristas e não apenas pelos políticos, sociólogos e filósofos do Direito. 

Entretanto, a maioria dos nossos Manuais de Processo Civil trata apenas de uma 

abordagem estritamente dogmática (tecno-jurídica) dos institutos processuais, 

deixando-os de contextualizá-los com a realidade social em que são aplicados, o que 

levam muitas vezes a caírem no equívoco de calcarem a ciência processual em 

conceitos que, não raro, encontram respaldo na dinâmica da vida. Essa visão estreita 

incorre, fechando no hernetismo técnico-jurídico das regras processuais, em um 

grave equívoco, uma vez que o processo, como todo fenômeno jurídico, antes de 

assim ser, é um fenômeno social, que serve como um instrumento ou um meio (não 

como um fim) para realização da justiça, que é um valor eminentemente social.” 

 

Assim, deve o magistrado sair do contexto hermético em que se encontra o atual 

processo civil para, como aplicador do direito, buscar meios de se atingir a o objetivo social 

do processo. 
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CAPÍTULO IV - O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

1. Evolução legislativa do Agravo de Instrumento no Brasil 

 

Todo indivíduo que procura a prestação jurisdicional não busca apenas uma decisão 

pura e simples, mas a satisfação de sua pretensão e, por conseguinte, que o processo se 

desenvolva de maneira a lhe permitir a defesa plena do direito alegado. 

 

Contudo, as decisões emanam de homens, e os homens são falíveis por natureza. 

Uma decisão equivocada pode gerar prejuízos de toda ordem para as partes em litígio, por 

vezes até mesmo irreparáveis. Daí o fundamento da recorribilidade das decisões no direito 

processual, já que o recurso devidamente recebido e processado permite a revisão do ato 

judicial erroneamente praticado. 

 

O agravo de instrumento surgiu na idade média onde o recurso de apelação era 

utilizado tanto para atacar sentenças quanto as decisões interlocutórias. Tal sistemática 

implicou sérios entraves ao desenvolvimento regular do processo, pois também no caso de 

decisões interlocutórias, este era remetido em sua totalidade à instância superior, impedindo o 

prosseguimento em primeira instância e, por conseguinte, retardando a prolação da sentença.
 

53
 

 

Da mesma forma, a quantidade de recursos impetrados tornou-se tamanha que, em 

Portugal, Afonso IV, no Século XIV, restringiu a apelação às sentenças, proibindo-a contra 

decisões interlocutórias.
 54

 

 

Foi nesse contexto que teve origem o recurso de agravo de instrumento, conforme 

relata o eminente processualista Humberto Theodoro Júnior
55

:  

 

Para contornar essa rigidez do sistema, o soberano, ou o superior do juiz, costumava 

receber queixas da parte prejudicada, fora dos autos do processo, que examinava 

sem penetrar no bojo da questão principal e sem sequer examinar o processo 

                                                           
53 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O problema da irrecorribilidade das interlocutórias no processo civil 

brasileiro. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo47.htm.> Acesso em jul de 2016. 
54 Idem 
55 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Recursos: direito processual civil ao vivo. Rio de Janeiro: Aide, 1991, p. 

10. 
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originário. Daí o surgimento do agravo de instrumento, cuja melhor conceituação, 

no antigo direito reinol, veio a surgir nas Ordenações Alfonsinas (Liv. III, Tít. 67, § 

5º). 

 

O mesmo autor discorre sobre a razão de adoção dessa nomenclatura para o recurso 

em questão
56

:  

 

O nomen iuris do ‘agravo’ surgiu naquela ocasião. É que, não podendo apelar para 

que o processo subisse à instância superior, as partes reclamavam, fora dos autos, ao 

rei, a quem pediam a cassação das interlocutórias que lhes causavam agravo (i. e., 

prejuízo). Com o tempo, o nome agravo, de representativo do objeto da impugnação, 

passou a designar o instrumento utilizado para veicular a própria impugnação. 

 

Vê-se, portanto, que o agravo de instrumento surgiu para viabilizar a interposição de 

recursos contra decisões interlocutórias que afetassem negativamente as partes, sem 

obstaculizar a adequada e regular marcha processual do feito principal, o qual seguia seu 

curso normal na instância originária.  

 

2. O Agravo de Instrumento do Brasil 

 

Na legislação brasileira, o recurso de agravo estava previsto no Código de Processo 

Civil de 1939 (Decreto-Lei n.º 1.608, de 18 de setembro de 1939, com entrada em vigor em 1º 

de março do ano seguinte), no art. 808, III, sendo as hipóteses de cabimento previstas em rol 

taxativo no art. 842
57

. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. O problema da irrecorribilidade das interlocutórias no processo civil 

brasileiro. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo47.htm.> Acesso em jul de 2016.  
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Art. 842. Além dos casos em que a lei expressamente o permite, dar-se-á agravo de instrumento das decisões; 
I – que não admitirem a intervenção de terceiro na causa; 
II – que julgarem a exceção de incompetência;  

III – que denegarem ou concederem medidas requeridas como preparatórias da ação; 

