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RESUMO

Atribui ao direito de recurso status de norma constitucional, nos 
termos de um modelo constitucional do processo.
Apresenta as teorias processuais ao longo da história a fim de de-
monstrar o desenvolvimento de uma nova concepção de proces-
so, preocupada com a potencial participação da sociedade como 
forma de legitimação das decisões estatais.
Nessa perspectiva, afirma que o direito ao recurso constitui direito-
garantia fundamental e desdobramento direto dos princípios pro-
cessuais (constitucionais) do  contraditório e da ampla defesa.  
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ABSTRACT

The author accords the status of constitutional norm to the right 
to appeal, pursuant to a constitutional ideal of  proceeding.
He presents some historical procedural theories, with a view to 
showing the development of a new conception of proceeding, 
aiming at society’s potential participation as a means to 
validate state rulings.
In that light, he asserts that the right to appeal constitutes 
a basic right/guarantee, besides being a direct result of the 
procedural (constitutional) principles of contradiction  and of 
plain defense.  
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Segundo Nunes (2003, p. 38), ao 
longo dos séculos XVIII e XIX, sob as ba-
lizas impostas pelo paradigma do Estado 
liberal, os litígios de origem civil eram 
tratados com base numa percepção in-
dividualista1. Para assegurar a aplicação 
igualitária das normas em todos os ca-
sos, defendeu-se uma compreensão de 
“segurança jurídica” igualada à previsibi-
lidade da decisão. 

Assim, os órgãos de aplicação jurídica 
– os tribunais e a administração – deve-
riam prender-se ao texto da lei para que 
não extrapolassem o conteúdo fixado 
pelo legislador, que, devido à concepção 
da época, seria capaz de prever todas as 
possíveis condutas, liberando o aplicador 
da tarefa de levar em consideração as es-
pecificidades de cada caso (MARINONI, 
2005, p. 6)2, até porque as partes – prin-
cipais referências – não poderiam ver-se 
surpreendidas pela decisão. Tamanha 
era a importância dada às partes (autor 
e réu), que se explicava o processo como 
um contrato entre os litigantes, confor-
me formulação de Pothier (1800) em seu 
Traité de la procédure civile (COUTURE, 
2003, p. 16). Desse modo, elas concor-
davam em suportar a decisão proferida 
pelo Estado3. A concepção do processo 
como parte integrante do Direito Civil foi 
logo posta em xeque pelos publicistas. 
Todavia Savigny e Guényvau (MACEDO, 
2001, p. 53) insistiram na classificação a 
partir da ótica do Direito privado, consi-
derando-o como um quase-contrato4.

Dessa forma, a compreensão que se 
tinha da jurisdição era de uma função 
[estatal] voltada a dar atuação aos di-
reitos subjetivos privados violados (MA-
RINONI, 2005, p. 9)5. Portanto, era com-
preendida principalmente mediante uma 
ótica repressiva, segundo a qual a lesão a 
direitos materiais poderia ser convertida 
em um equivalente pecuniário, atenden-
do-se não a uma razão interna ao Direito 
– voltada ao problema da discussão da 
correção da ação das partes ou mesmo 
da decisão proferida no iter procedimen-
tal –, mas aos imperativos do mercado. 

Somente em 1868, com a publi-

cação da obra de Bülow “La teoría de 
las excepciones procesales y los presu-
puestos procesales”, é que o processo 
passou a ser objeto de um estudo mais 
aprofundado. Para o autor (1964, p. 2), 
o processo era uma espécie de relação 
jurídica, uma vez que implica direitos e 
obrigações reciprocamente considerados 
para os participantes: autor, réu e juiz. 
Segundo Dinamarco (2002, p. 40), a 
importância de tal teoria para o Direito 
foi grande; chega-se a considerar que a 
obra de 1868 foi responsável por fundar 
a ciência do Direito processual:

Antes dela, as normas do processo 
eram feitas segundo ditames exclusiva-
mente práticos e estudadas pelo critério 
meramente exegético, à moda dos velhos 
praxistas, não havendo uma construção 
segura dos institutos processuais e muito 
menos uma coordenação harmoniosa 
entre eles, os quais eram geralmente tra-
tados por romanistas e civilistas – o que 
bem indica como à consciência dos juris-
tas de então não transparecera ainda à 
luz da distinção, hoje muito nítida, entre 
direito substancial e processo; não havia 
maturidade para compreender que não 
são de direito material institutos como o 
da coisa julgada, da hipoteca, da prova, 
da responsabilidade executiva, da ação 
(DINAMARCO, 2002, p. 40). 

Desenvolvendo a nova linha de 
raciocínio, Chiovenda (2003), em sua 
conferência de Bolonha, em 1903, bus-
cou separar o direito de ação do direito 
material supostamente lesado e, com 
isso, dotar de natureza pública o proces-
so civil. A jurisdição é, então, vista como 
função voltada à atuação da vontade 
concreta da lei, de modo que caberia ao 
magistrado substituir intelectualmente 
não apenas as partes do processo, como 
toda a sociedade (MARINONI, 2005, p. 
12), sendo ele o responsável por aplicar 
a vontade concreta da lei7. 

Na transição do paradigma do Estado 
liberal para o paradigma do Estado social, 
Chiovenda ainda sustentava a separação 
rígida entre legislação e jurisdição. O que 
objetivava o processualista italiano era 
despir o processo – e não a ação, que, 
por ser exercida contra o réu, pode variar 
entre pública e privada, de acordo com a 
vontade da lei (se ela é pública ou priva-
da) – de uma conotação privatística, de 
modo que o Estado, atuando em nome 
da garantia da paz social, substituiria 
a figura da autotutela8. O Estado seria, 
pois, o responsável por guardar a paz e a 
harmonia das relações sociais dentro da 
sociedade.

Todavia, essa compreensão, quando 
contextualizada no paradigma do Estado 

Caberia [...] ao Judiciário a tarefa de materializar os 
direitos fundamentais – principalmente os chamados 
“direitos sociais” – como forma de emancipar e conduzir 
seus clientes à condição de cidadãos. Contudo, esse 
empreendimento estava fadado ao fracasso.

Acrescenta ainda o processualista 
paulista que o grande mérito da teoria 
de Bülow foi demonstrar a existência de 
uma relação jurídica progressiva, na qual, 
de um lado, teríamos a figura do magis-
trado, que assumiria a concreta obriga-
ção de decidir e realizar o Direito e, de 
outro, as partes, que ficariam obrigadas, 
perante o juiz, a prestar colaboração e a 
se submeterem aos resultados dessa ati-
vidade comum6.

social (Welfare State), acabou por super-
valorizar a atuação estatal em detrimento 
da sociedade. Em sua pesquisa, Maus 
(2000) demonstra como, à luz desse pa-
radigma jurídico, o Estado pode assumir 
a função de “tutor” de uma sociedade 
desprovida de orientação, de uma socie-
dade órfã e incapaz.  Isso porque, à luz 
de uma compreensão procedimentalista 
do paradigma do Estado democrático de 
Direito, pode-se perceber que tal quadro 
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conduz a uma espécie de círculo vicioso, de modo que a posi-
ção privilegiada de autoridade conferida pela teoria processual 
ao Judiciário apenas fez com que este assumisse o  papel de 
superego da sociedade, passando a ditar-lhe – sempre com 
base em uma racionalidade solipsista – os padrões de compor-
tamento desejáveis9. 

No caso brasileiro, a recepção da teoria do processo como 
relação jurídica disseminou-se por meio dos ensinamentos de 
Liebman, responsável pela fundação de uma verdadeira Escola 
Processual em São Paulo (Faculdade de Direito do Largo do 
São Francisco - USP), como reconhece Dinamarco (2004, p. 87; 
2004, p. 111-112). Essa escola, que passou a contar com inúme-
ros adeptos em todo o país, foi responsável por ditar os moldes 
do Direito processual científico, como também influenciou per-
manentemente os processos de legislação10.

