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PREFÁCIO
Todo Prefácio é sempre redigido por alguém que não seja Autor da
obra prefaciada, e que antecede o conteúdo do texto do livro, com explanação
de seu conteúdo, objetivos e, ainda, sobre a pessoa do Autor
No caso em tela, antes de se ingressar no conteúdo do prefácio propriamente
dito, com esses aspectos técnicos mencionados, gostaria de tecer alguns
comentários acerca do convite e da minha satisfação e alegria de poder realizálo no presente livro, com o título “PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO
CIVIL BRASILEIRO”, de autoria do professor doutor Horácio Monteschio.
Acredito que o convite a mim formulado para prefaciar a presente
obra se deveu mais não aos méritos acadêmicos de quem o faz, mas, sobretudo,
ao gesto de grande bondade e delicadeza da pessoa do doutor Horácio
Monteschio. Mas, de qualquer sorte, reconheço que para mim, que já o conheço
de longa data, tendo, inclusive, participado da banca examinadora de seu
mestrado no Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, ao lado dos
ilustres professores doutores Clayton Reis, Orientador, e doutor José Sebastião
de Oliveira, constitui-se em motivo de bastante surpresa, de imensa satisfação e
alegria, principalmente em poder ver o presente livro, como parte dos frutos de
suas pesquisas e estudos realizados.
O livro, que ora é prefaciado, do professor doutor Horácio
Monteschio, resultado de profunda pesquisa, com base em doutrina
especializada, como se observa das referências bibliográficas, tem por conteúdo
e objeto principal a análise da produção da prova na Teoria geral do processo.
Esta disciplina no estudo do direito processual é de suma importância, pois
permite ao estudioso, pesquisador e profissional do direito processual a
extensão e compreensão do processo. Vários tópicos são enfrentados na Teoria
geral do processo, partindo-se desde a competência legislativa, passando pelos
institutos fundamentais do direito processual – jurisdição, ação, processo e
ação –, além da lei processual, sua natureza, fontes, interpretação e aplicação,
histórico do direito processual, princípios do direito processual, meios
alternativos de solução de conflitos de interesses, funções essenciais à justiça
(Ministério Público, Advocacia pública e privada e Defensoria Pública), atos
processuais, nulidades processuais, Poder Judiciário, competência dos órgãos
jurisdicionais, direito probatório, recursos, execução e coisa julgada.
Nas lentes do doutor Horácio Monteschio não passou despercebido
o direito probatório, pois, de maneira especial, procurou estudar e pesquisar
a produção da prova, o ônus da prova, a carga dinâmica da prova, a delação
premiada, dentre outros temas.
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O Capítulo da prova e da teoria da prova, no estudo do processo, seja na
Teoria Geral do Processo, na Teoria Geral do Processo Civil, no Direito Processual
Civil, Direito Processual Penal, Direito Processual do Trabalho, no Direito
Processual Militar, Direito Processual Eleitoral, no Processo Administrativo, é de
extrema importância para o estudioso, pesquisador e profissional do Direito.
O Autor, repita-se, cuidou do direito a produção da prova, em particular
na Teoria geral do processo, fazendo incursão em temas do direito probatório, como
é o caso da teoria da carga dinâmica da prova, tendência do direito processual
contemporâneo, afastando, como geral, da carga estática da prova e, também, da
delação premiada, praticamente inovação do Direito Processual Penal brasileiro.
Como se pode observar, preocupou-se o Autor em trazer nessa
obra temas que podem tem grande aplicação no Direito vivo, no dia a dia dos
profissionais do Direito. Também de grande valia para o estudioso e pesquisador
do direito, em especial do direito processual, na temática da prova.
O conteúdo da obra, mormente no que se refere a prova, no ordenamento
jurídico brasileiro, é atual e merece ser enfrentado, pesquisado e estudado por aqueles
que atuam, principalmente, na área jurídica. Isto porque se observa uma tendência
contemporânea no estímulo dessas novas teoria em tema relativa à prova. Para seu
estudo e pesquisa, o Autor enfrentou vários princípios voltados à prova.
Aliás, a legislação pátria, atualmente, aponta para esse caminho
o Código de Processo Civil de 2015 e, também, a legislação processual penal.
É de se destacar que este Código, que agora contém uma Parte
Geral, em seu art. 15, no Capítulo Da aplicação das normas processuais, assim
estabelece, in verbis: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
De outro lado, é tendência, nos mais diversos ordenamentos
jurídicos, no sentido de se ampliar as possibilidades das partes em resolver seus
conflitos de interesses, trabalhar com o princípio dispositivo, pelo qual as partes
têm um poder de disposição.
Antes de finalizar o prefácio, algumas palavras com relação a
pessoa do Autor, atualmente professor e doutor, Horácio Monteschio.
Horácio Monteschio tive oportunidade de conhecê-lo por ocasião
do desenvolvimento de seu mestrado no Programa de Pós-graduação em
Ciências Jurídicas – Mestrado em Direito, no Centro Universitário de Maringá
– UNICESUMAR, quando também participei de sua banca de conclusão.
Pude já nessa época, durante esse convívio no UNICESUMAR,
no desenvolvimento de seus créditos, da orientação a cargo do professor
doutor Clayton Reis, constatar que se trata de uma pessoa muito responsável,
mostrando-se muita dedicada aos seus deveres acadêmicos. Isso tanto
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é verdade, que na sequência já ingressou no doutorado na Faculdade Autônoma
de Direito – FADISP, na cidade de São Paulo, onde concluiu seu doutoramento,
tendo publicado o livro “Política Brasileira – A Crise de Representação e os
Instrumentos para o Controle dos Mandatos Eletivos”, Curitiba: Juruá, 2018.
Atualmente, está desenvolvendo o seu pós-doutoramento na
Universidade de Coimbra, em Portugal. A trajetória de seus estudos demonstra
o gosto pela pesquisa na área do Direito.
Encerrando, uma última palavra a Editora e aos Leitores.
Inicialmente, a Editora, em tornar possível a publicação da presente obra, o
que permitirá a divulgação e acesso amplo aos leitores. Ao Leitor os nossos
cumprimentos, com a recomendação e sugestão para leitura, isto porque para o
Autor, os leitores são os destinatários mais importantes da presente obra, já que
serão eles que poderão lê-la, avaliá-la, extrair as lições e aprendizados, fazendo
as devidas reflexões, tecendo, inclusive, as críticas construtivas.
Ao Autor, professor doutor Horácio Monteschio, os meus parabéns,
com votos de sucesso. A todos os meus cumprimentos.
Maringá, 6 de setembro de 2019, véspera da data do feriado da
comemoração da Independência do Brasil, conhecida pelo episódio do “Grito
do Ipiranga”, em que se celebra a emancipação brasileira do reino de Portugal.
Ivan Aparecido Ruiz
Pós-doutor pela Universidade de Lisboa (FDUL),
Doutor pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP) e Mestre em Direito
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL);
Professor Associado da Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
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PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
1 INTRODUÇÃO
O desígnio deste artigo é evidenciar que o processo judicial faz parte
de uma nova geração da senda democrática, ou seja, a democracia participativa.
Sob tal perspectiva, utilizaremos renomados processualistas para trazer a
discussão o processo como elemento emancipatório da democracia e dos
anseios democráticos do indivíduo/cidadão. Com esse objetivo iniciaremos por
investigar a função do processo judicial.
Para tanto, será analisado o ordenamento jurídico, suas tendências e
influências para com o processo judicial. Dentre as tendências, analisaremos os
autores que consideram o processo judicial como um processo revolucionário,
ou seja, justamente por tratar-se de um procedimento público que confere um
espaço político de debate democrático, possibilitando assim o redimensionando
do indivíduo a um renovado espírito participativo.
Além desse aspecto procuraremos demonstrar que o processo judicial
pode assumir a função de uma fonte normativa nutrida pelas sentenças judiciais,
superando-se dessa forma o tradicional conceito de procedimento.
Sob tal perspectiva, analisaremos as principais questões que incidem
em um processo justo. Dessa forma, procurar-se-á superar o simples processo
legal, haja vista, que os principais modelos constitucionais estão construídos na
senda de proteção das garantias processuais constitucionais, e, de certo modo,
entre processo e constituição existe uma adjetivação.
Destarte, serão discutidos os escopos processuais que lhes dão
sustentação, sendo eles, o escopo jurídico, social e humanizador. Por fim,
procuraremos elucidar o princípio do contraditório como elemento da
Democracia Participativa. Assim sendo, abordaremos o processo judicial como
sendo revestido de um procedimento democrático, legitimador das decisões
estatais. Neste item, a decisão jurisdicional passa a ser observada como fonte
normativa, revestida pelas garantias constitucionais, inclusive pelo princípio
do contraditório, que possibilita e, de certa forma responde aos anseios de
participação do cidadão na construção do direito, bem como da presença de um
processo justo.
A análise da função atual do processo judicial deve superar o conceito
tradicional, aportando dessa forma, uma renovada dimensão de significado,
chegando a transcender o que usualmente lhe é atribuído. Neste sentido, podese dizer que “[...] o processo é, antes de tudo um instrumento através do qual
o poder é exercido”1
1

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. São Paulo: Editora Revista
13
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Nas palavras de Pedro Berlolmo processo é tanto “institución Del
ordenamiento jurídico, de por sí ya implica una forma de equilibrio de intereses
públicos, privados y sociales” 2. Para Satta (2003) está é a atual missão do
processo, ou seja, o processo revolucionário.3
Como vemos, esta doutrina transcende profundamente o conceito de
processo (ou melhor, supera as teorias que o delimitam como um instrumento
da jurisdição, ou então, mera relação jurídica), integrando-o ao sistema
jurídico via garantias processuais constitucionalizadas democraticamente.
Sendo assim, legitimou-se normativamente o processo judicial, garantindo-o a
jurisdicionalidade.4
Sob tal perspectiva se pode afirmar que entre processo judicial e a
constituição existe uma co-pertença, ou seja, Nessa perspectiva, que é de
direito democrático, o processo não é instrumento da jurisdição ou mera relação
jurídica entre partes e juiz, porque é instituição-eixo do princípio do existir do
sistema aberto normativo constitucional-democrático e que legitima o exercício
normativo da jurisdicionalidade em todas as esferas de atuação no Estado que,
por sua vez, também se legitima pelas bases processuais instituitivas de sua
existência constitucional.5
Como observamos, o processo como “instituto do direito posto”,
com valoração positiva no ordenamento jurídico constitucional-democrático,
arquiteta-se em uma auspiciosa e complexa engrenagem carregada de
particularidades e de universalidade que lhes dimensionam como uma
grande conquista das atuais democracias, instrumento que “consigue, por
encima del querer del particular y por encima del querer del Estado dentro
del próprio proceso.”6
No entanto, há que se ponderar que ainda nas lições de Bernal que
“o ordenamiento jurídico tiene como predicado de su propia existência el de
«efectuarse» siempre y en todo momento” conjecturando-se este pelo processo
revolucionário, o qual carrega a missão de“[…] hacer patente ante los ciudadanos

dos Tribunais, 1993. p. 156
2
BERLOLMO, Pedro .L..El Derecho al Proceso Judicial. Calle, Bogóta: Editorial Temis S. A.,
2003.p. 26.
3
SATTA, Salvatore. Derecho Procesal Civil III. Buenos Aires: Ediciones Juridica EuropaAmerica, 1971.
4
COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Edición (Póstuma).
Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958.
5
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Editora Landy,
2002.p. 69
6
BERNAL, Antonio Martínez. La misión del proceso en el sistema del derecho.Fecha de
publicación. Editor/es: Murcia: Universidad de Murcia, 1943. p. 16-17.
14
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la eficacia que La ley posee, y proteger en el caso concreto al particular”. 7Por
outro aspecto, não se pode deixar de observar o mérito e a utilidade dos estudos
exclusivamente jurídico-conceituais ou analíticos das normas vigentes.8
Nesse sentido, devemos observar a relação do processo com o
ordenamento jurídico, bem como as influencias e relações do sistema político
e da sociedade na seara processual. Dessa forma, as “orientaciones políticas
recogidas normativamente en los textos constitucionales se reflejan, en alguna
medida, en la regulación del desarrollo del proceso; sino que, además, éste, en
tanto que fenómeno social, se encuentra condicionado por el sistema político
en el que se produce”.9
Para Ferrajoli10 é por intermédio do processo que podemos traspasar
os paradigmas do formalismo normativo, bem como de uma democracia
meramente formal.
É importante ressaltar a presença do processo como instrumento
verificador/ garantidor de uma democracia substancial/constitucional. Notese, então, em consonância com o pensamento de Antonio Martínez Bernal
“ser el proceso la garantía de la existencia del Estado mismo como unidad
política organizada por el Derecho, la encontramos, con la entrega ejemplar
de su vida, voluntariamente sacrificada a la idea de que el orden jurídico vale
por sí, debe valer como orden, independientemente de la bondad o - maldad
de su contenido”.11
Sob esta perspectiva que aliada à evolução tanto das sociedades
complexas (ou leiase plurais) quanto das instituições, ambas compondo a
estrutura estatal que deve modelar o processo judicial (como fenômeno cultural)
em sua realidade, evidencia-se uma valorização da práxis processual na
construção normativa do direito, afinal, faz-se “[...] necesaria la determinación
de la esencia constitutiva del proceso y necesaria también la apreciación
Del momento del resultado, porque a través del resultado el proceso, como
actuación de valor positivo, muestra su significado vital, su alcance formativo
de experiencia.12 (BERNAL, 1943, p. 11-12).
BERNAL, Antonio Martínez.op. cit. p. 16-17.
Iden.
9
FAVELA, José Ovalle. Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad.In: KAPLAN, Marcos
(Compilador). Estado derecho y sociedade. Serie J? Enseñanza del Derecho y Material Didáctico.
Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacional Autonóma de
México, 1981.p. 170.
10
FERRAJOLI, Luigi. Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com
Luigi Ferrajoli/ Alexandre Morais da Rosa...[ET.al.]; (organizadores) Luigi Ferrajoli, Lenio Luiz
Streck, André Karam Trindade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 260.
11
BERNAL, Antonio Martínez.op. cit. p. 15.
12
BERNAL, Antonio Martínez.op. cit. p. 11-12.
7
8
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Sob outra perspectiva, Darci Guimarães Ribeiro aponta para o fato de
que o processo não deve ser compreendido como mera abstração, mas sim como
um lócus de participação democrática do cidadão. Quebrada a falácia processual
de tê-lo como instrumento de concreção do direito material, o processo passa a
ser considerado como uma possibilidade para o cidadão apresentar seus anseios
e ser ouvido perante um órgão estatal.13
No entanto, há muito têm se observado a dificuldade de participação
do indivíduo nos moldes tradicionais da democracia representativa, como bem
elucidado por Norberto Bobbio (1992). Para isso, adequando-se à perspectiva
de um Estado democrático de direito, garantiu-se o direito de acesso amplo
e restrito ao poder judiciário (art. 5º, inc. LXXIV, da Carta de 1988) como
alternativa crise das atuais democracias, motivo pelo qual o processo ocupa
privilegiado lugar no âmbito das discussões propostas pelos indivíduos.14
Outro aspecto levantado por Darci Guimarães Ribeirorefere-se à presença de
extensos textos legislativos meramente decorativos. Nesta seara, a perspectiva
meramente normativa/ analítica do conceito de direito têm passado a idéia de
que a simples produção legislativa tem o condão de alterar os fatos prometidos
pelo legislador.15 Ainda neste contexto sobre a teoria do processo defendida
Darci Guimarães Ribeiro defende que o direito nasce a partir da sentença
judicial. Nesse contexto, a principal finalidade do ordenamento jurídico é
“[...] hierarquizar os interesses da sociedade, e não criar direitos” nesta senda,
o ordenamento jurídico teria uma dupla função, tanto a função prescritiva e
reguladora do direito que “ [...] se caracteriza por uma intenção diretamente
orientadora e promotora da ação social” [...], uma função psicológica, que
consiste na “[...] atividade através da qual o Estado hierarquiza os interesses
das pessoas em sociedade, [...]” bem como uma perspectiva judicial: que “[...]
consiste na função, através da qual, a hierarquia dos interesses em sociedade
serve de diretriz ao juiz em sua tarefa de aplicar os valores que anteriormente
essa sociedade estabeleceu como sendo essenciais”.16
A partir desta segunda perspectiva e da efetiva aplicação normativa
é que se pode observar a criação do direito com primazia no caso concreto.