IV – que não concederem vista para embargos de terceiro, ou que os julgarem; 
V – que denegarem ou revogarem o benefício de gratuidade; 
VI – que ordenarem a prisão; 
VII – que nomearem, ou destituirem inventariante, tutor, curador, testamenteiro ou liquidante; 
VIII – que arbitrarem, ou deixarem de arbitrar a remuneração dos liquidantes ou a vintena dos testamenteiros; 
IX – que denegarem a apelação, inclusive a de terceiro prejudicado, a julgarem deserta, ou a relevarem da 

deserção; 
X – que decidirem a respeito de êrro de conta; 
XI – que concederem, ou não, a adjudicação ou a remissão de bens; 
XII – que anularem a arrematação, adjudicação ou remissão cujos efeitos legais já se tenham produzido; 
XIII – que admitirem, ou não, o concurso de credores ou ordenarem a inclusão ou exclusão de créditos; 
XIV – que julgarem, ou não, prestadas as contas; 



68 
 

 
 

 

Como se vê, tal código não contemplava o recurso contra decisões denegatórias de 

pedidos de produção de provas, porém o Código de 1973 (Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 

1973), que o revogou, não só manteve o recurso de agravo de instrumento, como também 

alargou a possibilidade de cabimento a todas as decisões proferidas no processo
58

, à exceção 

dos despachos de mero expediente, não passíveis de recurso, e das sentenças, atacáveis 

mediante recurso de apelação. 

 

Com isso, abriu-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra 

decisão indeferindo a produção de provas. 

 

Posteriormente, a Lei n.º 9.130/1995, ao modificar a redação do art. 522 do CPC, 

reduziu o leque de possibilidades do manejo do agravo de instrumento às decisões 

interlocutórias. Todavia, a redação da lei permitia interpretação ampla, ou seja, desde que a 

decisão a ser atacada não se enquadrasse nas hipóteses previstas nos artigos 504 (despachos 

de mero expediente) e 513 (apelação) do mesmo código, qualquer decisão interlocutória 

poderia ser questionada por agravo de instrumento independentemente de conteúdo, de forma 

que também as decisões indeferitórias de prova estavam sujeitas ao recurso em questão. 

 

Em 2005, a Lei n.º 11.187 modificou novamente as hipóteses de cabimento do 

agravo de instrumento, e diga-se, a mais acertada, passando a dispor que a decisão suscetível 

de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, os casos de inadmissão da apelação e os 

relativos aos efeitos em que a apelação era recebida seriam passíveis de impugnação por meio 

do recurso citado. Os dois últimos casos são taxativos – inadmissão de apelação e relativos 

aos efeitos em que ela era recebida –, mas o primeiro, decisão suscetível de causar à parte 

lesão grave e de difícil reparação, é demasiadamente amplo, e também comporta a decisão 

que indefere a produção de provas. 

 

                                                                                                                                                                                     
XV – que julgarem os processos de que tratam os Títulos XV a XXII do Livro V, ou os respectivos incidentes, 

ressalvadas as exceções expressas; 
XVI – que negarem alimentos provisionais; 
XVII – que, sem caução idônea, ou independentemente de sentença anterior, autorizarem a entrega de dinheiro 

ou quaisquer outros bens, ou a alienação, hipoteca, permuta, subrogação ou arrendamento de bens. 
58

Art. 522. Ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513, de todas as decisões proferidas no processo caberá agravo 

de instrumento. 
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Isso porque a reforma do Código de Processo Civil não trouxe critérios objetivos 

para que o julgador pudesse definir o que era lesão grave e de difícil reparação, deixando na 

lei um termo vago, aberto, o qual reclamava a interpretação do juiz em cada caso concreto. 

Tratava-se de questão altamente subjetiva e, frise-se, deveria levar em consideração a esfera 

da parte recorrente, isto é, do agravante. Então, no caso, de indeferimento de produção de 

prova, era perfeitamente possível o cabimento do agravo na forma de instrumento. 

 

Vê-se, portanto, que no contexto histórico do processo civil brasileiro, a questão da 

produção probatória, desde o código de 1973, não ficou desamparada em matéria recursal, 

pois, desde então, uma decisão denegatória nesse sentido poderia ser desafiada mediante 

recurso de agravo de instrumento. 

 

 Entretanto, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015), houve um retrocesso nesse aspecto, pois novamente foi adotado um rol taxativo 

de hipóteses de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, que, exceto pela exibição 

ou posse de documento ou coisa, não contempla o recurso para decisões que denegarem 

produção de provas. Vejamos: 

 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 

versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; 

II - mérito do processo; 

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua 

revogação; 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

VII - exclusão de litisconsorte; 

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução; 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; 

XII - (VETADO); 

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 
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Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de 

sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 

 

O novo código também dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, 

se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela 

preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra 

a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1º). Por fim, suprimiu o recurso de agravo 

retido. 

 

Então, de acordo com a sistemática adotada pelo código atual, se qualquer das partes 

– autor ou réu – requerer a produção de provas e o juiz indeferir o pedido, esta questão não 

preclui, mas somente poderá ser discutida novamente em eventual recurso de apelação, na 

condição de preliminar. 

 

Todavia, ainda que possível a discussão em sede de preliminar, isto não solucionaria 

a questão em que se estivesse perante a uma prova passível de perecimento com o decurso do 

processo. 

 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
59

, ao 

proceder desta forma, o legislador buscava a um só tempo prestigiar a estruturação do 

procedimento comum a partir da oralidade, que exige, na maior medida possível, a 

irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, preservar os poderes de condução 

do processo do juiz e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. 

 

Contudo, a omissão do legislador quanto à possibilidade das partes manejarem o 

agravo de instrumento contra decisão restritiva de produção de prova impacta negativamente 

na proteção dos direitos fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à 

justiça, anteriormente explanados, conforme veremos a seguir. 
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3. O Agravo de instrumento na Lei n. 13.105/15 

 

O novo Código de Processo Civil chegou com a promessa de tornar o processo mais 

célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais, e muito menos complexo, tudo 

isso com o a finalidade de afastar os obstáculos do acesso à justiça mais comumente citados – 

a duração do processo, seu alto custo e a excessiva formalidade
60

. 

 

Para tanto, segundo explanou o então Ministro do STJ Luiz Fux, presidente da 

comissão de juristas responsável pelo anteprojeto do novo código, em carta dirigida ao então 

presidente do Senado, José Sarney, o trabalho foi desenvolvido em duas etapas: a primeira 

consistiu em detectar as barreiras para a prestação de uma justiça rápida, momento no qual a 

comissão identificou o excesso de formalismo processual e um volume imoderado de ações e 

recursos, e a segunda, em legitimar democraticamente as soluções
61

. 

 

Uma das medidas adotadas, com a escusa de observância ao princípio da razoável 

duração do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, foi a 

simplificação do sistema recursal que, como a própria exposição do anteprojeto do código 

afirma, não significa restrição ao direito de defesa, mas maior rendimento a cada processo 

individualmente considerado
62

, e justifica tal medida afirmando: 

 

Desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamente, alterado-se o regime das 

preclusões.² Todas as decisões anteriores à sentença podem ser impugnadas na 

apelação. Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse particular, foi 

exclusivamente o momento da impugnação, pois essas decisões, de que se recorria, 

no sistema anterior, por meio de agravo retido, só eram mesmo alteradas ou 

mantidas quando o agravo era julgado, como preliminar de apelação. Com o novo 

regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o da impugnação. 

 

O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de 

tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias 

proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos 

a respeito dos quais houver previsão legal expressa. (...) A tendência à diminuição 
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 Exposição de motivos do Código de Processo Civil. Disponível em: 

<www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf.> Acesso em jul de 2016.  
61

 Idem.  
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 Idem.  
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do número de recursos que devem ser apreciados pelos Tribunais de segundo grau e 

superiores é resultado da jurisprudência mais uniforme e estável. 

 

Neste caso, constata-se uma grande inconsistência na justificativa para a modificação 

do sistema recursal que também afeta o recurso de agravo de instrumento. A comissão inseriu 

nota de rodapé sustentando que o número de recursos na legislação processual civil é objeto 

de reflexão crítica há anos na doutrina brasileira, e citou estudo de Egaz Moniz de Aragão 

para fundamentar a nova sistemática recursal. 

 

Todavia, o mesmo jurista, em estudo intitulado “Demasiados Recursos?”
63

, defendeu 

a redução dos recursos a apenas três: agravo, apelação e extraordinário, anotando que, ao seu 

ver, esses três recursos atendem ao interesses da brevidade e certeza, interesses estes que 

devem ser ponderados para dar adequado remédio às necessidades processuais. 

 

O renomado jurista ainda afirma:  

 

E mais: é insuportável que para privilegiar a brevidade sejam atropeladas garantias 

constitucionais asseguradas aos litigantes, assim ao autor como o réu. (...) Os que 

criticam os recursos – os três que refiro – apoiam-se basicamente em aspectos 

patológicos do funcionamento do Poder Judiciário, em que sua morosidade assume 

relevante importância. Todavia, o combate à lentidão não se faz com supressão de 

vias de recorrer, mas com a aceleração generalizada da marcha da máquina 

judiciária. Se esta, no seu todo, funciona devagar e ninguém se preocupa com o 

porquê, devagar continuará a funcionar, embora reduzido o número de recursos, 

mesmo que se chegue à extinção absoluta, que deixará os tribunais entregues à 

ociosidade, perdurará a lentidão na primeira instância. 

 

Moniz de Aragão foi preciso em suas conclusões.
64

 Não é reduzindo recursos e 

tolhendo as partes em litígios em seus direitos constitucionalmente garantidos que se 

resolverá a questão da morosidade da máquina judiciária, do grande número de processos 

amontoados nos escaninhos do Tribunais, do grande tempo transcorrido entre a propositura de 

uma ação e a decisão com trânsito em julgado. Fatores outros contribuem para esta questão, 

como, por exemplo, o reduzido número de magistrados em proporção à população brasileira. 
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 MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu, Demasiados Recursos?. in Revista de processo 136, p. 11-31. 

Disponível em: http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_33.pdf. Acesso em jul de 2016. 
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Com efeito, de acordo com o Relatório Justiça em Números 2015
65

, ano-base 2014, 

do Conselho Nacional de Justiça, levando em conta cada grupo de 100 mil habitantes por 

justiça, o Poder Judiciário brasileiro tem uma média de 5,74 magistrados na Justiça Estadual, 

1,68 na Justiça do Trabalho, 1,57 na Justiça Eleitoral, 0,86 na Justiça Federal, e 0,04 nos 

Tribunais Superiores, isso sem contabilizar a Justiça Militar, cujo indicador relaciona o 

número de magistrados apenas com o número de militares. 

 

Não obstante, o legislador optou por soluções imediatistas, e seguindo a sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil de 1939, concebeu a Lei n.º 13.105/2015 com redução 

das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, listando-as em rol taxativo 

que não contempla a decisão que indeferir a produção de provas. 