Construção efetivada pelo mecanismo criado pelo ordenamento jurídico para
tornar efetiva a hierarquia dos interesses em sociedade: a sanção. Têm-se,
portanto, uma ampla visão do proceso frente à teoría geral do direito, afinal,
RIBEIRO, Darci Guimarães. Da Tutela Jurisdicional às Formas de Tutela. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2010. p. 235.
14
BOBBIO, Norberto. Sobre os fundamentos dos direitos do homem. In:________. A Era dos
Direitos. 4. ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 15 – 24.
15
Iden. p. 28-29).
16
Ibiden p. 28-29.
13
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o proceso “[…] es también desde la teoría del derecho, una fuente de creación
de una norma jurídica, la sentencia judicial.”
Nesse sentido, Favela (1981) argumenta que o processo não é uma
simples abstração, nem uma entidade atemporal ou histórica que não tem
dimensões concretas. Pelo contrário, o processo judicial é um instrumento
jurídico, um fenômeno social sobre o qual devem influenciar as condições sociais,
econômicas, políticas e culturais do contexto concreto em que se encontram.
A distinção entre verdade real e verdade formal sempre foi uma questão
discutida pelos filósofos que estudam o Direito, mas fica o questionamento: até
que ponto é necessário o exame da verdade para a construção de uma solução
de litígio justa para os participantes de uma demanda? É possível encontrar a
verdade dos fatos em alegações de partes em um processo judicial ou trata-se de
uma utopia filosófica? Qual seria a verdade que poderia satisfazer o julgamento
em um sistema jurídico do Estado Democrático de Direito? Este trabalho
tem por objetivo trazer um diálogo entre as verdades ou até mesmo entre as
mentiras. Não que este artigo tivesse a ousadia de tentar exaurir o assunto
proposto, até porque faltariam linhas para tentar se expressar, e mesmo assim,
ficariam perguntas.
Traçar uma linha, um diálogo entre os assuntos, já é o bastante, bem
como despertar o leitor para buscar também respostas para tantas perguntas
que temos diante dos dilemas de lealdades que encontramos entre a justiça e
o Direito. Assim, destacam-se as questões referentes aos direitos e garantias
fundamentais como razão para a busca da verdade nos casos em que a sociedade
como um todo se torna vítima dos fatos.
2 NOVO CONTEXTO PROCESSUAL BRASILEIRO
O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) consagrou um modelo
processual civil constitucional ao positivar que todas as normas nele contidas
devem ser ordenadas e interpretadas conforme os preceitos estabelecidos na
Constituição da República de 1988.17
Desse modo, o atual diploma processual preocupou-se com a
reprodução e densificação de compromissos constitucionais através, do que
convencionou-se denominar, de normas fundamentais, previstas nos artigos 1º
ao 12 do CPC/15 e outros esparsos ao longo do Código.18
Art. 1º. CPC. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores
e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código.
18
Mister salientar, nesse sentido, que trata-se de um código orgânico, com escopo de conferir
alto grau de coesão ao sistema processual civil, por meio do alcance das normas fundamentais
17
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Isso significa que, embora não expressos em determinado dispositivo
no corpo do Código de Processo Civil de 2015 princípios como a eficiência,
contraditório e paridade de tratamento devem nortear a discussão pelas partes e
as decisões do intérprete ao longo de todo o processo.
Ademais, não se pode descurar do relevo conferido pelo legislador
ao direito fundamental ao justo processo, sendo este compreendido como a
prestação da tutela adequada, tempestiva e efetiva.19
Desse modo, consagra-se o que já se conhecia como processo
civil de resultados, evidenciando a necessidade pela efetividade da resposta
jurisdicional, traduzida na plena satisfação do direito adequadamente
reconhecido em tempo razoável.
Nesse contexto de destaque atribuído à efetividade20, enquanto
princípio e norte do escopo garantista da Constituição Federal de 5 de outubro
de 1988, dedica-se o legislador em tornar hábeis os instrumentos processuais
postos à disposição dos jurisdicionados.
Este é, portanto, o ponto de partida do presente do trabalho, cujo
objetivo se dirige, especificamente, à análise do instituto do ônus da prova no
CPC/15 e as principais implicações práticas decorrentes ante a vigência do
aludido diploma processual.
Diferentemente do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), o
legislador processual previu, expressamente, a dinamização do ônus da prova,
embora esta já fosse reconhecida pela jurisprudência. Contudo, com o advento
do CPC/15 é que o tema ganha contornos mais definidos, mormente quanto aos
requisitos, limites e momento processual adequado para aplicação.
A principal consequência da positivação da distribuição dinâmica do
ônus da prova foi o encerramento do debate sobre a sua aplicação subsidiária
e excepcional, já que agora está prevista em dispositivo autônomo (artigo 373,
§1º, do CPC/15).
Para tanto, utilizou-se o método hipotético-dedutivo e a técnica de
pesquisa bibliográfica, através da análise sistêmica dos dispositivos do CPC/15,
especialmente quanto àqueles alterados ou inéditos em relação ao CPC/73, além
de pesquisa jurídica doutrinária sobre o tema.
Por fim, o objeto do presente artigo destina-se à apresentar as principais
alterações teóricas e práticas geradas a partir da introdução, no recente diploma
processuais e, consequentemente, das finalidades constitucionais às normas nele estabelecidas.
19
Art. 6º. CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva.
20
A flexibilidade do CPC/15 suprimiu o modelo de tipicidade rígido do CPC/73, devendo o novo
código ser interpretado à luz do vetor da efetividade, sendo este, inclusive, núcleo de preocupação
da atividade executiva.
18
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processual, de um dispositivo específico sobre o tema da técnica processual da
distribuição dinâmica do ônus da prova.
O processo civil tem como princípios que o instituem o contraditório,
a ampla defesa e a isonomia. Qualquer manifestação da jurisdição que deixe de
observar os referidos princípios e, consequentemente, que não seja regida pelo
devido processo, estará em desacordo com a ordem vigente, e se constituirá em
uma sequência de procedimentos ou de ritos que produzirão decisão carecedora
de legitimidade.
A fim de que atenda, portanto, aos anseios constitucionais-democráticos,
a formação do processo deve, cada vez mais, ser construída, em conjunto pelas
partes e pelo julgador que, em posição isonômica, mas não inerte, abre espaço
para o diálogo processual, e profere cada decisão com base no que foi trazido aos
autos pelas partes, em contraditório, facultada a ampla defesa.
Neste sentido é que as provas se apresentam como estruturadoras do
procedimento, uma vez que são as maiores expressões do contraditório e da
ampla defesa.
É por esta razão que as decisões judiciais devem estar obrigatoriamente
vinculadas às provas constantes nos autos e valoradas em conjunto pelas partes
e pelo julgador.
Por estar a decisão judicial vinculada ao conjunto probatório, é
imprescindível, para que não se permitam discricionariedades, que tenham
vindo aos autos as provas necessárias à comprovação das alegações formuladas
pelas partes, de modo que, ao proferir a decisão, o juiz possa declarar o direito
a quem, de fato, seja seu titular.
O encargo de provar, portanto, não pode ser um obstáculo para que
a parte alcance seu direito. É isso que se pretende com a distribuição dinâmica
do ônus da prova entre as partes, teoria que foi adotada pelo novo Código de
Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Destarte se apresenta,
em contraponto com a teoria estática, como uma abertura para que, no caso
concreto, seja propiciada a produção da prova, servindo se o juiz cada vez menos
da sua não produção como critério de julgamento e possibilitando às partes uma
participação mais ampla, fundada nos princípios institutivos do processo.
A despeito dos benefícios para o processo, a aplicação da distribuição
dinâmica do ônus probatório pode ser questionada quando a Fazenda Pública
compõe um dos pólos processuais. Isso porque, a Fazenda Pública tem algumas
prerrogativas que lhe concedem tratamento favorecido, a fim de que seja
garantida a defesa do interesse público.
Ao analisar os fundamentos da teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova, sua disciplina pelo novo código de processo civil
e a sua aplicabilidade.
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PROVA JUDICIAL
Antes de adentrar no tema específico do artigo, importante definir
um conceito para a prova e destacar sua relevância para o processo judicial,
uma vez que constitui-se como instrumento hábil e indispensável à solução da
controvérsia e, consequentemente, à consecução de uma justiça eficiente.
As provas são definidas, por Humberto Theodoro Júnior, como “os
meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito de fatos
controvertidos que tenham relevância para o processo”.21
Vale, ainda, destacar o conceito de prova utilizado por José Frederico
Marques, como sendo:
Meio e modo utilizados pelos litigantes com o escopo
de convencer o juiz da veracidade dos fatos por eles
alegados, e igualmente, pelo magistrado, para formar
sua convicção sobre os fatos que constituem a base
empírica da lide. Torna-se possível reconstruir,
historicamente, os acontecimentos geradores do
litígio, de sorte a possibilitar, com a sua qualificação
jurídica, um julgamento justo e conforme o Direito.22
Assim sendo, os meios alegados e os quais serão objeto de prova, terão
como escopo formar no julgador uma convicção na qual o Estado formulará a
sua decisão.
ÔNUS DA PROVA
O instituto do ônus da prova pode ser entendido como o interesse
processual próprio de uma parte, pois, caso não observado, abre-se a
possibilidade de uma situação de desvantagem processual.
Em regra23, é atribuído à parte que tem interesse de comprovar os
fatos por ela alegados e que foram impugnados pela parte contrária. Assim,
cabe ao sujeito o ônus de afirmar fatos e o ônus de provar as próprias alegações,
sob pena de não serem tidas como verdadeiras.24
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 1. p. 87.
22
MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil: teoria geral do processo
civil. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v.1. p. 310.
23
As exceções à aludida regra são as alegações que independem de dilação probatória, a teor
do que estabelece o artigo 374 do CPC/15: Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como
incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
24 Segundo Candido Rangel Dinamarco, “o ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada
21
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Assim, o ônus da prova deve ser entendido como um encargo
conferido às partes para demonstração das alegações de fato que demandam
dilação probatória (fatos controvertidos).
Portanto, não se configura como dever jurídico, já que não existe
obrigação para o sujeito e, o seu descumprimento, não importa na configuração
de ato ilícito, mas tão somente um prejuízo para a própria parte.
A atribuição do ônus da prova à determinado sujeito poderá ser dada:
(i) pelo legislador, (ii) pelo juiz, (iii) por convenção das partes. No primeiro
caso, o legislador estabelece abstrata e previamente quem deve arcar com a
falta de prova. Na segunda hipótese, o juiz decide dinamicamente, de acordo
com as peculiaridades do caso concreto. Na última, é conferida às partes a
possibilidade de convencionarem sobre o ônus da prova, como típico negócio
jurídico processual.25
Ainda neste capítulo, importante distinguir a dupla finalidade atribuída
ao ônus da prova: subjetiva, que serve como guia para as partes; e objetiva, que
serve como guia para o juiz.
A finalidade subjetiva funciona como regra de instrução ao definir
orientações que servirão para estimular as partes à provarem suas alegações, ao
mesmo tempo que adverte sobre os perigos da não produção das provas que lhe
incumbiam. A segunda constitui parâmetro objetivo para auxiliar o juiz, e não
se confunde com a atribuição de ônus da prova à ele, pois destina-se à evitar
o subjetivismo do magistrado que deverá adequar sua decisão com a aplicação
das regras de distribuição.26
Registre-se que a finalidade objetiva tem caráter residual, uma vez
que, diante da existência da vedação ao non liquet, a regra de julgamento com
base no artigo 373 do CPC/15 apenas será aplicada quando o juiz não puder
decidir por ausência ou insuficiência das provas produzidas.
2.1 A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
Para que se possa adentrar ao cerne da discussão, necessário se
faz tecer algumas considerações preliminares sobre a Teoria da Distribuição
Dinâmica do Ônus da Prova. No Brasil, somente após a entrada em vigor do
uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo” (2005, p. 73).
25
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 2.
_____; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil:
teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed.
Salvador: JusPODIVM, 2015. v. 2. p. 107.
26
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 2.
_____; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit. p. 107.
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Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, é que a
teoria se consolidou, bem antes disso, porém, já se discutia a insuficiência da
aplicação da teoria estática para repartição dos encargos probatórios.
Fundamentos da teoria
O desenvolvimento da teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova tem como maiores expoentes os juristas argentinos Jorge W. Peyrano e
Augusto M. Morello. Estes juristas, valendo-se da teoria de Goldschmidt, mais
precisamente do conceito de dinamicidade que era afeto ao processo na teoria
do processo como situação jurídica, passaram a defender a repartição dinâmica
do ônus da prova27.
Segundo a teoria que desenvolveram, O ônus da prova deveria ser
atribuído àquele litigante que detém melhores condições para produzir a prova
respectiva, facilitando a vinda da prova aos autos, melhorando a qualidade da
instrução e, por conseguinte, também do provimento jurisdicional exarado.28
A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova teve seus contornos
delineados e sistematizados no final do século XX. Já era possível, no entanto,
verificar a utilização prática da distribuição dinâmica do ônus da prova na
Argentina, ainda antes de o tema ganhar espaço na doutrina.29
A distribuição dinâmica do encargo probatório também já era aplicada
desde o início século passado na Alemanha e na Espanha.
Assim é que, embora se tenha sempre presente que a sua sistematização
teria se dado na Argentina, no final do Século XX, a doutrina ressalta a aplicação
expressa da distribuição dinâmica dos encargos probatórios pelo BGB, na
Alemanha, já no início do
século passado, ao adotar, para o ônus, a nomenclatura – beweisumkehr – que
nada mais significa que trânsito cambiante (ou em sentido contrário) da prova.
[...]
Outrossim, há notícias também acerca da adoção ampla da distribuição
dinâmica do ônus da prova pelo Tribunal Supremo da Espanha, que há muito
prevê a flexibilização dos encargos probatórios, em razão da obrigação das
partes de colaborarem com o Poder Judiciário na descoberta da verdade e da
obtenção de um resultado justo, sobretudo nos casos de concorrência desleal e
de publicidade ilícita. 30
CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio de Janeiro: GZ,
2009. p. 71.
28
CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p. 120.
29
CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p. 71.
30
CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p 69.
27
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Tanto antes, ao se analisar as antigas teorias sobre a distribuição
do ônus probatório, já se notava em Bentham um abrandamento da teoria
estática, quando este autor afirmava que o ônus probatório deveria ser imposto
àquela parte que mais facilmente dele poderia se desincumbir. Segundo ele,
“A carga da prova deve ser imposta, em cada caso concreto, àquela das partes
que a possa produzir com menos inconvenientes, isto é, com menos delongas,
vexames e despesas”.
Ante o exposto, é de se verificar que não é recente a tendência de
reformulação dos critérios de distribuição do ônus amparados nas chamadas
teorias estáticas, a fim de que estes se atentem para as circunstâncias do caso
concreto. Em um primeiro momento, o critério dinâmico de distribuição foi
aplicado apenas em casos que envolviam responsabilidade profissional,
principalmente nas ações que tinham por objeto a reparação por erros médicos.