 

Constata-se prejuízo não apenas à ampla defesa, mas também ao próprio direito de 

ação. Considerando o ônus da prova, autor e réu estão sujeitos a ter indeferido pedido de 

produção de provas que reputam indispensáveis à comprovação de fatos, por decisão que não 

será passível de recurso, o que pode pôr em risco a celeridade e a efetividade da própria 

prestação jurisdicional. 

 

Com efeito, se a prova cujo pedido de produção for indeferido tiver importância 

fundamental para a decisão da causa, sua ausência pode levar o magistrado de primeiro grau a 

convencimento diverso daquele ao qual chegaria se a prova estivesse no processo. Por 

conseguinte, pode o juiz prolatar sentença equivocada, e a questão da prova indeferida só será 

analisada se a instância superior acolher a alegação da prova indeferida, em sede de 

preliminar, em eventual recurso de apelação interposto pela parte. 

 

E, ainda, importante é de se mencionar os casos em que a prova possa perecer no 

curso do processo. Como aguardar até o recurso de apelação para que, em preliminar, seja 

analisado cabimento ou não da produção prova? Notadamente estaríamos de um prejuízo 

irreparável caso a prova não fosse produzida. 
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Assim sendo, o processo retornaria ao status quo ante, a fim de que a prova seja 

produzida e a nova sentença seja proferida levando em consideração o seu conteúdo. Neste 

caso, a parte teria percorrido um caminho longo e desnecessário se lhe tivesse sido 

oportunizado recorrer da decisão indeferitória da produção da prova para a instância superior 

bem antes da prolação da sentença. A celeridade processual, neste caso, teria sido amplamente 

prejudicada. 

 

Essa questão foi alvo de análise minuciosa pelo relator do Agravo de Instrumento n. 

1.301.754-4, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em recurso julgado antes da entrada 

em vigor no atual código. No caso, a agravante recorreu da decisão que indeferiu a produção 

das provas por ela requeridas em ação de indenização, sustentando que a produção de prova 

oral e documental poderia subsidiar a sua defesa de que não houve abuso nas notícias 

veiculadas pelos agravados. Além disso, requereu a produção de prova documental que não 

estavam em sua posse, mas que reputava relevantes para a compreensão dos pontos 

controvertidos e que poderiam ser fornecidas pelas autoridades mediante expedição de ofício. 

 

Ao analisar a preliminar arguida pelo agravado – que não era caso de agravo de 

instrumento, mas de agravo retido, por ausência do requisito da lesão grave ou de difícil 

reparação – o relator assim decidiu: 

 

Supondo que a parte optasse pelo agravo retido (ou o relator convertesse o agravo de 

instrumento em agravo retido) e o processo prosseguisse sem produção de provas 

orais ou dos documentos que se encontram em poder de autoridades administrativas 

e legislativas e que o juiz julgasse procedente a demanda e, por fim, a agravante 

apelasse arguindo a nulidade da sentença, qual a consequência desses 

acontecimentos? Certamente a nulidade do pronunciamento de primeiro grau, o 

retorno dos autos à Vara e então o início da produção da prova oral e a requisição 

dos documentos, com abertura de vista às partes, possibilidade de impugnações, de 

arguição de falsidade, etc., implicam custos (em sentido latu), novos atos 

processuais e, isso, a perda da efetividade da tutela jurisdicional.  

(...) 

Definida a necessidade da produção das provas requeridas, eventualmente prolatada 

a sentença em julgamento antecipado da lide, ela será nula, como visto; e a nulidade 

determinará a realização daquilo que de antemão, hoje, já se sabe relevante e 

imprescindível (e nesse ponto se pode recorrer ao postulado da 

razoabilidade/equivalência: por que razão não se determinar agora, uma vez aberta a 
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via para o tribunal manifestar-se, uma medida necessária?); implicará  a nulidade -, 

em termos práticos, a ofensa a uma garantia fundamental: a da razoável duração do 

processo (art. 5.º, LXXVIII, CF), mantendo as partes presas ao processo por mais 

alguns anos, e riscos ao devido processo legal, que compreende o contraditório e 

este a faculdade à produção de provas, pela possibilidade de com o tempo ocorrer a 

perda de fontes de provas relevantes. Também há a considerar o interesse público 

em uma efetiva resolução do conflito dentro de um tempo razoável, pelos custos 

econômicos que um processo representa para o Estado e pelas consequências 

negativas da lide para o meio social. A gravidade e o grau do dano, de difícil 

reparação, decorrem, portanto, dessa mescla de interesses, do envolvimento de 

interesses protegidos constitucionalmente e da completa falta de razoabilidade da 

ideia que aceita que um processo que necessita de provas possa seguir adiante para 

lá na frente desembocar na perda de todo o esforço realizado pelo juiz e pelo tribunal 

e pelas partes. (...) 

 

Vê-se que antes do advento no código em vigor já era possível prever os problemas 

processuais decorrentes da falta de produção de prova no tempo oportuno. Aliás, sempre foi 

possível. Não é necessário muito esforço mental para tanto. 

 

Inclusive há situações, como mencionado anteriormente, em que o prejuízo de uma 

prova indeferida pode ser irreparável. Veja-se o caso em que uma das partes pede a produção 

de prova pericial que deve ser produzida imediatamente sob pena de perecimento, como um 

edifício incendiado prestes a ruir, ou a oitiva urgente de uma testemunha que padeça de 

doença grave em estado terminal
66

. Destarte, mesmo que a decisão indeferitória da prova 

venha a ser reformada, corre-se o risco de que o ato já não possa ser praticado em razão do 

perecimento. 

 

A razão de o código ter retirado o indeferimento da produção de provas do rol do art. 

1.015 do CPC certamente decorre dos poder probatório do juiz, conforme art. 370 e parágrafo 

único. Segundo tal dispositivo, o juiz pode determinar de ofício a produção das provas 

necessárias à apreciação do mérito, impedindo a realização de diligências inúteis ou 

protelatórias. 
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 TORRES DE MELLO, Rogerio Licastro; RAMOS, Fabiana Souza; BONAGURA, Anna Paola; MONTANS, 

Renato. O agravo de instrumento e o rol do art. 1.015 do novo CPC: taxatividade? Disponível em: 
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Contudo, essa norma só é aplicável quando os fatos não parecerem esclarecidos ao 

juiz, isto é, depende de um juízo de valor unicamente do magistrado, o que implica dizer que, 

se o juiz indeferir a produção da prova requerida por qualquer das partes e estiver convencido 

de que não é necessária mais nenhuma prova, julgará o processo. 

 

Em suma, o Código de Processo Civil representa um retrocesso em matéria de 

proteção aos direitos fundamentais processuais, e carece de reforma para o fim de ser incluída 

no rol do art. 1.015 a possibilidade de recurso contra decisão que indeferir produção de provas 

requeridas pelas partes, principalmente aqueles em que haja a possibilidade de perecimento de 

prova no decurso do processo. 
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CAPÍTULO V - O MANDADO DE SEGURNAÇA COMO SUCEDÂNIO RECURSAL 

A FIM DE PROTEGER O DIREITO CONSTITUCIONAL AO AMPLO 

CONTRADITÓRIO 

 

É cediço que uma demanda pode ou não ser bem-sucedida em razão das provas 

admitidas ou não em juízo, principalmente numa conjuntura em que se busca o respeito pelas 

garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. 

 

O acesso à Justiça de nada adiantaria se não fosse assegurado à parte o direito efetivo 

de provar, e esse direito de fazer provas também deve estar presente quando houver uma 

decisão que inadmite a produção de uma determinada prova, onde a parte, se valendo do 

recurso pertinente, possa guerrear de imediato a decisão. Posto que a decisão que indefere a 

produção da prova, encerrando a instrução, viola o devido processo legal e evidência 

cerceamento do direito de defesa. 

 

Basta dar como exemplo uma decisão que inadmite a produção prova pericial em 

uma mercadoria com prazo de validade curto, caso esta decisão não seja revista, acarretará um 

grave dano de impossível reparação, pois até chegar o momento oportuno para atacar tal 

decisão, qual seja, no recurso de apelação, este produto já terá perecido, e, portanto, 

impossível será a realização da prova pericial. 

 

A eliminação da possibilidade do manejo do agravo de instrumento contra algumas 

decisões interlocutórias, face a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de 

Processo Civil, enfraqueceu as garantias do acesso à Justiça, da ampla defesa e do devido 

processo legal, sendo inadmissível a ideia de que decisões denegatórias de provas sejam 

irrecorríveis. 

 

E com essa taxatividade, independentemente do seu potencial de lesividade às partes 

envolvidas no processo, e, portanto, diante de situações que não comportem o agravo de 

instrumento e sem alternativas para esperar, face a premência da matéria, para recorrer de 

decisões tão somente quando da interposição do recurso de apelação ou de suas contrarrazões, 

representa um novo ponto de análise em relação ao cabimento do mandado de segurança 
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contra ato judicial, a exemplo do que já ocorre, de longa data, nos processos trabalhistas e nos 

Juizados Especiais Cíveis. 

 

Inicialmente, a precaução em utilizar-se do mandado de segurança é verificar se, com 

a sua utilização, não está, na verdade, substituindo um recurso existente para aquela decisão 

que se pretende atacar. 

 

Posto que havendo recurso cabível, carecerá o impetrante do direito de agir, posto 

que deve se levar em consideração, para análise inicial da possibilidade do manejo do 

mandado de segurança, se existe recurso cabível e adequado para a decisão que se quer 

impugnar. 

 

Tal ponto, o qual deve ser observado, já foi objeto de apreciação do Supremo 

Tribunal Federal, restando sumulada
67

 a colocação feita acima. Portanto, a utilização do 

mandado de segurança deve ser encarada como uma hipótese excepcional e não como um 

mero substituto recursal. 

 

E, feita a observação, e entendendo a parte que está diante de uma violação de direito 

líquido e certo, passível de prejuízo irreparável, e sendo urgente o propósito, a parte poderá se 

valer do manejo do mandado de segurança, já que não poderá fazê-lo via recursal, que seria o 

agravo de instrumento, mas que de acordo com a taxatividade do seu uso, não é permitido 

para o caso. 

 

De sorte que, mesmo tendo o legislador taxado as possibilidades de utilização do 

agravo de instrumento como via recursal para as decisões interlocutórias, a parte poderá se 

valer da ação autônoma para impugnar a decisão que, ao seu julgo, está violando seu direito. 