Isto porque, nestes casos, é flagrante a desigualdade técnica entre as partes, no
tocante à possibilidade para produção da prova acerca do procedimento adotado
pelo médico, ou seja, tinha o réu maior possibilidade de produzir prova acerca
de fato constitutivo do direito do autor.
A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, como o próprio
nome diz, contrapõe-se às teorias estáticas, haja vista que sugere o abandono de
uma visão predeterminada abstratamente para dar lugar a uma visão concreta
do caso, atenta às suas peculiaridades.
A denominação se deve à mobilidade da prova em se adaptar ao fato
concreto, achando alguns que se cuida de uma simples releitura do princípio da
solidariedade entre as partes, o que também desemboca no princípio da boafé que norteia a conduta processual, quando se atribui faculdade probatória a
quem tenha menos transtornos. 31
A teoria dinâmica não leva em consideração a posição processual das
partes, nem mesmo a natureza do fato, se constitutivo ou extintivo do direito,
por exemplo, para que se determine a quem incumbirá o ônus de prová-lo. Ao
contrário, [...] a partir do exame das circunstâncias particulares de cada caso, o
magistrado define, in concreto, qual dos litigantes tem melhores condições para
comprovar cada um dos fatos controvertidos, impondo-lhes o ônus respectivo e,
por conseguinte, o risco decorrente de eventual descumprimento. 32
Assim é que, A alteração do ônus da prova, aqui, opera-se ope iudicis,
e não ope legis, cumprindo ao juiz determinar o encargo probatório, variar a
carga da prova consoante se mostre a atividade probatória mais fácil, mais
GIORGIS, José Carlos Teixeira. A prova dinâmica no direito de família. Revista IOB de Direito
de Família, Porto Alegre, v.11, n.55, p.66-84, ago./set. 2009. p. 70.
32
CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p.73.
31
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acessível, mormente por se encontrar, aquele a quem se onera, no controle dos
meios probatórios. 33
A prova incumbirá sempre a ambas as partes, devendo ser imputado
o ônus àquela parte que tenha mais facilidade para produzi-la. A utilização
da distribuição dinâmica se dará nos casos em que o regramento estático não
atendesse às necessidades concretas do caso, sendo necessária uma distribuição
diferenciada do encargo.
A chamada doutrina das cargas probatórias dinâmicas pode e deve
ser utilizada pelos órgãos jurisdicionais em determinadas situações, nas quais
não funcionem adequada e valiosamente as previsões legais que, como norma,
repartem os esforços probatórios.
A mesma importa em um deslocamento do ônus probandi, segundo
forem as circunstâncias do caso, em cujo mérito aquele pode recair, verbi gratia,
na cabeça de quem está em melhores condições técnicas, profissionais ou fáticas
para produzi-las, para além do seu posicionamento como autor ou réu, ou de
tratar-se de fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.
A teoria não elimina, pois, a possibilidade de existência de uma regra
geral para a distribuição do ônus no processo, apenas determina que se verifique
caso a caso se a regra existente é com ele compatível ou se não, hipótese em que a
distribuição deverá se dar conforme a possibilidade das partes para a produção da
prova. Segundo Suzana Santi Cremasco “A nova teoria não subverte nem elimina
a técnica tradicional de repartição dos encargos probatórios, mas representa um
plus para acrescer e aprimorar o sistema clássico de distribuição”.34
O objetivo da teoria de distribuição do ônus de forma dinâmica é a
efetividade do processo. Busca-se com ela evitar que, valendo-se do regramento
estático, sejam proferidas decisões baseadas em abstrações que nada tem a ver com
a realidade, visando, por fim, a garantia do direito a quem seja realmente seu titular.
Conforme leciona Elpídio Donizetti, “A distribuição dinâmica do
ônus da prova decorre dos princípios da igualdade, da lealdade, da boa-fé e
do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e também com o
órgão jurisdicional”35, de modo que contribui para a efetivação do processo e
observância das garantias constitucionais dos litigantes.
2.2 DA DIFERENÇA ENTRE INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
A inversão do ônus da prova não se confunde com sua distribuição;
a primeira decorre de um prévio estabelecimento, como, no caso do Código
GIORGIS, José Carlos Teixeira. p. 67.
CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p.73.
35
DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comparado – CPC/73 para o NCPC e
NCPC para o CPC/73. São Paulo: Editora Atlas. 2015. p. 647.
33
34
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de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a distribuição do encargo, por sua
vez, pressupõe o afastamento de um critério prévio, atentando-se para o caso
concreto, no momento de determinar a quem incumbirá o ônus probatório.
Afastando-se o encargo determinado pelo legislador, não é possível falar
em inversão, já que esta pressupõe uma distribuição já definida que, por sua
vez, será alterada.
A adoção da carga dinâmica, exatamente porque tem incidência
nos casos em que o regramento estático é insuficiente ou inadequado – e, por
essa razão, deve ser anteriormente afastado – pressupõe a ausência, para sua
incidência, de uma distribuição
prévia e arraigada do encargo entre as partes.
Ao pressupor esta situação e ao prever que a repartição do encargo
deverá ser dar em momento posterior à instauração da lide, não há sentido em
se falar em inversão.
Para a teoria dinâmica, o critério do legislador não incidirá quanto
ao fato que será objeto da prova. Como dito, segundo esta teoria, o ônus será
distribuído, de acordo com o caso concreto, e atribuído em cada caso, à parte
que detém melhores condições para a produção da prova respectiva.
3 A APLICAÇÃO PRÁTICA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
A aplicação da teoria da distribuição do ônus da prova tem dois
requisitos: a impossibilidade de um dos litigantes de produzir a prova e a
facilidade do outro litigante para trazer aos autos a prova respectiva.
É importante, porém, que fique claro que a distribuição do encargo
não se baseia na busca de maior comodidade a um dos litigantes, que para isso
fica desonerado da produção da prova. Quanto a isso, Suzana Santi Cremasco
afirma que “O operador deve estar diante de casos em que o alcance do elemento
probatório esteja efetivamente comprometido ou inviabilizado caso forem
observadas apenas as normas de distribuição
clássica do ônus da prova”.36
O Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, prevê, em seu inciso VI, como um direito básico “a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;”
Verificados estes requisitos, o magistrado deverá afastar, de ofício ou a
requerimento de uma das partes a regra estática, e, analisando as circunstâncias
36

CREMASCO, Suzana Santi. Op. cit.p.87.
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concretas do que lhe foi trazido aos autos, distribuir o encargo conforme as
condições de cada litigante.
Ressalte-se que, como foi dito, o processo contemporâneo é focado
na participação intensa e constante das partes para uma construção conjunta do
provimento. A distribuição do ônus probatório, portanto, não pode ser diferente.
Em todos os casos, verificando-se a necessidade de distribuição do
ônus, ou havendo pedido para tal, deverá o juiz ouvir os interessados antes de
proferir a decisão, que motivada, deverá ser baseada no diálogo processual.
Pode acontecer de, inclusive, intimada para se manifestar sobre a
possibilidade de lhe ser atribuído o ônus da prova, a parte demonstrar que também
não tem condições de dele se desincumbir, hipótese em que estará ausente um dos
requisitos necessários à aplicação da distribuição dinâmica das cargas probatórias.
Isto porque não é objetivo da teoria atribuir a um dos litigantes o
ônus de uma prova que para ele é difícil ou impossível de ser produzida. Ao
contrário, prima pela vinda da prova aos autos da maneira mais fácil, atribuindo
o ônus somente àquele que tem maior possibilidade de produzir a prova.
Quanto ao momento de distribuição, não seria justificável que esta se
desse apenas na sentença, vez que, a distribuição dinâmica do ônus da prova
visa à facilitação da vinda da prova aos autos e não um castigo ao litigante que
não produziu a prova que lhe cabia produzir.
Conforme afirma Suzana Santi Cremasco37, Atenta contra princípios e
garantias fundamentais do direito processual civil – mormente a ampla defesa,
o contraditório e o devido processo legal – a aplicação da distribuição do ônus
da prova apenas na sentença. E o faz não só porque impõe à parte um ônus que
ela, em princípio, desconhecia ter, mas também porque retira dela – e de forma
sumária – a possibilidade de produzir a prova respectiva. Momento adequado
para a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é, pois, o
início da fase instrutória, no despacho saneador, quando o juiz fixar os pontos
controvertidos e determinar as provas que serão produzidas, deverá dizer
também qual delas ficará a cargo de cada litigante.
Isto é claro, respeitados o contraditório e a ampla defesa, como dito
anteriormente, a fim de que a teoria da distribuição dinâmica atenda aos seus
objetivos, que são a vinda ao processo das provas que são necessárias ao seu
deslinde final, a fim de que seja exarado um provimento emanado do Estado com
a colaboração das partes, e ao final concedido o direito que cabia ao seu titular.
4 A TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO
CIVIL BRASILEIRO
A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no
processo civil brasileiro, desde antes de estar expressamente prevista no texto
37
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legal, já encontrava amparo nos princípios que orientam o processo, mormente
os que insurgem do texto constitucional.
Não deixando mais qualquer dúvida sobre sua aplicação ao processo
regido pela principiologia democrático-constitucional, o Código de Processo
Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, consagrou, em seu art. 373, a teoria
da distribuição dinâmica do ônus da prova. O mencionado artigo estabelece
uma distribuição prévia do ônus, similar à contida no diploma revogado, o art.
333 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
No entanto, traz, em seu § 1º a possibilidade do juiz, nos casos previstos
em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou
à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribuir o ônus da prova entre
as partes de modo diverso (BRASIL, 2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça
por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que
lhe foi atribuído.
O dispositivo ressalta, porém, a necessidade de que a distribuição da
prova entre as partes se faça por meio de decisão fundamentada, e de que o juiz
lhes conceda a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Essa alteração foi muito importante para a garantia do efetivo acesso à
jurisdição. Não é aceitável que, em razão de uma norma procedimental, atribua-se
o ônus de determinada prova a um dos litigantes que não tem condições de produzila, enquanto o outro assiste passivamente ao deslinde do feito, mesmo sabendo que
não é o detentor do direito, que somente lhe foi assegurado em razão de não dispor
o outro litigante de meios para trazer aos autos a prova que lhe cabia.
Afirmando a necessidade de se garantir um efetivo acesso à jurisdição,
Teresa Arruda Wambier, afirma que:
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Diante de um quadro em que se tem em conta
a problemática do acesso à Justiça, verifica-se,
necessariamente, como dado indiscutível, a freqüente
condição de desigualdade entre os litigantes.
O juiz, nesse contexto, seria parcial se assistisse
inerte, como expectador de um duelo, ao massacre de
uma das partes, ou seja, se deixasse de interferir para
tornar iguais partes que são desiguais. A interferência
do juiz na fase probatória, vista sob este ângulo, não
o torna parcial. Ao contrário, pois tem ele a função
de impedir que uma das partes se torne vencedora
na ação, não por causa do direito que assevera ter,
mas porque, por exemplo, é economicamente mais
favorecida que a outra.38
Desmistifica a autora o princípio da imparcialidade do julgador, já
que, como afirma, não é possível que, em nome deste princípio, o magistrado se
mantenha inerte, como mero espectador da construção processual. Ao contrário,
cabe ao juiz, em certos casos, intervir no diálogo processual das partes, para
que seja assegurada a igualdade processual, a isonomia, e, até mesmo, a sua
própria imparcialidade.
Ademais a determinação de distribuição do ônus probatório para a
parte que detenha melhores condições de produzi-la não é fator tendencioso,
uma vez que não há como prever o resultado da prova. É perfeitamente possível
que o litigante que recebeu o encargo comprove que o direito lhe assistia. Teresa
Arruda Alvin Wambier prossegue, explicando que:
O processo foi concebido para declarar lato sensu o
direito da parte que a ele faz jus e não para retirálo, dando-o a quem não o possua. Em função desse
parâmetro, pois, devem ser concebidas todas as regras
do processo, inclusive e principalmente as que dizem
respeito ao ônus da prova.
A decisão do juiz, porém, deve obedecer o
contraditório, caracterizado pela participação das
partes na construção da decisão que distribui o
ônus; a ampla defesa, uma vez que a decisão que
distribui o ônus deve ser proferida antes de iniciada
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O ônus da prova. Revista Jurídica Consulex, Brasília, v. 9,
n. 200, p. 38-42, maio 2005, p. 40.
38
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a instrução (e não no momento da prolação da
sentença) e que, como toda decisão, está sujeita a
recurso; e a isonomia, admitida através da paridade
argumentativa das partes; assim, estará respeitado o
devido processo legal no momento da distribuição
do ônus probatório.39
Respeitado, como dissemos, o devido processo legal, não há que se
falar em imparcialidade do juiz na determinação do ônus da prova.
A determinação de provas de ofício pelo juiz não compromete a sua
imparcialidade, porque não visa favorecer esse ou aquele litigante, mas darlhe condições de proferir, no caso concreto, uma sentença melhor, não com
fundamento em regras técnicas, mas com base no efetivo esclarecimento
dos fatos.40
Como enfatizou o autor, a distribuição, ao contrário, possibilita ao
juiz agir de forma isonômica, objetivo a ser perseguido e garantia constitucional
das partes.
A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova teve seus contornos
delineados e sistematizados no final do século XX, no entanto, no Brasil, até a
entrada em vigor da Lei nº 13.105, o Novo Código de Processo Civil, em 2016,
a teoria adotada era a estática, estabelecendo, de antemão, a quem competia o
ônus de provar cada fato.
A inversão do ônus probatório contra a Fazenda Pública, sob a vigência
do antigo Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, era
considerada incompatível, sendo nula qualquer convenção nesse sentido.
Quando não faz diferenciação entre as partes, a lei processual privilegia
a aplicação do Princípio da Isonomia Processual, princípio não menos caro
que aquele que exige a distinção dos desiguais, concedendo à Fazenda Pública
tratamento favorecido.
Em relação ao ônus da prova no processo civil, temos que o novo
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, trouxe a
possibilidade expressa de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova pelo Juiz, desde que o faça de forma motivada e que conceda à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Considerando que o novo diploma processual não estabeleceu
vedação a que tal distribuição ocorra também nas causas em que é parte a
Fazenda Pública, entende-se que tal norma privilegiou no caso o princípio
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. op. cit. p. 40.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Direito processual civil esquematizado São Paulo :
Saraiva, 2017. p. 143.
39
40
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da isonomia processual, facultando ao juiz, diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
preliminarmente distribuído ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário por parte que não a que possuía inicialmente o ônus de fazê-lo,
distribuir o ônus probatório de forma diversa daquela prevista no caput do art.
373 do novo Código de Processo Civil.
5 PRODUÇÃO DE PROVAS E A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS INERENTES
Importa salientar que serão selecionados princípios que encontram
maior aplicabilidade no tema em comento. Neste sentido, buscou-se indicar
uma pequena introdução ao assunto.
Princípios são mandamentos de otimização de um sistema jurídico,
utilizados como base para a interpretação e aplicação destas, que possuem
caráter obrigacional e existem em todo ordenamento jurídico, conforme Robert
Alexy em Constitucionalismo Discursivo.41
Com efeito, nos princípios encontram-se os fundamentos que
sustentam o ordenamento jurídico do Estado, embutido valores parametrizados
pela sociedade que o compõe.
A generalidade indica a aplicação dos princípios nas diversas
áreas que o direito atua. No tema em foco, esta aplicação está voltada para o
direito processual constitucional. J. J. Gomes Canotilho, em sua obra Direito
Constitucional e Teoria da Constituição estabelece a existência de princípios
voltados ao processo constitucional, sendo estes: princípio do pedido;
princípio da instrução; princípio da congruência ou da adequação, princípio da
individualização e princípio do controle material.42
Para importa frisar o princípio da instrução que está relacionado
ao princípio da verdade real nas provas. Consiste este princípio em alcançar
a verdade dos fatos alegados mediante os atos processuais constantes na fase
instrutória, ou seja, quando há a produção de provas pelos litigantes e aquelas
apontadas pelo juiz da causa como necessário ao seu convencimento.