 

Tal possibilidade, não se trata de uma novidade, posto que este entendimento já fora 

objeto de discussão em sede dos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis; neste 

procedimento as decisões interlocutórias são irrecorríveis, visto que não há previsão legal na 

Lei n.º 9.099/95, para tanto, ou seja, não é possível combater as interlocutórias com o agravo 

de instrumento, ou melhor, quis o legislador que as decisões interlocutórios em sede do 
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Juizados fossem, simplesmente, irrecorríveis. Isso, por óbvio, em homenagem aos princípios 

da celeridade e economicidade que informam aquela legislação. 

 

De tal modo, como foi nos Juizados a possibilidade do manejo do mandado de 

segurança, tal possibilidade não poderia deixar de, igualmente, ser pensada aqui, não tratando-

se de, portanto, de um raciocínio esquizoide, muito pelo contrário, o propósito é o mesmo 

afastar a possibilidade da parte sofrer um dano irreparável em frente de uma decisão 

irrecorrível. 

 

Mas existem entendimentos contrários a utilização do mandado de segurança nas 

decisões interlocutórias que não se enquadram no rol do art. 1015 do Código de Processo 

Civil; a exemplo, merece destaque a colocação feita na tese de doutorado de Ana Cláudia 

Rodrigues Müller: 

 

Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame, a 

ponto de não ser possível esperar o momento da apelação, discute-se na doutrina a 

possibilidade de impetração do mandado de segurança ou da correição parcial, para 

encaminhar ao tribunal competente a discussão de imediato. Se existe ou não 

cabimento do mandado de segurança em face de ato judicial, essa é uma ideia que 

passou a ser tratada com maior cuidado pela doutrina e jurisprudência.  

Na medida em que os estudos sobre a matéria evoluíram e cresceram os 

questionamentos em relação à taxatividade do recurso de agravo, tem sido cada vez 

maior a defesa no uso do mandado de segurança para questionar interlocutórias não 

previstas no rol do artigo 1.015.  

Entretanto, a análise merece cuidado, pois se pensa no mandado de segurança a ser 

utilizado nos casos de prejudicialidade à parte das ordens judiciais sem recurso 

previsto. No caso das decisões interlocutórias não previstas no rol do artigo 1015, 

contra elas é cabível recurso de apelação em momento oportuno. Não há aqui 

ausência de recurso. Pode até se falar em um recurso tardio, mas não na inexistência 

recursal.
68 

 

Ela entende que o caminho mais adequado é a ampliação do rol, cogitando uma 

interpretação ampliativa do Código de Processo Civil para o cabimento do recurso de agravo. 

Argumenta que a jurisprudência tratará de estabelecer definições mais precisas para essas 
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Civil de 2015. Tese (Doutorado - Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica - PUC - SP, 2016. p. 
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interpretações, com a finalidade de se evitar que o sistema construído pelo Código de 

Processo Civil de 2015 se torne inócuo.
69

 

 

Tal colocação, ainda que pertinente, esbarra nas regras de hermenêutica jurídica, pois 

o referido rol do art. 1.015, não apresenta termos linguísticos afeitos à genericidade, e 

analisando o parágrafo único deste artigo, percebemos, também, que ampliação do uso do 

agravo de instrumento foi definida pelo legislador, colocando a recorribilidade relacionada a 

procedimentos processuais que não são compostos por sentença de mérito, hipótese em que 

não haveria fase de apelação na qual se pudesse recorrer da decisão que não pode ser alvejada 

por agravo; e apresenta conteúdo claro e definido que pode ser facilmente detectado pelo 

operador do direito em cada inciso: 

 

Art. 1.015 

... 

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de 

sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 

 

E, ainda, temos, a previsão do inciso XIII, deste mesmo artigo, sobre a viabilidade do 

recurso em “outros casos expressamente referidos em lei” é uma clara negação da 

exemplificatividade; somente será permitido o recurso se outra lei indicar ser ele cabível em 

determinada situação, novamente focando em uma normatividade estrita, prevista, explícita e 

não genérica ou exemplificativa. 

 

O posicionamento pelo entendimento da exemplificatividade do rol do art. 1.015, 

apesar de todas essas características indicarem o contrário, estão baseados tanto na falta de 

previsão da recorribilidade imediata de algumas decisões por seletividade legislativa, como 

exemplo a decisão que rejeita a exceção de incompetência, que não é passível de agravo de 

instrumento e pode gerar a anulação posterior do processo; como na falta de uma previsão 

específica da recorribilidade de questões urgentes, como as denegatórias de provas passíveis 

de perecimento, e que o reconhecimento posterior em preliminar de apelação, ou 

contrarrazões de apelação, potencialmente ensejaria a anulação do processo e atentaria contra 

a celeridade, economia e efetividade processual. 
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O entendimento pelo rol não taxativo decorre da ideia de que a não adoção do rol 

como sendo exemplificativo acarretaria em consequências indesejáveis para as partes, 

implicando na possibilidade de um gravame pela aplicação correta do rol; e não de uma 

realidade, o rol como instituído. 

 

Sobre esse ponto, merece destaque o apontamento de Vinícius Silva Lemos
70

, de que 

o legislador não quis abrir para a produção de provas a recorribilidade via agravo de 

instrumento, o inciso VI do art. 1.015 deixou claro que seria apenas para as decisões que 

versassem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, não havendo, portanto, a 

possibilidade, por exemplo, de impugnar-se a decisão sobre a produção de prova pericial. 

Inclusive, alerta o autor, que esta hipótese estava entre o rol das propostas oriundas do projeto 

do código nas emendas realizadas na Câmara Federal, e acabou por ser excluída na votação 

do texto final pelo Senado, ou seja, existia mas foi retirada a possibilidade, de sorte a concluir 

pela não exemplificatividade do rol. 

 

Portanto, concluindo pela taxatividade do rol, a medida adequada para solucionar a 

questão seria a edição de projeto de lei que complementasse as hipóteses de recorribilidade 

imediata, e enquanto isto não ocorre, mas seguro é optar pelo manejo do mandado se 

segurança como sucedâneo recursal, do que tentar enveredar pela tese da ampliação do rol 

taxativo. 

 

E quanto a possibilidade da correição parcial, temos que não seria pertinente tal 

manejo, pois somente pode ser utilizada diante de erro in procedendo, nunca no erro in 

judicando.
71

 E a incorreta apreciação ou valoração de provas, sua admissão ou não, é matéria 

de direito, portanto afeta ao mérito. 

 

E pelo fato das decisões que não são guerreadas pelo agravo de instrumento, não 

estão contempladas no rol, poderem ser impugnadas em preliminar de apelação, retiraria a 
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ideia de "irrecorrível"
72

 e, assim, não sendo possível a utilização da correição parcial, posto 

que, para tanto, é necessário que não caiba recurso algum. 

 

Todavia, há o entendimento, que caberia a correição parcial, pois naquele momento a 

decisão seria irrecorrível, o que poderia trazer urgência face a possibilidade de causar 

prejuízo. 

 

Mas a decisão somente é irrecorrível, pois o momento para interposição do recurso 

foi diferido, ou seja, existe o recurso, o momento para sua interposição é que foi alterado pelo 

legislador processual, que quis implementar celeridade no processo, sendo esta a tônica 

implementada, a celeridade, na reforma do Código de Processo Civil. 

 

Concluiu-se, então, pela impropriedade do uso da correição parcial neste caso, já que 

existe o cabimento do recurso no momento oportuno, todavia, pela premência da situação, o 

manejo correto seria do mandado de segurança, porquanto naquele momento a decisão é 

irrecorrível. 

 

Sem falar que a parte passiva na correição é o juiz e ainda da alegada 

inconstitucionalidade por alguns, visto que a correição não nasce da lei, mas sim dos 

regimentos internos dos tribunais.
73

 

 

Mas, a própria constituição permiti que os tribunais elaborem seus regimentos 

internos, podendo, portanto, tratar de do instituto jurídico da correição parcial.
74

 

 

E ainda, alguns tribunais permitem a fungibilidade da correição com o agravo, como 

é o caso do TJ-RO em seu art. 373. Se a hipótese não comportar a correição parcial, mas 

admitir o agravo de instrumento e for tempestiva a inconformação, o Tribunal conhecerá do 

pedido como agravo. Mas desde que a o manejo da correição esteja dentro do prazo do AI.
75

 

 

                                                           
72

 LEMOS, Vinícius Silva. O agravo de instrumento no novo CPC. 1ª ed. São Paulo: Lualri Editora, 2016. p. 

230. 
73

 NERY JR, Nelson; NERY, Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 2.154. 
74

 LIMA, Edilson Soares de Lima. A correição parcial. São Paulo: LTR, 2000. p. 104. 
75

 Regimento Interno do TJ/RO - art. 373. Se a hipótese não comportar a correição parcial, mas admitir o agravo 

de instrumento e for tempestiva a inconformação, o Tribunal conhecerá do pedido como agravo. 



83 
 

 
 

Voltando ao cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal é 

importante citar obra coordenada pelo Prof. Fredie Didier Jr., em trecho de autoria de Rogério 

Rudinik Neto: 

 

“Não obstante, as disposições do novo Código acerca da irrecorribilidade imediata, 

em regra, das decisões interlocutórias geram duas ordens de preocupações na 

doutrina. Para alguns, a nova sistemática poderá ocasionar a elevação do número de 

processos anulados quando do julgamento das apelações; Para outros, há decisões 

não inclusas no taxativo rol do art. 1.015 cuja revisão não pode aguardar o 

julgamento do recurso de apelação, como a que suspende o prosseguimento do feito 

em 1º grau em função da ocorrência de prejudicialidade externa. Nessas situações, 

será corriqueira a interpretação de mandado de segurança contra ato jurisdicional”.
76

 

 

Por esta colocação se depreende que o cabimento do mandado de segurança somente 

poderá ocorrer se o direito envolvido puder perecer e somente esta via for capaz de satisfazer 

o acesso à justiça e não sendo hipótese de agravo de instrumento. 

 

E esse perecimento, bem como a ineficácia do recurso, serão objeto de apreciação 

pelo relator do mandado de segurança, que irá avaliar tanto sob uma perspectiva do acesso a 

justiça, como pela instrumentalidade do processo, posto que o processo visa a assegurar bem 

jurídico e solução justa de conflitos e não é fim em si mesmo. 

 

Esta análise deve sopesar entre a possibilidade de se aguardar o julgamento de 

eventual apelação, onde trará a possibilidade de dar o direito à parte impetrante, ou o 

deferimento da medida neste momento, por mandado de segurança, seja o necessário para se 

evitar o eventual perecimento do direito envolvido. 