No atual Código de Processo Civil, outros princípios que antes não
eram priorizados passaram a ser relevantes, tendo em vista o escopo que as
normas pretendem fluir neste novo ordenamento jurídico. O que se quer exaltar
no presente momento é o princípio da cooperação previsto logo no início do
Código em seu artigo 6.º e em outros dispositivos de forma implícita como
ALEXY, Robert Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre : Livraria do Advogado,
2007, p. 64.
42
CANOTILHO. Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra
: Almedina, 2007, p. 920.
41
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o artigo 380 e seu parágrafo único que incumbe ao terceiro informar ao juiz os
fatos e circunstâncias que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento em
seu poder sob pena de multa, bem como outras medidas coercitivas para tanto.
Nada mais é do que a imputação de uma penalidade para que o
princípio da cooperação seja praticado inclusive por terceiro, que não consta
no processo como parte. A delação premiada nada mais é que a cooperação do
indiciado/acusado para desobstruir a verdade de infrações penais e desmantelar
grupos criminosos.
Nosso ordenamento jurídico processual caminha em direção à
colaboração entre as partes para encontrar a melhor solução da demanda,
seja civil ou penal. O instituto da delação premiada está nesta linha de
evolução do direito.
6 PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO E PRINCÍPIO DA LIVRE INVESTIGAÇÃO DAS PROVAS
O princípio dispositivo determina que o Poder Judiciário não
deve agir de ofício, propiciando à parte interessada ingressar com a ação
judicial para movimentar a Máquina Estatal. O titular do direito é quem
precisa buscar o Judiciário para solucionar a lide, sendo inviável o início do
processo judicial ex officio.
Também chamado de princípio da ação, este tem por objetivo manter
a regra geral da inércia da jurisdição para assim, o Estado apenas se manifestar
quando solicitado. O indivíduo, titular do direito, tem a possibilidade de decidir
se ingressa ou não em juízo.
O titular do direito indica em sua petição inicial os fatos e fundamentos
de seu pedido, sendo que o juiz não poderá prolatar a sentença fora daquilo que
está na exordial, sob pena de nulidade, observado a proibição da sentença extra
petita. Caso o magistrado, ao sentenciar, atenda pedido que não está presente na
inicial do autor, esta sentença será nula de pleno direito.
Ganha guarida nesta linha de raciocínio o princípio da livre investigação
das provas, o qual também deve ser de iniciativa da parte interessada para indicar
as formas de produção para convencer o juiz do alegado, ou mesmo, no caso da
parte contrária quando citada, apresentar os fatos extintivos e modificativos do
direito do autor, bem como a indicação de produção de provas que pretendem
demonstrar a veracidade de suas alegações.
Com efeito, o artigo 370 do Código de Processo Civil que prevê a
possibilidade do juiz determinar de ofício ou a requerimento da parte as provas
necessárias para o julgamento, conferindo ainda ao juiz o poder de indeferir a
produção de provas que entender inúteis ou meramente protelatórias.
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Entende-se que a produção de provas não está destinada somente às
partes, mas àqueles que fizerem uso delas. A convicção do juiz não é a única
função das provas, mas sim, uma delas.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor
que considerar adequado, observado o contraditório.
Desta feita, o Código de Processo Civil não adotou o princípio do
dispositivo de forma absoluta, uma vez que o juiz poderá indicar a produção
de provas, bem como utilizar aquelas produzidas em outros processos. Poderá
ainda, caso não existam provas nos autos ou sejam insuficientes para a
formação do seu convencimento, utilizará de outros meios, desde que legítimos
e motivadas devidamente suas decisões.
7 PRINCÍPIO DA VERACIDADE
A verdade sempre foi uma preocupação para o processo judicial,
sendo a fonte de credibilidade da atividade jurisdicional. Tanto é assim, que o
Código de Processo Civil de 1973, alterado pela Lei 10.358/2001, declarou a
verdade como dever de todos no artigo 14, I:
São deveres das partes e de todos aqueles que de
qualquer forma participam do processo: I – expor os
fatos em juízo conforme a verdade.
O Código de Processo Civil de 2015 manteve o princípio em diversos
dispositivos e em seu artigo 77, inciso I, dispôs sobre o dever de expor os fatos
observada a verdade.
Toda essa problemática em torno da busca da verdade surge em virtude
da dificuldade encontrada em artifícios existentes para evitar sua demonstração
na realidade. A verdade que se busca não é sempre a que é apresentada.
Todavia, este óbice muitas vezes é relevado diante da verossimilhança
dos fatos e a possibilidade de compreendê-los de forma a permitir um
convencimento satisfatório para a aplicação do Direito.
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De maior valia o princípio da veracidade está no direito processual
penal, tendo em vista que a tutela jurisdicional está relacionada a direitos
fundamentais. Neste sentido, segue abaixo acórdão que aplicou o princípio da
veracidade em face do princípio da presunção da inocência:
RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO –
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
CERTIDÃO FORNECIDA POR MAGISTRADO –
REGISTRO DE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA
E DA ANULAÇÃO DESTA PELO TRIBUNAL
– PROCESSO-CRIME AINDA EM CURSO –
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA – ART. 5º, LVII, CF – PRETENSÃO
DE VER NÃO CONSTAR REGISTRO DA
SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO
DA VERACIDADE. 1. Se, na certidão requerida ao
juiz, está registrado o processo-crime em curso, bem
como a existência de sentença condenatória cassada
pelo Tribunal, não há falar em inexatidão. 2. Inexiste
violação do princípio da presunção de inocência (art.
5º, LVII, CF) se a certidão atende ao princípio da
veracidade. Recurso ordinário conhecido e improvido.
(STJ - T2 - SEGUNDA TURMA - DJ 07/11/2006 p.
281RSTJ vol. 205 p. 185, Relator , j. 24/10/2006)
Destaca-se que no presente acórdão, o processo cuja sentença
condenatória teria sido cassada pelo Tribunal, ainda estava em fase recursal. Por
este motivo, não houve a violação do princípio da presunção da inocência, uma
vez que a certidão declarava a verdade dos fatos, sendo que havia a existência
de uma condenação. Prevalecendo assim, o princípio da veracidade.
Neste diapasão, nosso ordenamento jurídico não é compatível
com a aplicação do Direito e fatos que não correspondem com a realidade.
O processo não é apenas um instrumento utilizado pelas partes, mas sim um
instituto fundamental para o Estado, sendo de sua responsabilidade a aplicação
da jurisdição sob a égide dos valores adotados pela sociedade.
8 PROVA E VERDADE OU VERDADE E PROVA
As partes buscam trazer para o processo judicial suas verdades que
ocorreram em fatos passados. Trata-se da pretensão de direitos subjetivos
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que o autor e o réu discutem em juízo, para auferir um bem da vida. Todavia,
o juiz recebe relato de fatos passados, não por ele presenciados, trazidos
aos autos através de provas produzidas pelas partes. Neste sentido, as
provas são instrumentos utilizados para satisfazer os interesses pleiteados
no processo judicial.
Para tanto, a prova deve ser submetida a um sistema de avaliação para
assim atingir seu objetivo, ou seja, a produção da verdade a ser construída nos
autos judiciais. Do sistema de avaliação de provas para obtenção da verdade,
os poderes do magistrado pode ser mais limitado ou mais discricionário. O
que de certo modo aflige a confiança e a credibilidade do Poder Judiciário
frente à sociedade.
A busca da verdade nada mais é que uma questão problemática no
tema provas, pois embora a justiça esteja arraigada na verdade encontrada pelos
instrumentos utilizados em nosso ordenamento jurídico, esta pode não passar
de mera utopia.
Com efeito, os fatos a serem apresentados ao crivo do Poder Judiciário
são passados e apenas vivenciados pelas partes. Assim, o juiz terá apenas acesso
às alegações que lhe forem prostradas na fase pertinente do processo judicial.
Neste sentido, a apreciação das provas pelo juiz poderá ser suficiente
ou insatisfatória, dependendo do modo com que a sua atividade esteja delimitada
pelo sistema de avaliação adotado.
A valoração da prova é auferida em razão da aplicação de sistemas,
divididos na doutrina em três: a) da prova legal (a lei fixa exatamente o valor que
cada prova possui no ordenamento). b) da valoração secundum conscienctiam
(o juiz pode avaliar livremente); c) da persuasão racional (o juiz forma seu
convencimento da forma livre, todavia deve motivá-lo racionalmente).
O sistema da prova legal abstrai qualquer responsabilidade do juiz,
pois é apenas uma análise técnica da produção da prova e sua equalização
com a norma prevista em consequência. Já o sistema da valoração secundum
coscienctiam dá uma margem de discricionariedade sem limites para o
magistrado, fato que infringe a imparcialidade no julgamento justo.
Por fim, o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento
motivado, é aquele adotado em nosso ordenamento jurídico conforme dispõe o
artigo 131 do Código de Processo Civil e o artigo 175 do Código de Processo
Penal. Assim, ao avaliar uma prova produzida em juízo, deve o magistrado
indicar as razões e motivos de seu convencimento de forma racional.
Isso significa que o juiz pode fundamentar suas decisões da forma que
lhe aprouver, mas não pode se afastar das provas existentes nos autos, e nem
dos limites impostos pelo ordenamento jurídico vigente.
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Existe uma ligação estreita entre a prova e a verdade, sendo aquela o
meio utilizado para afirmar a veracidade de fatos alegados pelas partes, tendo
como objetivo a credibilidade motivada demonstrada nos autos.
A construção da verdade no processo judicial está vinculada ao sistema
de avaliação adotado. Todavia, a verdade absoluta é algo inalcançável, devendo
merecer maior atenção a solução do conflito ao invés da busca à verdade.
9 A VISÃO MACRO DA PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
O capítulo XII – Das Provas, começa no artigo 369 do Código de
Processo Civil permitindo liberdade na produção de provas legais e legítimas
pelas partes para alcançar o convencimento do juiz. Corresponde ao artigo 372
do Código de Processo Civil de 1973 que também previu a possibilidade de
produção de provas moralmente legítimas, mesmo que atípicas.
Cabe aqui ressaltar a possibilidade de produção de provas pelas partes
litigantes e pelo juiz que conduzirá o processo, sendo mitigado o princípio do
dispositivo que permite somente às partes promoverem a instrução probatória
conforme entenderem pertinente. O artigo 370 permite a indicação pelo juiz
de provas que entender coniventes ao caso, bem como a utilização de prova
emprestada, observados o contraditório e a ampla defesa.
O texto do dispositivo em apreço apenas informa a postura ativa que o
juiz deve manter com o fim de efetivar da melhor forma possível a produção de
provas e na sequência possibilitar o livre convencimento motivado.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso
Especial n. 1333058, Relatora Ministra Eliana Calmon, determinou que cabe ao
juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar a produção de provas, bem
como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias:
REsp 1333058 PE 2012/0141249-7. Relator(a):
Ministra
ELIANA
CALMON.
Julgamento:
25/06/2013. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA
TURMA. Publicação: DJe 05/08/2013. Ementa.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO
EXTERIOR. INDEFERIMENTO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ANÁLISE QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE
DA PROVA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
7/STJ. 1. Nos termos do art. 130 do CPC, “caberá
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ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”. 2. Infirmar as conclusões
do acórdão recorrido, a fim de acolher violação do
art. 400 do CPC e aferir se houve ou não afronta
ao devido processo legal, demandaria incursão no
contexto fático probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta
Corte. 3. Recurso especial não conhecido.
O juiz como condutor do processo irá analisar as provas pertinentes
a serem produzidas no correr da instrução processual e evitar aquelas que
entenderem protelatórias, para a efetivação dos princípios da razoável duração
do processo e da celeridade, na busca de atender ao objetivo fim do litígio, ou seja,
a solução justa para que aquele que possuir o direito obtenha satisfatoriamente
o bem da vida que almeja.
Na sequência, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 373
a quem incumbe o ônus da prova, mantendo a regra do antigo artigo 333 do
Código de Processo Civil de 1973.
Assim, caberá ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao
réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Os parágrafos do artigo 373 inovam o sistema processual, inserindo a
inversão do ônus da prova consagrada no Código de Defesa do Consumidor para
a parte hipossuficiente diante de um processo judicial contra o fornecedor de
produtos ou serviços que possui melhores condições de fornecer os documentos
sobre a formação do vínculo contratual adquirido entre as partes quando da
celebração de eventual contrato. Dispõe o § 1.º do artigo 373:
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça
por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que
lhe foi atribuído.
O juiz poderá inverter o ônus da prova quando entender conveniente
no caso concreto, sendo necessária a motivação de sua decisão. No entanto,
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o § 2.º traz a ressalva para proteção daquele cuja incumbência do encargo para
produção de provas gere uma situação impossível ou excessivamente difícil
para sua concretização.
O Novo Código de Processo Civil buscou proteger tanto a parte
hipossuficiente que sofreria para afirmar seu direito, uma vez que as provas
para demonstrar a veracidade dos fatos alegados estariam na posse da parte
adversa; e também àquele que, mesmo sendo possível a inversão do ônus da
prova, sua incumbência seria impossível de efetuar frente a várias situações que
impediriam ou impossibilitariam sua realização.
Outra inovação trazida pelo Código de Processual Civil é a
possibilidade das partes convencionarem sobre a distribuição do ônus da prova,
também chamado de negócios jurídicos processuais. As partes acordam sobre
a produção de provas, salvo quando houver direito indisponível ou tornar
excessivamente difícil para uma das partes.
Este instituto pode ocorrer antes ou durante o processo judicial.
Permite às partes conduzirem o processo judicial para solucionar a lide da
melhor forma para as partes envolvidas. Reafirma o princípio da cooperação,
uma nova vertente adotada pelo processo civil brasileiro.
Ainda demonstrando o poder de atuação ativa do juiz, caso a parte
alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar, uma vez que o juiz pode não estar
convencido completamente do direito alegado. O mesmo poder está previsto
no artigo 380 e parágrafo único, do Código de Processo Civil que dispõe
a imposição de multa para o terceiro que não informe ao juiz os fatos e as
circunstâncias de que tenha conhecimento, ou exibir coisa ou documento que
esteja em seu poder.
10 A VISÃO SOBRE A PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Na esfera Processual Penal, a produção de provas é destinada para o
convencimento do juiz a fim de condenar ou absolver o acusado. A princípio,
para que o processo penal tenha início, são necessários indícios da autoria e a
verossimilhança do fato ocorrido apresentados na peça inaugural. A produção
de provas é o instrumento utilizado para demonstrar a veracidade do alegado,
ou seja, a materialidade e autoria de eventual ato ilícito praticado.
Prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento
do magistrado, demonstrando os fatos, atos, ou até mesmo o próprio direito
discutido no litígio. Intrínseco no conceito está a sua finalidade, o objetivo, que
é a obtenção do convencimento daquele que vai julgar, decidindo a sorte do réu,
condenando ou absolvendo.
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A produção de provas, no âmbito penal, está vinculada a demonstrar a
verdade real, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais envolvidos no
litígio. O juiz apresenta-se como representante do Estado para analisar os fatos
alegados e adquirir conhecimento necessário a influenciar seu convencimento
em uma decisão justa arraigada nos valores consagrados na sociedade.
O Código de Processo Penal admite todas as provas obtidas por meio
lícito, ou seja, tudo aquilo que permita melhor averiguação da verdade dos fatos
passados. Neste sentido, o artigo 155 indica o princípio da livre apreciação da
prova pelo magistrado:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvados as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas.
Presente assim, o princípio do livre convencimento motivado, sendo
que o juiz poderá utilizar a prova para fundamentar sua decisão quando esta for
colhida sob o amparo do contraditório e da ampla defesa, princípios que não
estão presentes na fase inquisitiva no Inquérito Policial.
Importa mencionar ainda, na esfera processual penal, a previsão
expressa no tocante à inadmissibilidade das provas ilícitas conforme norma
do art. 157 do Código de Processo Penal. As provas consideradas ilícitas pela
violação de normas constitucionais ou legais deverão ser desentranhadas do
processo, não sendo possível fundamentar o convencimento do juiz da causa,
bem como as provas dela derivadas. Trata-se do princípio da árvore envenenada,
na qual os frutos também estão viciados pela violação legal de origem.
Na sequência, a prova está prevista como um ônus processual,
i. e., trata-se de um exercício praticado em favor da parte. Como ressalta
Fernando Capez:
A prova é induvidosamente um ônus processual, na
medida em que as partes provam em seu benefício,
visando dar ao juiz os meios próprios e idôneos
para formar sua convicção. Ônus da prova é, pois, o
encargo que têm os litigantes de provar, pelos meios
admissíveis, a verdade dos fatos.43
43
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A prova da alegação, conforme Nestor Távora é incumbida a quem
a fizer (art. 156, 1º parte, CPP), e se tem indicado que a divisão do ônus da
prova entre acusação e defesa levaria a que a primeira demonstrasse a autoria,
materialidade (existência da infração), dolo ou culpa e eventuais circunstâncias
que influam na exasperação da pena, já a defesa estaria preocupada na
demonstração de eventuais excludentes de ilicitude, de culpabilidade, causas de
extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a mitigar a pena.44
Isto posto, caberá à parte que alegar produzir provas suficientes para
o convencimento do juiz. Tanto no sentido de verificar a materialidade e autoria
do fato, bem como sobre a inocorrência do mesmo, a ausência de indícios
de autoria ou outras causas excludentes da ilicitude, para ao final obter uma
decisão condenatória ou absolutória, dependendo da posição que cada parte está
no processo penal.
O ônus da prova pertencer a quem alega não possui caráter absoluto,
uma vez que o artigo 156, inciso II do Código de Processo Penal, permite ao
juiz determinar a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto
relevante. Deve-se entender que a determinação na produção de provas por
pedido do juiz observará uma área de atuação por ele delimitada, para que não
ocorra violação ao princípio da imparcialidade.
Quanto à prova emprestada não há novidades no âmbito processual
penal, sendo observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
conforme já visto acima.
Também em relação aos sistemas de apreciação e valoração das
provas, não há diferença no tocante ao abordado quando elencados na narrativa
referente ao âmbito processual civil.
11 VERDADES SÃO VERDADES?
Nossa ideia de verdade foi construída ao longo dos séculos, a partir
de três concepções diferentes vindas da língua grega, da latina e da hebraica. O
conceito grego:
Em grego, verdade se diz aletheia, e significa: não oculto, não escondido, não
dissimulado. O verdadeiro é que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito;
a verdade é manifestação daquilo que é ou existe tal como é. O verdadeiro se
opõe ao falso, pseudos, que é o encoberto, o escondido, o dissimulado, o que
parece ser e não é como parece. O verdadeiro é o evidente ou o plenamente
visível para a razão.
Assim, a verdade é uma qualidade das próprias coisas e o verdadeiro
está nas próprias coisas. A verdade depende de que a realidade se manifeste,
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enquanto a falsidade depende de que ela se esconda ou se dissimule em
aparências. O conceito latino:
Já em latim, verdade se diz véritas e se refere à
precisão, ao rigor e à exatidão de um relato, no qual
se diz com detalhes pormenores e com fidelidade
o que aconteceu. Verdadeiro se refere, portanto, à
linguagem enquanto narrativa de fatos acontecidos
refere-se a enunciados que dizem fielmente as coisas
tais como foram ou aconteceram. Um relato é veraz
ou dotado de veracidade quando o fato enuncia os
fatos reais.
A verdade depende, de um lado, da veracidade, da memória e da
acuidade mental de quem fala e, de outro, de que o enunciado corresponda aos
fatos acontecidos. A verdade não se refere às próprias coisas e aos próprios
fatos como acontece com a aletheia, mas ao relato e ao enunciado, refere-se
à linguagem. Seu oposto, portanto, é a mentira ou falsificação. As coisas e os
fatos ou são reais ou imaginários; os relatos e enunciados sobre eles é que são
verdadeiros ou falsos. O conceito hebraico:
Por derradeiro, neste conceito de verdade, temos
a concepção hebraica. Em hebraico, verdade se diz
emunah e significa confiança. Agora são as pessoas
e é Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro
ou um amigo verdadeiro são aqueles que cumprem o
que prometem, são fiéis à palavra dada ou a um pacto
feito; enfim, não traem a confiança.
A verdade é uma crença fundada na esperança e na confiança, referidas
ao futuro, ao que será ou virá. Sua forma mais elevada é a revelação divina, e
sua expressão mais perfeita é a profecia.
A verdade é a busca incessante daquilo que o homem acredita ser
real. Seria o abstrato da realidade. Trata-se de fundamento da filosofia em que
existe o estudo via observação do meio para a construção da ideia de mundo
exterior. Encontrar a verdade é a perseguição eterna do ser humano em todos
os campos. No direito, a verdade é o objeto fim para obtenção da solução justa
perpetrada pelo sistema.
No instituto da verdade formal, torna-se necessário debruçar-se na ideia
de que ela de fato é encontrada e produzida em âmbito processual, ou seja, é
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aquela auferida nos autos de um processo judicial, sendo ali elencados elementos
de convicção trazidos pelas partes na sequência dos atos a serem praticados para
a sua formação. Consiste na produção de provas permitidas no ordenamento
jurídico apresentada pelas partes e juiz na busca de encontrar a verdade do fato e
a solução justa a ser pronunciada motivadamente pelo magistrado.
Essa verdade, produto da produção de provas de um sistema jurídico,
trazida nos autos processuais para convencimento motivado do juiz, configura
a verdade formal. Aquela apresentada e produzida dentro do processo judicial,
com argumentos indicados pelas partes.
Tal verdade satisfaz o sistema existente nas ações movidas na área de
processo civil. Contudo, o mesmo não ocorre no direito processual penal. Neste
sentido, importa mencionar o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco,
Ada Pelegrini Grinover e Antonio Carlos de Araujo Cintra (p. 89, 2015):
No processo penal sempre predominou o sistema
da livre investigação de provas. Mesmo quando
no processo civil se confiava exclusivamente no
interesse das partes para o descobrimento da verdade,
tal critério não poderia ser seguido nos casos em que
o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia
privada – porque, enquanto no processo civil em
princípio o juiz pode satisfazer-se com a chamada
verdade formal (ou seja, aquilo que resulta ser
verdadeiro em face das provas carreadas aos autos),
no processo penal o juiz deve atender à averiguação
e ao descobrimento da verdade real (ou verdade
material) como fundamento da sentença.
Esta verdade, porém, baseada em fatos alegados e provas produzidas
dentro de um processo judicial, não satisfaz o sistema que impera no campo de
processo penal.
Necessário entender que o direito penal tutela a proteção de direitos
e garantias fundamentais, no qual a violação da norma jurídica pelo indivíduo
proporciona ao Estado a possibilidade de restringir ou até mesmo extinguir o
direito à liberdade previsto na Constituição da República. Por este motivo, a
verdade real é aquela que impera no ramo do Direito Processual Penal, com o
objetivo de auferir a verdade dos fatos como realmente ocorreram e não meras
alegações trazidas em um processo judicial.
Cabe aqui apontar certas questões que afloram do sistema da verdade
real, às vezes mitigando-o ou até mesmo confundindo o sentido pelo qual
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surgiu como solução plausível na esfera criminal. O que se pretende abordar
no momento é a questão relativa à delação premiada, instituto constantemente
utilizado na Operação Lava Jato e escancarado ao público de forma a perseguir
a verdade real dos infelizes fatos de corrupção ocorridos em nossa sociedade.
A perseguição à verdade real sob qualquer preço estaria acobertada
pelo manto das normas constitucionais vigentes? Como ficam os direitos e
garantias fundamentais frente à delação premiada?
12 DELAÇÃO PREMIADA: VERDADE A QUALQUER CUSTO?
No que concerne ao instituto da delação premiada, torna-se necessário
num primeiro momento apresentar seu significado: consiste em um instrumento
para viabilizar a investigação de crimes, tendo em contrapartida benefícios para
o delator. Surgiu em nosso ordenamento jurídico na Lei dos Crimes Hediondos
(Lei n. 8.072/90), tendo como objetivo possibilitar a desarticulação de quadrilhas,
bandos e organizações criminosas, e assim, facilitar a investigação criminal
evitando a prática de novos crimes por tais grupos. Imperioso destacar a antagonia
presente entre a delação premiada, o direito ao silêncio e o princípio de não produzir
provas contra si. Ora, se por um lado temos um instituto que possibilita um réu
trazer ao processo fatos que até o momento estavam ocultos, por outro lado temos
a “insegurança” dessa informação, vez que é resultado de uma “delação” que pode
acarretar “bônus” para quem esteja em vias do cárcere privado.
A delação não é regra, é exceção. Isto porque não se pode utilizar
de um instituto que existe apenas para casos extraordinários e que realmente
tornam-se fundamentais para o bom andamento do processo.
Será que a delação premiada supostamente feriria o direito ao silêncio
e o princípio de não produzir prova contra si mesmo, ou os fatos determinam
os meios para uma solução justa frente aos direitos a serem protegidos pela
verdade real?
Talvez a principal questão estivesse na valoração do direito ao
silêncio. O valor probatório que o silêncio produz no processo judicial poderia
ser fundamento para determinada decisão?
Atualmente o instituto encontra-se previsto em diversos textos legais,
dentre os quais: Código Penal (arts. e 159, §4º, e 288, p.u.), Lei do Crime Organizado
– nº 9.034/05 (art. 6º), Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – nº
7.492/86 (art. 25, §2º), Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais – nº 9.613/88 (art.
1º, §5º), Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica – nº 8.137/90 (art.
16, p.u.), Lei de Proteção a vítimas e testemunhas – nº 9.807/99 (art. 14), Nova
Lei de Drogas – nº 11.343/06 (art. 41), e, mais recentemente, na Lei que trata do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – nº 12.529/2011 (art. 86).
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O instituto da delação premiada ocorre quando o indiciado/acusado
imputa a autoria do crime a um terceiro, coautor ou partícipe. Sendo possível,
também, a sua ocorrência quando o sujeito investigado ou processado,
voluntariamente, fornece às autoridades informações a respeito das práticas
delituosas promovidas pelo grupo criminoso, permitindo a localização da
vítima ou a recuperação do produto do crime.
Destaca-se a necessidade de utilizar a nomenclatura indiciado ou
acusado ao delator uma vez que a delação pode-se dar durante a fase de inquérito
policial ou mesmo na fase processual, quando já está em curso a ação penal.
A delação premiada só demanda interesse ao indiciado ou acusado
por conceder benefícios quando da aplicação de sua penalidade. Neste sentido,
este instituto apresenta natureza jurídica diversa, dependendo do “benefício”
conferido ao indiciado ou acusado, devendo observar a situação do caso
concreto. Com efeito, a delação premiada pode ser uma causa de diminuição de
pena, incidente na terceira etapa do sistema trifásico de aplicação da pena, ou
uma causa extinção da punibilidade, pois pode resultar na concessão do perdão
judicial, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.807/99, abaixo transcrito:
Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento
das partes, conceder o perdão judicial e a consequente
extinção da punibilidade ao acusado que, sendo
primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigação e o processo criminal, desde que
dessa colaboração tenha resultado:
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes
da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade
física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do
crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial
levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão
social do fato criminoso.
Ademais, a natureza jurídica da delação premiada pode também
ter um viés processual, posto valer como meio de prova na fase de instrução
processual penal.
Importa salientar que a delação não deverá servir como prova absoluta
contra aquele que está sendo delatado. O instituto apenas servirá como indicador
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da materialidade e da autoria do crime, posto que o processo deverá ser instruído
com outras provas que confirmem os fatos apresentadas pelo delator.
13 DELAÇÃO PREMIADA E DIREITO AO SILÊNCIO: CONFLITO?
Primeiro caberia indicar esclarecimentos sobre o direito ao silêncio
como garantia constitucional consagrado no princípio de Não Fazer Prova
Contra Si Mesmo: “Artigo 5º, LXIII – O preso será informado de seus direitos
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada à assistência da
família e de advogado”.
Procedendo-se a uma leitura atenta do inciso supracitado, poder-seia afirmar que o direito ao silêncio do indivíduo surpreendido em plena faina
criminosa dar-se-ia tão somente quando de sua detenção, como nos filmes
policiais americanos.
Não se há de olvidar que tal dispositivo deve ter tido sua inspiração
no direito norteamericano e, fatalmente, deve ter sido subtraído da 5ª Emenda
à Constituição daquele país, datada de 1791, que prescreve: “Ninguém poderá
ser constrangido a depor contra si próprio”.
Entre nós, entretanto, percebe-se claramente que a cláusula
constitucional brasileira mostra-se mais generosa em relação ao silêncio do
acusado do que a tradicional previsão do direito norte-americano do privilegia
against self-incriminatio já mencionada.
É a síntese do princípio de que o réu não é obrigado a fazer prova
contra si mesmo. Razão pela qual, em certas diligências do processo, ele não
estará obrigado a realizá-las. É o caso da reprodução simulada dos fatos (artigo
7º do C.P.P.), a tradicional “reconstituição” dos fatos.
Tenha-se presente, outrossim, que o Pacto de São José da Costa Rica3,
adotado pelo Governo Brasileiro, em seu artigo 8º, item “2”, letra “g”, proclama
tal princípio, nos precisos termos: “(...) direito de não ser a obrigado a depor
contra si mesma, nem se declarar culpada...”.
O réu pode até ser conduzido coercitivamente a tal ato, reprodução
simulada dos fatos, para presenciá-lo, mas não é obrigado a fornecer dados
ou elementos que possam ser utilizados em detrimento de si mesmo em
posterior processo.
Na sequência, para enfatizar o tópico aqui escolhido, interessante
apontar algumas informações sobre o instituto da delação premiada: A delação
premiada ocorre quando o indiciado/acusado colabora na investigação de
fatos criminosos, fornecendo dados sobre outros coautores e partícipes, bem
como ao fornecer informações que permitem a localização da vítima e do
produto do crime.
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Também conhecido como Convenção Americana dos Direitos
Humanos, a qual entrou em vigor internacional em 10 de julho de 1978, tendo
sido ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1999. O Congresso Nacional
a aprovou pelo Decreto Legislativo 27 de 26 de maio de 1992. Pelo Decreto
do Poder Legislativo 678, de 06 de novembro de 1992, determinou-se seu
cumprimento no País. Foi adotado no âmbito da Organização dos Estados
Americanos, em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969.
Em contrapartida, o direito ao silêncio, derivado do princípio de
não fazer prova contra si mesmo, devidamente normatizado no sentido de
que o silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, bem como
extrair a permissão de comportamentos passivos do acusado, como a recusa de
fornecimento de material gráfico ou vocal para análise pericial. Essa prerrogativa
é manifestação pessoal negativa, assegurando ao acusado não praticar nenhum
ato de prova que lhe decorra prejuízo. Qual seria o limite na busca da verdade
real no instituto da delação premiada frente o direito ao silêncio? O ordenamento
jurídico processual permite a violação do direito em detrimento de outro que
instrumentaliza o processo judicial? Quais direitos e garantias fundamentais
devem prevalecer quando existe o conflito de normas envolvendo princípios?