 

Havendo a conclusão de que aguardar o momento recursal oportuno, segundo o 

Código de Processo Civil, não trará prejuízo quanto ao direito material da parte, o mandado 

de segurança carece do requisito do risco concreto de perecimento do direito, por outro lado 

havendo a possibilidade de prejuízo e para evitá-lo, haverá de ser apreciado o mandado de 

segurança. 
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Mas uma premissa há de ser observada, a mera ausência da específica decisão que se 

pretende recorrer no rol do art. 1.015 não é causa que permita substituir ao bel prazer o agravo 

de instrumento por um mandado de segurança, eis que a intenção do rol em evidência é, 

justamente, promover a irrecorribilidade imediata de decisões judiciais, e não dar maior 

ênfase ao mandado de segurança, até porque, a ideia do manejo do mandado de segurança, 

neste caso, como sucedâneo recursal, deve ter como propósito evitar o perecimento do direito, 

e não uma mera irresignação com a decisão interlocutória. 

 

As decisões interlocutórias não contempladas pelo rol do artigo 1.015 do Código de 

Processo Civil e que apenas poderão ser objeto de revisão no recurso de apelação, mas que, 

efetivamente, não possam aguardar tal momento, uma vez demonstrada a urgência face a 

possibilidade do perecimento do direito, poderão ser objeto de mandado de segurança. 

 

Importante observar que para escolha pelo mandado de segurança, é saber que, uma 

vez utilizado este substituto recursal, a preclusão se operará e não mais, a preclusão, ocorrerá 

em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 

 

Pois, uma vez não deixando para combater a decisão interlocutória, não listada no 

rol, ou seja, aquelas não passíveis de agravo de instrumento, no momento oportuno, segundo a 

lei processual, a parte acabou por escolher pela possibilidade da preclusão. 

 

E, assim sendo, a parte não poderá recorrer novamente, não poderá na preliminar da 

apelação ou das contrarrazões, atacar a decisão interlocutória que foi objeto do mandado de 

segurança. 

 

Este raciocínio se implementa pela aplicação do § 1º do art. 1.009 do Código de 

Processo Civil: 

 

CPC 

Art. 1.009.  Da sentença cabe apelação. 

§ 1
o 

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito 

não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem 
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ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão 

final, ou nas contrarrazões. (GN) 

 

Ora, se a parte resolveu utilizar o sucedâneo recursal, ela atacou a decisão 

interlocutória, portanto, operou-se a preclusão. 

 

Pensando num cenário ideal, sopesando celeridade processual e segurança jurídica, o 

rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil permaneceria taxativo, contudo conteria mais 

incisos para prever a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias que, uma vez não 

combatidas, possam causar lesão irreparáveis as partes e, assim, eliminado o uso do mandado 

de segurança como sucedâneo recursal, bem como atenderia a celeridade mantendo-se a 

irrecorribilidade imediata das decisões excluídas do rol taxativo. 
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CONCLUSÃO 

 

Vimos que, após a Segunda Grande Guerra, é tendência no direito atual as 

constituições democráticas consagrarem em seus textos normas processuais como direitos 

fundamentais, e que o Brasil não procedeu de forma diferente, pois positivou em seu bojo os 

princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça. 

 

Também foi exposto que tais princípios são de observância obrigatória para o 

ordenamento jurídico infraconstitucional. 

 

Não obstante, o atual estatuto processual civil, ao introduzir a reforma processual, 

modificou o regime recursal, impondo rol taxativo de hipóteses de cabimento para o recurso 

de agravo de instrumento que não contempla a possibilidade de manejá-lo contra decisões 

judiciais que indeferirem o pedido de produção de provas em sua amplitude, deixando apenas 

para a hipótese de exibição ou posse de documento ou coisa. 

 

Decerto que a supressão deliberada de tal hipótese se deve ao fato de que a produção 

de provas é regida pelo dever de lealdade e boa-fé processual, o que, em tese, obrigaria os 

litigantes a não ocultar nenhuma prova relevante do processo, bem assim pelo poder 

probatório do juiz, que pode produzir prova de ofício quando reputar que o fato não está 

devidamente esclarecido. 

 

Contudo, verifica-se que o código conferiu um poder excessivo à figura do 

magistrado, como se este não fosse passível de cometer erros. O juiz é tão falho quanto 

qualquer humano, tanto assim que há um grande número de recursos providos, ainda que 

parcialmente, em segunda instância. 

 

É essa possibilidade de equívoco quanto ao indeferimento de provas à qual o 

legislador parece ter fechado os olhos e, que, ocorrendo, acarretará, inevitavelmente, restrição 

aos direitos constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e devido processo legal das 

partes envolvidas. 

 



87 
 

 
 

Os moldes anteriores, de cabimento do agravo de instrumento, já estavam bem 

delineados, decisão capaz de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. O atual uso de 

um rol taxativo, não deveria ter retirado esta possibilidade, bastando o legislador ordinário tê-

la mantido e, desta forma, não impactaria, ou nosso sentir, na violação dos princípios 

constitucionais afetos ao caso. 

 

A história do processo civil brasileiro e a experiência da doutrina e da jurisprudência, 

mostram a inconveniência da adoção de expediente como o que acabou prevalecendo, a 

taxatividade para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. História e experiência 

foram ignoradas e desprezadas.
77

 

 

E mais outra vez, o mandado de segurança se torna o instrumento hábil a corrigir o 

equívoco do legislador, neste particular, em não admitir o recurso de agravo de instrumento 

nas decisões que denegam a produção de provas, em especial aquelas que podem perecer no 

curso do processo. 
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