De um lado o princípio de não produzir prova contra si mesmo e
de outro o princípio da veracidade. Essas questões vêm sendo amplamente
discutidas em virtude da alta aplicação do instituto da delação premiada na
Operação Lava Jato. Tal Operação é a maior investigação de corrupção na
história do Brasil, envolvendo os maiores partidos políticos, bem como
empresários. Esta operação tem por finalidade apurar um esquema de lavagem
de dinheiro suspeito de movimentar mais de R$ 10 bilhões de reais, podendo ser
superior a R$ 40 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões em propinas. A investigação
deflagrou sua fase ostensiva em 17 de março de 2014 pela Polícia Federal e até
a presente data, cumpriu mais de cem mandados de busca e apreensão, de prisão
temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva.
O Ministério Público Federal, na ânsia de deflagrar todo o esquema
que auxiliou em parte a decadência financeira do Estado Brasileiro, demonstra
total adesão à aplicação da delação premiada como instrumento para conduzir
as investigações perpetradas pela Polícia Federal. O que não deixa de ser
amplamente criticado por operadores do direito que defendem o direito
constitucional ao silêncio.
Neste sentido, Lenio Streck e André Karam demonstram total aversão
à delação premiada: Não somos advogados da causa. E nem temos procuração
dos colegas Alberto Toron, Aury Lopes Jr., Geraldo Prado, Guilherme
Batochio, Marcus Vinícius Coelho e Miguel Reale Jr. Mas temos procuração
da Constituição, para a qual todo réu é inocente até prova em contrário. Aquela
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que proíbe prova ilícita e que veda pressão sobre acusados. Sim, o texto
constitucional, que dá direito sagrado ao silêncio e que, portanto, não pode
fazer com que os investigados sejam presos para “abrir o bico”.45
Se a delação é usada para tanto, é flagrantemente inconstitucional,
por violação ao direito ao silêncio e pela vedação de responsabilidade
objetiva. Por isso deve ser feita uma “Verfassungskonforme Auslegung”
(do alemão interpretação constitucional) para impedir que a delação seja
utilizada como forma de pressão e/ou violência psíquica. Do contrário, é
moralismo. E autoritarismo. Os citados advogados argumentam com base no
sacrifício de direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição
da República, posto a utilização do instituto da delação como objeto de
pressão contra os acusados.
Todavia, no trecho transcrito existe o esquecimento que a delação
premiada é apenas uma alternativa, vez que o fato ocorreu e o acusado possui a
liberdade em escolher entre os benefícios que lhe serão conferidos pelo instituto
ou na aplicabilidade da norma prevista para a infração penal cometida.
Em resposta, Carlos Fernando dos Santos Lima e Diogo Castor
de Mattos, membros da Operação Lava Jato demonstram a importância que
a delação premiada apresentou e apresenta no correr das investigações para
auferir a ocorrências de fatos e coautores envolvidos no esquema criminoso:
Primeiramente, o uso pelo Ministério Público Federal
do instituto da colaboração premiada (para alguns,
“delação premiada”) e, agora, da leniência, é amparado
nas recentes leis do Crime Organizado, Anticorrupção
e da Defesa da Concorrência, bem como na experiência
bem-sucedida de mais de dez anos de seu uso por
membros da força-tarefa Lava Jato.
É a técnica investigativa de melhor resultado na revelação de crimes
do colarinho branco, engendrados em restaurantes sofisticados, em festas
milionárias, e ocultos sob camadas de manobras contábeis aparentemente legais.
Com efeito, a leniência como denominado no trecho acima
transcrito foi utilizada para averiguar a ocorrência de crimes que praticamente
afundaram a Economia do país. Desta feita, o direito ao silêncio deve ser
superior ao crime cometido em âmbito nacional? O direito ao silêncio seria
absoluto quando envolve o fato de não autoincriminação ou o acusado poderia
escolher em cooperar? Entende-se que o direito ao silêncio é opcional, sendo
STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “Letra da Lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos
Jurídicos, n. 1, v. 15, p. 158-173, jan./abr. 2010.
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que o Código de Processo Civil que deve ser interpretado sistematicamente
no caso aqui apontado, apresenta o princípio da cooperação para melhor
alcance do direito à justiça. Ademais, ao comparar o delator com o alcagueta
no citado artigo, os membros do Ministério Público Federal apresentam de
forma precisa a distinção: Enquanto o alcagueta trabalha em becos escuros, o
colaborador presta suas contas à Justiça; enquanto o alcagueta é ilicitamente
pago pelas suas informações, o colaborador tem apenas o alívio parcial das
penas impostas; enquanto o alcagueta nunca tem sua identidade revelada, o
colaborador terá seu acordo revelado e irá depor em juízo sobre os fatos. A
legitimação, enfim, da colaboração premiada está na sua obediência ao devido
processo legal e ao contraditório.
Neste sentido, o instituto consiste em uma opção conferida ao
acusado. Trata-se de um acordo homologado pelo Poder Judiciário, sendo o
acusado acompanhado de seu defensor. Ademais, a simples delação sem outro
amparo fático, não é suficiente para fundamentar qualquer condenação.
Conforme apontado pelos Procuradores da República, autores deste
artigo, a delação premiada apresenta-se como opção de defesa dada ao acusado,
na qual o investigado instruído por seu advogado irá verificar a melhor opção
entre valer do instituto e diminuir os riscos de ser condenado ou de assumir a
sorte de uma pena a ser aplicada e atenção, em virtude do crime por ele praticado.
Portanto e para concluir esse importante tópico, a princípio a verdade
formal, ou seja, aquela auferida nos autos de um processo judicial, sendo ali
elencados elementos de convicção trazidos pelas partes na sequência dos atos a
serem praticados para a formação do processo, era suficiente para os julgamentos
efetuados no âmbito do direito civil. Já a verdade real era apontada como
necessária apenas na esfera penal, sob pena do julgamento ser pronunciado in
dubio pro reo, caso não provado de forma suficiente para o convencimento do
juiz, o acusado seria absolvido.
Cumpriu aqui apontar que o direito penal envolve a tutela e a proteção
de direitos e garantias fundamentais, no qual a violação da norma jurídica pelo
indivíduo proporciona ao Estado a possibilidade de restringir ou até mesmo
extinguir um dos direito mais importantes do indivíduo, o direito à liberdade.
Nosso ordenamento jurídico apresentou grandes inovações trazidas
com o Código de Processo Civil, o qual determinou que a busca da verdade
real também deve incidir no processo civil sendo aplicado novos institutos na
fase de instrução probatória para que ao final o convencimento do juiz esteja
embasado em fatos apresentado pelas partes ou originados de diligências
solicitadas pelo juiz.
Neste sentido, compreende-se que o Direito Processual evoluiu
para que a veracidade dos fatos seja o objetivo na produção das provas tanto
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em âmbito penal quanto no âmbito civil. A mera verdade formal arguida nos
autos de fatos passados narrada pelas partes, hoje não mais apresenta guarida
para fundamentar uma decisão considerada justa em nosso sistema jurídico.
Todavia, a busca da verdade real enfrenta obstáculos na aplicação das
normas pelos operadores de direito. Neste diapasão, encontra-se o instituto da
delação premiada, instituto utilizado nas investigações para auferir a verdade
real, conferindo ao acusado benefícios para diminuir ou até mesmo não aplicar
a pena referente ao delito praticado.
Existem aqueles que entendem que a delação premiada feriria o
direito ao silêncio do acusado. Porém, o a delação é opcional, sendo além de
uma técnica de investigação, uma forma de defesa do acusado.
Cumpre afirmar, que a delação premiada não possui valor probatório
para fundamentar isoladamente uma condenação. Para tanto, deve estar
arraigada em outros fatos comprovados na investigação criminal. Pretendeu-se
apresentar a delação premiada como instituto útil, com previsão legal, que não
ofende as normas constitucionais. Fez e tem feito diferença na Operação Lava
Jato e escancarou ao público a verdade real dos infelizes fatos de corrupção
ocorridos em nossa sociedade.
A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Vivemos na lei e segundo o direito e, uma vez que qualquer
descumprimento do direito, ou da lei461, é capaz de originar um processo,
por consequência “é importante a forma como os juízes decidem os casos”47.
A importância da decisão é evidente na perspectiva da parte submetida ao
processo, uma vez que “a diferença entre dignidade e ruína pode depender de
um simples argumento que talvez não fosse tão poderoso aos olhos de outro
juiz, ou o mesmo juiz no dia seguinte” (DWORKIN, 2002); por evidente, a
decisão (com seus critérios, fundamentos e argumentos) também é importante
aos olhos do legislador, e isso pode ser observado na atenção dedicada pelo novo
processo civil à regular a tomada de decisão sobre critérios de racionalidade,
democracia e uniformidade.
O raciocínio desenvolvido não enfrenta lei e direito como termos de equivalentes sentidos,
endossando a “diferença entre o velho positivismo exegético (sintático) e o positivismo
normativista (semântico) [...]” apontada por Streck, que afirma que “‘Descobrir’ hoje que o direito
não é igual à lei e dar a isso um grau de invenção crítica é subestimar e ignorar o ponto central do
positivismo normativista. Por certo Kelsen acharia uma tolice alguém sustentar que texto é igual
à norma ou que a lei é a única e plenipotente fonte do direito. Quando Kelsen diz que lei vigente é
válida, está se referindo ao plano da ciência do direito, e não ao plano da aplicação do direito feita
por juízes, promotores, advogados etc.” (STRECK, 2010).
47
“É muito importante para as pessoas sem sorte, litigiosas, más ou santas o bastante para se
verem diante do tribunal.” (DWORKIN, 2002, p. 3).
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Isso posto, o que se pode/deve exigir dos juízes para que essa decisão
entre dignidade e ruína seja leal “ao direito dos cidadãos de que as decisões
tenham um fundamento razoável” (LORENZETTI, 2011), sejam fieis ao direito
vigente3 ou, ainda, sejam democráticas4? Como oferecer às partes um processo
jurisdicional democrático em que a decisão seja razoavelmente justificada?
Pelo presente artigo se pretende investigar o princípio do contraditório sob a
ótica constitucionalizada do novo Código de Processo Civil e sua interação
panorâmica com a argumentação jurídica como critério de racionalidade na
justificação da decisão. Para essa apreciação, serão explorados elementos
básicos da argumentação jurídica que sirvam para produzir uma justificação
jurídica à decisão, enquanto aplicação do direito (e não de valores estranhos ao
ordenamento, ou puramente subjetivos).
Evitar-se-á, no limite do possível, o adentramento em casos de
flagrante insuficiência3 Não é exagero asseverar. Muito embora poucas pessoas
discordariam que identificar regras, seguir regras, e valerse de regras para
orientar a ação das pessoas sejam aspectos cruciais para o direito (MICHELON,
2013), existe uma séria e justificada preocupação de que os juízes “levem a
sério as regras estabelecidas na ordem normativa institucional que constitui os
sistemas contemporâneos de Direito das nações” (MACCORMICK, 2008, 105106), nessa direção segue Lenio Streck na recente crítica feita à prática judiciária
no artigo de título autoexplicativo: “As notícias não são boas. Judiciário
não cumpre o CPC: Is it the law?”.4 “A democracia de fato fica prejudicada
quando um tribunal dotado de autoridade toma a decisão errada a respeito das
exigências das condições democráticas”. (DWORKIN, 2006, p. 50). Mas aqui
ainda fala-se de outra esfera de concretização da democracia, a processual, que
se dá através de balizas procedimentais firmadas em um contraditório efetivo.
(NUNES, 2008).
Normativa, em que a justificação de uma decisão pretensamente
legítima postule robustez da carga argumentativa, uma vez que essa hipótese
excede o interesse do contraditório por imersão demasiada no campo da teoria
da argumentação jurídica.
Com esse escopo, então, que não é exaustivo, e de forma expositiva,
argumentativa e analítica, o presente artigo estrutura-se em partes: A primeira,
contemplando a contextualização do princípio do contraditório esposada
pelo novo Código Processual vigente. As conclusões alcançadas na primeira
parte servirão de subsídio argumentativo para a análise das interações do
contraditório dinâmico ao longo das demais partes; A segunda, com a apreciação
crítica do silogismo como forma legítima de justificar uma decisão; A terceira,
identifica os elementos de razão prática e da argumentação por particularização
e universalização que são pertinentes à identificação do caso concreto como
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exemplar da regra, para a fixação da premissa menor do silogismo jurídico; A
quarta servirá à classificação e à síntese das formas argumentativas baseadas na
interpretação do direito e dos comandos normativos, para a fixação da premissa
maior do silogismo jurídico, observando-se ainda hipóteses de conflito para
estes argumentos.
Finalmente elaborara-se conclusão com o enunciado sumário dos elementos
centrais para uma decisão democraticamente formada, fundamentada e
justificada sob a égide de critérios de racionalidade argumentativa.
14 O NOVO PROCESSO CIVIL E O CONTRADITÓRIO DINÂMICO
A tradição processual brasileira, consagrada na prática forense que se
desenvolveu sob a égide do Código Processual de 1973, cristalizou o princípio
do contraditório como um direito de participação, se estabelecendo entre as
partes no processo (e não com o juízo). Essa forma de contraditório visava
garantir que uma parte, havendo alegação da outra, pudesse manifestar se a
respeito, de maneira que o juiz ouvisse ambas as partes antes de decidir sobre
a questão em debate. Nesse cenário, o juiz exercia seus poderes no julgamento,
aferindo resultado ao duelo entre os litigantes de forma autoritária e solitária,
como protagonista do processo. (NUNES, 2008).
Não se olvida, claro, a hipótese de provimentos liminares, que em
situações de urgência poderiam ser concedidos em caráter inaudita altera parte,
postergando-se o contraditório para o momento seguinte à decisão (RIBEIRO,
2013). De qualquer sorte, essa exigência é mantida pelo novo diploma, que
veda, em seu art. 9º, que seja proferida decisão contra a parte não ouvida (leia-se
aqui, a que tenha sido oportunizado o direito de manifestar-se). Os provimentos
liminares apresentam-se como um dos elementos da perene tensão entre o
contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional (RIBEIRO, 2013, p. 3839) que, no entanto, não é objeto relevante ao presente estudo.
Essa ótica do contraditório, contudo, não é a mais madura, tampouco
a mais adequada a um procedimento que se instaure no seio de um Estado
Democrático de Direito, conquanto a democracia exige mais do que a
oportunidade de contraditar, mas a eficácia da contradita, pela sua consideração
no momento da decisão. Nesse sentido é a exigência do art. 7º do novo CPC,
que impõe ao magistrado o dever de zelar por um contraditório efetivo.
Constitucionalmente considerado, o contraditório consagra-se pela eficácia de
um direito das partes de influenciar no resultado do processo. (RIBEIRO, 2013).
O novo diploma processual, em conformidade com uma
teoria normativa da comparticipação, propõe um contraditório coibidor
dos interesses não cooperativos de todos os sujeitos processuais e da
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arbitrariedade judicial. Essa transformação alinha-se a uma doutrina
processual que idealiza o policentrismo processual e afasta a noção de
protagonismo judicial, até então em vigor, revestindo advogados e partes de
nova autonomia e participação na direção do processo. (BAHIA, NUNES,
PEDRON e THEORORO JR., 2015, p. 79-80).
Ora, se contraditório efetivo exige que as manifestações das partes
sejam levadas em consideração, é natural que se exija, inclusive por coerência,
que às partes se dê a oportunidade de manifestar-se sobre aqueles que serão
os fundamentos da decisão. Nesse sentido coloca-se o art. 10º da codificação
novel, que veda ao juiz a decisão fundada em algo não levado à consideração
das partes. Se lhes for garantida a oportunidade de manifestarem-se sobre o
tema, esse poderá ser objeto de fundamento da decisão, do contrário, o juiz não
pode invocá-lo como fundamento.
Assim, evidencia-se o primeiro essencial requisito para a efetivação
do contraditório, a vedação da decisão surpresa pelo cumprimento do dever
de informação, de consulta do juízo, junto às partes, acerca de determinada
questão interessante ao processo. Aponta-se, em tempo, o contraditório
constitucional não é mais realizado meramente entre as partes, mas entre partes
e juízo, inclusive constituindo-se um dever/ônus do juiz de provocar o debate
sobre as questões que poderão formar a decisão. (BAHIA, NUNES, PEDRON
e THEORORO JR., 2015, p. 102-106 passim).
Quando trata a decisão judicial, o novo Código de Processo Civil
substitui a simplicidade do art. 458 do código de 1973, que enunciava como
requisitos da sentença a sua estruturação em relatório, fundamentos e dispositivo,
acompanhados de sumária descrição de que conteúdo deveria alocar-se sob
cada requisito.
O artigo sucessor, que fala (não dos requisitos, mas dos elementos)
da sentença, art. 489 do código de 2015, é acompanhado de três parágrafos
que sugerem critérios racionalidade na fundamentação da decisão judicial.
O primeiro desses parágrafos é dotado de particular virtude legislativa, em
especial de seu inciso IV5, consagrador de relevante aspecto de um contraditório
efetivo: a obrigação judicial de fundamentar a decisão com o enfrentamento dos
argumentos trazidos pelas partes.
O segundo requisito do contraditório efetivo e constitucionalmente
adequado é, portanto, a oportunidade de que as partes participem da formação
da decisão, uma vez que não é permitido ao juiz que decida sem enfrentar os
argumentos trazidos pelas partes. A garantia do contraditório efetivo é elemento
viabilizador do debate travado ao longo do iter processual que, ao final, balizará a
decisão, garantindo-lhe legitimidade discursiva e democrática (e legalidade, cabe
acrescentar). (BAHIA, NUNES, PEDRON e THEORORO JR., 2015, p. 99-101).
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É evidente que simples nomeação desses dois elementos essenciais, vedação
de decisão surpresa e comparticipação na formação decisória, não esgota o
complexo espectro doutrinário e constitucional de que se reveste o contraditório
dinâmico. Contudo, desde já se torna possível a análise das implicações centrais
do contraditório efetivo na formação dos argumentos jurídicos que comporão a
fundamentação decisória, senda em que se oportuniza o tratamento incidental
dos deveres decorrentes do caráter comparticipativo e policêntrico desse
contraditório constitucional.
Assim, se passa à análise dos elementos da teoria da argumentação
jurídica proposta por MacCormick, ressalvando que essa se dará com escopo
exemplificativo e para fomentar a análise da interação do contraditório em cada
esfera argumentativa.
15 ARGUMENTAÇÃO POR PARTICULARIZAÇÃO E POR UNIVERSALIZAÇÃO
Como frisado, o caso particular deve ser interpretado, ter analisados
os seus elementos e identificados aqueles que podem ser os fatos operativos de
uma ou mais normas do ordenamento jurídico. No entanto, “qualquer incidente
envolvendo duas ou mais pessoas será diferente de qualquer outro [...], no que
diz respeito ao lugar e ao tempo, mas também [...] em relação às pessoas e
outras circunstâncias”, e uma decisão que aspire à correção deverá levar em
consideração todas as particularidades do caso, para tanto fazendo uso de uma
capacidade para o julgamento prático, intuição, senso moral ou outra virtude48de
sabedoria prática. Entende-se que, enquanto fala-se da racionalidade decisória,
tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo merecem atenção. Esses, contudo,
dizem respeito não somente à fundamentação da decisão, mas à própria
interpretação do direito vigente (no caso do parágrafo segundo) e da decisão (no
caso do parágrafo terceiro).
Cabe salientar que o parágrafo segundo é objeto de sérias críticas
(muitas delas protagonizadas por Lênio Streck) em virtude do seu sincretismo
teórico, que cria oportunidade para discricionariedade.
Isto é, o julgador deve perceber os fatos operativos como fatos
operativos de uma norma. Reconhecer certa relevância às virtudes decisórias
como elementos de papel importante na tomada de decisão, no entanto, leva
ao receio de subjetivismos nas decisões tomadas pelos operadores do sistema
jurídico, ainda que todos os juízes devessem ter uma certa sabedoria.
Uma forma de superar esse problema é a identificação de um elemento,
da tomada de decisão (subjetiva) que possa ser compreendido, e demonstrado,
Virtue is a settled disposition or habitus that allows you to do, percieve or think certain things
effortlessly and intelligently” (MICHELON, 2010, p. 4).
48
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objetivamente. Daí a importância da justificação, da demonstração das razões
pelas quais um ato é realizado (ou uma decisão é tomada).
O contraditório pousa no cerne da teoria da decisão (e de suas
implicações enquanto demandante de certa sabedoria prática) quando se dá
atenção ao ambiente não cooperativo que cerca o processo. Não se crê no mito
da imparcialidade do julgador, ou da sua blindagem a elementos anímicos,
no desinteresse do juiz no julgamento de modo absoluto. O juiz é um agente
processual inserido no mundo, com formação prévia e com propensões
cognitivas produzidas durante o processo.
Assim, cabe ao sistema processual o emprego de mecanismos de
fiscalidade ao exercício do poder de decidir.
O contraditório, novamente, aparece como elemento viabilizador do
debate processual, indutor de uma fundamentação democrática da decisão, essa
formada também pelas partes e pertencente não à intimidade do juiz, mas à
publicidade processual.
A justificação, veiculada na fundamentação da decisão, tem justamente
como função demonstrar que o juiz transcendeu suas reações imediatas quanto à
situação posta, em direção a uma apreensão moral ponderada, de racionalização
da reação passional (de perceber os fatos, se simpatizar com uma versão ou
parte, de ressentir um réu etc.) direcionando-se novamente para uma simetria
de posições subjetivas, em que o os princípios constitucionalizados do processo
exigirão do juiz que mostre de forma ostensiva como formou sua decisão.
Se a incidência da norma no caso concreto é a identificação desse
caso como um exemplar de fato operativo da norma, a justificação deve
demonstrar ostensivamente, no plano processual, como o julgador “percebeu”
que aquele caso concreto é um exemplar de fato operativo da dita norma. Essa
percepção é justamente a sabedoria prática que se espera do julgador (e, na
verdade, de qualquer pessoa em certa medida), isso porque a sabedoria prática
é o sentido que permite que as coisas sejam vistas como coisas e constitui
fator determinante para definir o “quadro perceptivo” de um indivíduo.
(MICHELON, 2010, p. 23).
O quadro perceptivo funciona como uma zona de clareza conceitual
(uma espécie de zona de conforto para a contextualização das coisas). Quando
um estímulo é percebido pelos sentidos, a sabedoria prática atribui contexto a
esse estímulo, dando-lhe sentido. Ao redor dessa zona de conforto, é projetada
uma “percepção conceitual periférica” que, por sua vez, é a habilidade de
distinguir, entre os estímulos percebidos, elementos anômalos relevantes ao
contexto do quadro perceptivo.
Daí uma conclusão preliminar de importância ao jurista: uma “rigidez
perceptiva”, que prejudique o uso da percepção conceitual periférica, torna
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o julgador deficiente para relacionar fatos e normas, bem como para identificar
elementos anômalos relevantes à questão jurídica posta. Essa limitação do juiz
é mitigada a partir do momento em que ele é compelido, por força da nova
lei processual, a enfrentar os argumentos trazidos pelas partes, provavelmente
fundados como condensação argumentativa da percepção dos advogados que
postulam os interesses de seus clientes no processo.
Essa contextualização prestigia o valor da sabedoria prática no debate
processual como instrumento capaz de identificar elementos estranhos em casos
particulares, que levam o julgador a questionar a adequação das categorias
jurídicas em aplicação. Assim, esse quadro de percepção se apresenta como
recurso para explanar de maneira mais satisfatória como juízes e partes
relacionam universais e particulares, leis e fatos.
Oportunamente se constata, uma vez que o direito positivo influencia
seriamente o quadro perceptivo dos juristas, e consequentemente sua percepção
conceitual periférica – que se torna uma percepção eminentemente (ainda que
não exclusivamente) jurídica: a subjetividade é uma forma de integração com o
mundo que não é necessariamente refratária ao escrutínio crítico, nem deveria
ser pensada como uma ameaça ao Estado de Direito. Se algo, é uma condição
para sua realização.
A questão nevrálgica, a ser retomada, é que essa subjetividade seja
exercitada em um plano de debate democrático, balizador dessa simetria
de subjetividades, em que o contraditório. Isto é, que dá sentido (valor
semântico) à coisa percebida pelos sentidos pela combinação de elementos
contextualizadores. A troca de papel moeda em um estabelecimento comercial
por bens alimentícios não é um mero fato observável, mas uma compra e venda
realizada no mercado. Graças ao aspecto perceptivo da sabedoria prática.
A particularização, contudo, não soluciona o problema de forma
autônoma. pois não se sustenta se não for realizada sob os mesmos critérios
para casos similares e, se limitada à fase de particularização, não serve como
justificativa para a decisão. Isso acontece porque a argumentação jurídica deve
tratar de dar uma justificativa objetiva para a ação.
Para que possa justificar uma decisão, de forma objetiva, a
argumentação por particularização precisa enfrentar duas etapas essenciais:
(a) a demonstração clara da relação dos elementos particulares do caso
concreto com o direito vigente. Nesse diapasão, observa-se que o NCPC
acrescentou, aos elementos da decisão (art. 489, I, bem como §1º, I, II,
V e VI), uma séria exigência de identificação do caso que não se limita à
identificação de suas particularidades, mas estende-se à sua relação com
as normas gerais de direito que podem/devem incidir no caso; e (b) que os
elementos particularizados atendam à mesma racionalidade argumentativa
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aplicável, isto é, universalizável, a outros casos similares, como atendimento
a um critério mínimo de justiça formal.
A fim de conformarem-se ao conceito de justiça formal, aqueles
que atuam no sistema jurídico devem aderir às implicações operacionais da
norma de que casos semelhantes deveriam ser decididos de modo semelhante.
Esta é uma coerção básica exercida pela justiça enquanto virtude formal. A
escolha entre se obedecer a essa coerção nas questões de condução das relações
humanas é, normalmente, a escolha entre o racional e o arbitrário.
As universalizações criadas, no âmbito da argumentação por tal
método, são excepcionáveis. Ou seja, passíveis de argumentação que indique
um elemento anômalo, uma surpresa, uma circunstância que não poderia estar
prevista na universalização, essa é uma consequência de sua objetividade e é
o campo propício para o desenvolvimento do efetivo contraditório na seara da
argumentação por universalização.
Ora, a política jurisprudencial proposta pelo NCPC, na forma do art.
927, §1º, é a de estabilização e de uniformização, tanto vertical quanto horizontal,
da jurisprudência dos tribunais. Nesse âmbito, o contraditório dinâmico não se
desenvolve como mera comparticipação na formação de decisões unipessoais,
ganhando destaque no estabelecimento dos elementos universalizáveis (da
generalização de predicados), que formam a ratio decidendi para a decisão de
casos futuros (ou sobrestados em incidentes de uniformização), em que o debate
processual democrático deverá ocupar-se das consequências jurisprudenciais
normativas dos elementos argumentativamente universalizados na causa piloto.
De forma concomitante, também é no pleno exercício do
contraditório que as partes e o juiz poderão apontar a anomalia do caso
concreto e a impossibilidade da sua categorização como exemplar de um
enunciado sumulado, demanda repetitiva ou jurisprudência dominante, a
que deva ser aplicada outra norma pela existência de diferença essencial,
identificada no seio da argumentação por particularização, operando-se um
afastamento desse precedente decisório, pela distinção do caso ou, ainda, pela
superação do entendimento.
No âmbito dos argumentos por particularização e universalização,
portanto, percebe-se um amplo espaço para o desenvolvimento do contraditório,
conquanto não são apenas passíveis de debate (e preconiza-se aqui um debate
de caráter processual democrático, capaz de subsidiar a fundamentação
judicial) os elementos do caso concreto, particulares e/ou universalizáveis,
mas também os critérios de racionalidade para sua eleição, as consequências
jurídicas da universalização e, talvez de maneira especialmente relevante no
NCPC, a específica relação de compatibilidade/anomalia entre o caso concreto
e os enunciados jurisprudenciais que se formam no ordenamento.
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As questões de uniformização e estabilização jurisprudencial, cumpre
ressaltar, muito embora constituam elemento obrigatório da fundamentação
decisória, por exigência do art. 489, deverão sempre ser levadas de volta às
partes para que se oportunize a manifestação das partes, sob pena de negativa
da prestação jurisdicional, decorrência do art. 10 do diploma novel.
16 ARGUMENTOS SOBRE A INTERPRETAÇÃO
No tópico anterior foi analisada a justificação com base em casos
particulares, essencial para a fixação da premissa menor da argumentação por
silogismo, concluindo-se que os elementos particulares, para que se atenda a
critérios básicos de justiça formal, deverão ser universalizados e categorizados
– com o emprego de recursos da razão prática –, para que sejam reservados
tratamentos iguais a categorias iguais. Isso posto, ainda não foi dada resposta à
indeterminação da premissa maior (norma válida de direito) da argumentação
por silogismo.
Como observado anteriormente, a lógica, por si só, não dispõe de
ferramentas para determinar ou garantir a veracidade das premissas, por isso
a interpretação. Aplicar o Direito envolve sempre interpretá-lo. Ora, se cada
norma é composta por elementos linguísticos dotados de valor semântico, esse
valor semântico deverá ser interpretado para que a norma faça sentido.
No corpo do presente artigo, far-se-á uma enumeração sumária dos
campos de
argumentação de bases interpretativas mais aceitos, com a subsequente análise
do ambiente para o exercício do contraditório, sem que haja aqui, frise-se, a
pretensão de exaurir as formas argumentativas úteis ou mesmo necessárias para
uma justificação mais robusta da decisão.
17 CATEGORIAS DE ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS
Muitos argumentos interpretativos que podem ser formulados e
empregados como elementos de justificação para uma interpretação ou outra
das normas de um sistema jurídico.
Contudo, existe uma presunção (que se confirma pela análise da
prática jurídica) de que certos tipos de argumentação são particularmente
eficazes e aceitos como elemento de convencimento e justificação.
Destacam-se, como mais invocados ou mais aceitos como legítimos:
(a) argumentos linguísticos, que se valem do contexto linguístico para favorecer
uma interpretação em face de outra; (b) argumentos sistêmicos, que procuram
no caráter sistemático do ordenamento jurídico o melhor sentido ao texto
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em consideração; e (c) argumentos teológico-avaliativos, que buscam valer-se
da finalidade da norma para avaliar se uma interpretação é melhor que outra.
Argumentos baseados na intenção legislativa tendem a gravitar entre
esses três categorias, ora que o legislador pode pretender certo significado
linguístico aos termos normativos, certa função no sistema à norma criada, ou
ainda certa finalidade a ser alcançada com a norma em questão, e não serão
qualificados como uma categoria autônoma.
Argumentos linguísticos
Argumentos linguísticos são aqueles que remetem ao “sentido claro”
das palavras com base em uma dada linguagem, tomada em um contexto.
Ora, cada palavra tem, ou pode ter, mais de um significado disponível. O
significado “claro” de uma palavra é tomado no contexto de uma oração, essa
contextualizada em um texto, por sua vez contextualizado em um gênero de
escrita, de sua finalidade e implicações.
Esse tipo de argumento carrega certo peso porque a autoridade
normativa tem um aspecto composicional das expressões textuais utilizadas.
Respeitar essa autoridade implica restringir a atribuição de novos sentidos
ao texto legal, por parte dos juízes, de maneira retrospectiva e em face dos
cidadãos. Observar esse princípio, portanto, consiste em resguardar um princípio
fundamental de justiça (e de moralidade interna do sistema normativo), o que
não é mero “formalismo”.
Argumentos sistêmicos
A argumentação de base linguística pode, como visto, possuir sentido
e mesmo valor, a ênfase desses, contudo, está no contexto. Para as normas, existe
sempre um contexto legal para cada material jurídico dotado de autoridade, e
a lei é inevitavelmente um elemento do sistema jurídico como todo. Assim, os
argumentos sistêmicos são aqueles que apresentam uma compreensão aceitável
do texto visto como parte de um sistema jurídico.
Uma primeira forma de argumentação sistêmica é baseada na
“harmonização contextual”, segundo a qual cada norma deve ser analisada em
um contexto mais amplo, da lei inteira, ou de um conjunto de leis relacionadas12,
de maneira que o contexto dê uma base de sentido aos termos utilizados.
Uma segunda forma de argumentação sistêmica é aquela “a partir de
precedentes”. Essa argumentação tenta identificar quais aspectos de um (ou
mais) caso(s) anterior(es) são simultaneamente vinculantes e persuasivos, de
maneira que a nova decisão deverá se adequar ao corpo estável de decisões
orientadas em um mesmo sentido.
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Uma terceira forma de argumentação sistêmica é “por analogia”.
Se um enunciado normativo for significativamente análogo a uma disposição
similar de outras leis, ou outro código, há um bom fundamento para que a
interpretação siga essa analogia, tratando-se o sentido do dispositivo em questão
de maneira uniforme à analogia invocada, que às vezes poderá ter o sentido
de seus termos originários estendidos ou alterados. Essa forma argumentativa
poderá incorporar elementos daquela por precedentes quando esses servirem
para demonstrar interpretações anteriores sobre os termos da norma análoga ou
da analogia em si.
Uma quarta forma de argumentação sistêmica é por meio de
“argumentos conceituais”.
Quando o direito positivo incorpora elementos de carga conceitual
doutrinária (ilícito, propriedade, emprego etc.), é justificado que se argumente
em consideração pela consistência desse conceito através das normas de um
ramo do direito.
Uma quinta forma de argumentação sistêmica é a partir de “princípios
gerais”. Na dúvida sobre o sentido de uma norma, deve-se favorecer a
interpretação que melhor se adequeao princípio que rege a questo. Havendo
conflito entre eles, será necessário demonstrar aprioridade de um em detrimento
do outro, no contexto do caso em análise.
Uma sexta, e derradeira, forma de argumentação sistêmica é “a partir
da história”. Essa forma de argumentação estabelece o caráter contextual do
sentido e da interpretação da norma através de uma compreensão historicamente
desenvolvida, prezando pela manutenção de um sentido historicamente
estabelecido.
Nenhuma comunicação linguística é completamente compreensível
senão através de um contexto de enunciação, que se pressupõe. No caso dos
comandos normativos, o próprio sistema jurídico acaba servindo como parte
do contexto que permite a interpretação da norma, seja por qual das formas
exemplificadas acima.
Argumentos de diferentes tipos podem ser combinados ou podem
se amparar entre si, formando linhas argumentativas persuasivas, ainda que
não possam ser demonstradas de maneira dedutiva em favor da posição
adotada ao final.
Os argumentos sistêmicos tendem a ser amparados por um ideal geral
de coerência, uma vez que sistemas jurídicos não comportam compromissos
únicos ou isolados de princípios e/ou determinação de políticas. Ao invés disso,
comportam uma multiplicidade de normas de muitas espécies, que exprimem
uma pluralidade de princípios e decisões políticas públicas. Essa qualidade,
de respeitar a coerência racional e a inteligibilidade do Direito, enquanto
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instituição concreta, dá à argumentação sistêmica um valor objetivo importante
para a justificação jurídica.
Argumentos Teleológicos-Avaliativos
Leis são editadas e promulgadas com o objetivo de reformar o Direito,
essa ideia dá a impressão de que algum aspecto dele precisava ser corrigido, ou
que o sistema jurídico carecia da incorporação formal de valores socialmente
relevantes (que demandaram essa alteração do direito). A argumentação que
demonstra que uma interpretação da norma permite que ela alcance melhor às
finalidades a que está proposta parece uma razão óbvia para se preferir essa
Boa-fé processual, por exemplo, não é a mesma boa-fé contratual.
Também se poderia observar, por meio de uma argumentação, que
uma determinada interpretação da norma pode causar graves injustiças ou
grandes danos, de forma imediata e óbvia, o que daria claros motivos para se
preterir essa interpretação em favor de outra.
Essa forma de interpretar os textos normativos pressupõe que se possa
identificar os objetivos da norma, ou pelo menos os valores e finalidades que
o legislador buscou incutir no texto legal, e que deverão ser alcançados na sua
aplicação pelo juiz de direito (ou então, evitando interpretações que certamente
não podem condizer com uma legislação razoável e minimamente justa). Se
assume que as normas são o fruto de uma atividade racional e teleológica,
conduzida por finalidades políticas estruturadas sobre alguma concepção
de justiça e de bem comum, atribuindo-se, assim, uma intenção objetiva
(e contestável, senão contestada) à autoridade legislativa (abstratamente
reconhecida), através de um esforço do intérprete.
Há ainda, de outro lado, casos em que a intenção subjetiva da lei pode
ser ouvida, quando processos judiciais levam em conta debates legislativos,
posicionamentos das pessoas responsáveis pela elaboração da norma, relatórios
das comissões e outros materiais pré legislativos.
A identificação das intenções/finalidade legislativas não é livre de
críticas, como as de Dworkin. Se é difícil conhecer a intenção de amigos,
inimigos e amantes, quais as esperanças de identificar a intenção de estranhos,
de outra época, talvez já mortos? Não apenas são mínimas, mas se olvida que
talvez os legisladores jamais pudessem ter cogitado a o caso concreto que está
demandando o esforço interpretativo. Englobam ainda a “vontade do legislador”
aqueles congressistas que votaram em virtude de alianças políticas, política
eleitoral, ou mesmo aquelas pessoas que tinham o poder de veto, e deixaram de
usá-lo. Deve ser considerada também a vontade de novos políticos que integram
o legislativo e que, podendo promulgar lei revogatória, não o fizeram?

59

PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

Concorda-se com Dworkin aqui, essa não é uma boa forma de decidir.
No entanto, só até onde vai a intenção do legislador. Não saber qual a finalidade
de cada um dos membros do corpo legislativo durante a promulgação da
Consolidação de Leis Trabalhistas, por exemplo, não extirpa as normas de suas
finalidades. A norma é criada por um ato de vontade legislativo, mas a partir daí
ela passa a existir de forma autônoma. Ademais, “a produção de leis pertence ao
legislador como uma entidade ideal, não a qualquer de suas partes ou facções”.
Dessa maneira, os argumentos voltados para a interpretação de finalidades das
normas deverão ser entendidos como aquelas finalidades extraídas da norma,
como fruto de um processo racional de implementação de remédios sociais, de
um legislador como entidade ideal, não de indivíduos.
18 ARGUMENTOS CONFLITANTES
Argumentos sobre a interpretação são complexos, aparecem em
grandes números e podem apontar para várias direções diferentes. Uma
justificação deverá apontar qual interpretação prevalecerá e por qual razão, que
explique como a conclusão alcançada é apropriada.
De forma correspondente, o juiz que pretende atender ao dever de
informação/consulta deverá, sob pena de violação do contraditório, submeter
as possíveis direções argumentativas sobre a interpretação do direito cabíveis
no caso concreto, para que se as partes possam se manifestar sob essas linhas
argumentativas e, assim, esteja afastada a decisão surpresa (art. 10, NCPC).
Existe aqui uma espécie de fórmula procedimental, oriunda de
sabedoria prática interpretativa, chamada Regra de Ouro: A interpretação
das normas deverá ser em suas próprias palavras, tomadas em um contexto
linguístico normal, salvo quando assim aplicadas elas resultarem em algum
absurdo, anomalia, ou inconveniência tão grande e evidente, que esteja
justificada a aplicação fora da sua significação ordinária.
Isto é, deverá ser favorecida a leitura do texto à luz da sintaxe e da
semântica convencionais. Se essa interpretação linguística for confirmada
pelo contexto sistêmico (se desaparecer a incerteza e não houver absurdo15
a ser resolvido), não existe a necessidade de se adotar uma argumentação
teleológico-avaliativa. No entanto, isso não quer dizer que essa última forma
argumentativa fique reservada para utilização somente após a falha dos demais
tipos de argumento: a consideração desses argumentos é capaz de demonstrar
a existência de um absurdo que afaste a conclusão vinculante prima facie do
sentido linguístico da norma.
Os argumentos sobre a interpretação têm, como se observou em
caráter sumário, certos valores subjacentes. A interpretação linguística
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busca resguardar a clareza e a precisão da linguagem legislativa e evitar
a reconstrução judicial retroativa da composição legislada (que é dotada
de autoridade). Por sua vez, a interpretação sistêmica serve para que se
preserve a coerência e a integridade do sistema jurídico, como uma
unidade racional. A interpretação teleológico-avaliativa, por fim, preza pelo
respeito a determinados valores, princípios e finalidades que deveriam ser
resguardados na aplicação das normas. Estes valores/princípios/finalidades,
contudo, parecem estar mais sujeitos à divergência, daí se sugere a
preferência aos argumentos linguísticos e sistêmicos.
Não se pode perder de vista, no entanto, que não se está tratando,
nesse ponto, de interpretar “O Direito”, como todo, mas sim de interpretar partes
do direito em um contexto de aplicação prática. As formas de argumentação
interpretativa tratadas pressupõem que a interpretação de textos legais dotados
de autoridade pode ser considerada como um tópico do arrazoamento decisório,
em que se possa interpretar uma norma dentro de um contexto contido.
Essas noções, portanto, devem ser aparelhadas pelas demais formas
de justificação apresentadas. Para além da justificação, e dentro do interesse
do contraditório dinâmico, contudo, está o interesse na fundamentação da
decisão. Ora, se o NCPC veda a decisão surpresa, com base em fundamento
a respeito do qual não exista manifestação das partes (art. 10), é ilegítima
a prestação jurisdicional que contemple qualquer argumento acerca da
interpretação do direito, salvo se oportunizada às partes a oportunidade de
manifestação sobre a matéria.
Nesse tema, cabe ainda observar que, portanto, a própria proposição
de existência de normas jurídicas fica sujeita ao contraditório, que deve, acaso
inexista manifestação prévia das partes, ser provocado pelo juiz, em respeito
ao caráter comparticipativo do processo e ao interesse de aproveitamento da
própria tutela jurisdicional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exposição desenvolvida ao longo do trabalho trilhou dois caminhos
paralelos e de interesse mutuamente cooperativo. De um lado, por meio da
argumentação jurídica, busca-se a identificação de elementos para uma decisão
justificada, que faça uso legítimo do poder estatal na forma de julgamento, pela
adequada identificação do caso concreto e da sua categorização como exemplar
de um comando normativo, esse a ser legitimamente aplicado.
O que afasta as espécies de interpretação aqui apresentadas da
interpretação construtiva proposta por Dworkin, em que (corre-se aqui o risco
de simplificar demasiadamente), à vista de todo o direito, a cada caso deverá
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ser eleita a interpretação que melhor se justifique enquanto, simultaneamente,
melhor se adequa à história institucional do direito estabelecido, inclusive nas
dimensões de ajuste e valor, através de critérios de imparcialidade processual e
justiça substantiva.
O escopo da argumentação jurídica, nesse cenário, é predominantemente
epistemológico, conquanto seus critérios de racionalidade passam pela cognição
do fato e do direito, voltando-se para a fundamentação da decisão como um
momento de consolidação da cognição realizada. Justificar, no âmbito da
argumentação jurídica, é demonstrar racionalmente a justeza de uma proposição
jurídica (normalmente da decisão) como adequada correspondência entre fato
e direito. A finalidade imediata da justificação parece ser a fundamentação,
enquanto a mediata, por sua vez, a decisão boa/persuasiva.
O contraditório, diferentemente da argumentação jurídica, não se
apresenta como um critério de racionalidade e, desta forma, não tem natureza
epistemológica. Ele tem caráter de direito/garantia, e a sua concretização
proporciona à parte a fruição da pretensão material de participação no
debate processual, que a partir daí passa a ser democrático. Sua finalidade
imediata também parece ser a justificação, a mediata, contudo, parece ser a
comparticipação processual em um formato democrático.
A fundamentação da decisão, ponto de encontro para o qual
convergem justificação e contraditório, mostra-se como instituto verificação de
concretização de ambos os anteriores. Só se pode verificar a justeza da decisão se
a fundamentação vier revestida dos seus critérios de racionalidade, concluindose pela correção da decisão; e só se pode verificar a efetividade do contraditório
quando a fundamentação é fruto do debate processual, concluindo-se como
concretização do aspecto democrático do processo.
A relação entre fundamentação e contraditório no espectro do processo
civil, é viabilizadora, uma vez que permite que as partes, conjuntamente com
o juízo, em um ambiente de comparticipação, mitigador de seus esforços não
cooperativos, zelem pela correção da decisão, pela sua legitimidade, e pela
adoção de critérios suficientes de racionalidade, já vez que é uma não decisão
(ou decisão nula) aquela que não enfrenta os argumentos trazidos pelas partes
na sua fundamentação.
Concomitantemente, no processo, o contraditório dialoga com a
argumentação jurídica enquanto (a) a argumentação jurídica é instrumento de
exercício do contraditório; (b) o contraditório é condição para o desenvolvimento
dialético da argumentação jurídica; e (c) o contraditório efetivo é condição para
que a argumentação jurídica empregada pela parte seja enfrentada na decisão.
Exposta essa análise, pode-se partir para algumas conclusões sobre
o contraditório dinâmico entre a justificação argumentativa e a fundamentação
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democrática da decisão. O contraditório é veiculado através da argumentação,
visando a concretização da comparticipação e do debate democrático, verificável
na fundamentação decisória. Ele figura como elemento central do policentrismo
processual e, quando concretizado com efetividade, é capaz inviabilizar o
protagonismo judicial, dando às partes a oportunidade efetivamente atuar na
construção de uma prestação jurisdicional democrática.
Dessa maneira, o princípio do contraditório, aparente no Direito
Processual Civil recém instituído como verdadeira garantia constitucional,
mostra-se não como causa de mudança doutrinária, mas como sintoma
dessa transformação, resultado do emprego de uma visão policentrista e
comparticipativa do processo civil. Nesse cenário, não é possível a subsistência
do protagonismo, e mesmo do solipsismo, judicial, porque o aproveitamento
da prestação jurisdicional demanda o direito de participação efetiva das partes
na formação da decisão (exigência expressa do art. 489, §1º), vedando a
decisão surpresa, isto é, dissociada da oportunidade de manifestação das partes
(exigência expressa do art. 10).
Paradoxalmente, o desafio que se põe ao Processo Civil agora é,
na verdade, o cumprimento do direito por parte dos órgãos jurisdicionais,
sob pena de ineficácia do constitucional contraditório e dos seus benefícios
inerentes, deturpação da separação de poderes pela derrogação de legislação
constitucionalmente válida pelo judiciário, e persistência do protagonismo
judicial no processo.
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