Assim, o pensamento da ciência processual brasileira man-
teve-se conectado a uma racionalidade instrumental, de modo 
que o processo serviria à jurisdição para a realização, inclusive, 
de escopos metajurídicos. O processo seria, então, um instru-
mento do Estado para garantir a paz social.

Falar em instrumentalidade do processo, pois, não é fa-
lar somente nas suas ligações com a lei material. O Estado 
é responsável pelo bem-estar da sociedade e dos indivíduos 
que a compõem: e, estando o bem-estar social turbado pela 
existência de conflitos entre pessoas, ele se vale do sistema 
processual para, eliminando os conflitos, devolver à sociedade 
a paz desejada. O processo é uma realidade desse mundo so-
cial, legitimada por três ordens de objetivos que através dele e 
mediante o exercício da jurisdição o Estado persegue: sociais, 
políticos e jurídicos. A consciência dos escopos da jurisdição e 
sobretudo do seu escopo social magno da pacificação social 
constitui fator importante para a compreensão da instrumen-
talidade do processo, em sua conceituação e endereçamento 
social e político (CINTRA et alli, 2003, p. 41, grifos no original). 

A principal crítica a essa posição é sintetizada por Nunes, 
(2003, p. 52), ao afirmar que ela deixa de enxergar que [...] a 
estrutura procedimental como espaço intersubjetivo e comparti-
cipativo dos provimentos, com a marca de nosso “modelo cons-
titucional” em sua acepção dinâmica, lastreado institucional-
mente por uma ampla defesa, uma fundamentação adequada 
das decisões e por um contraditório dinâmico, em que existe um 
diálogo genuíno entre juiz e partes, e não meramente formal, 
entendido como princípio da bilateralidade da audiência. 

É importante também registrar a crítica de Calmon de Pas-
sos (2001, p. 13) ao instrumentalismo: É essa evidência que 
o modismo da instrumentalidade do processo camufla, ou 
conscientemente – perversidade ideológica, a ser combatida –, 
ou por descuido epistemológico – equívoco a ser corrigido. Ele 
parece ou finge ignorar o conjunto de fatores que determinam 
uma nova postura para o pensar e aplicar o Direito em nossos 
dias, como sejam a crise da razão instrumental, severamente 
posta a nu neste século, os avanços originados pelos estudos 
semiológicos, a revalorização do político, a partir dos desen-
cantos existenciais recolhidos da experiência do capitalismo 
tardio e da derrocada do socialismo real, a crise do Estado 
do bem-estar social e, principalmente, as revoluções que têm 
sua raiz no progresso técnico-científico, acelerado depois da 
Segunda Grande Guerra Mundial. 

Além dessa crítica, o processualista alerta para a existência 
de uma hipertrofia do papel do magistrado nessa concepção, o 
que viola o equilíbrio processual  (CALMON DE PASSOS, 2001, p. 
24-25). Além do mais, estabelece para as partes um dever ético-
político de obediência e de sujeição do réu à pretensão do autor, 
que era pressuposta como verdadeira, a priori11.

A partir do final da década de 1970, com os estudos do 
processualista italiano Fazzalari (1996), foi possível apurar a 
crítica à teoria que concebe o processo como espécie de rela-
ção jurídica. Para tanto, o ponto de partida foi a reconstrução 
dos conceitos de processo e procedimento, invertendo-se a 
relação de gênero e espécie que antes havia12. Tomando como 
ponto de referência a figura do provimento – ato estatal dotado 
de imperatividade (FAZZALARI, 1996, p. 7) –, o procedimento 
se apresenta como a estrutura normativa preparatória de sua 
produção.  Conforme Gonçalves, o procedimento é uma ati-
vidade preparatória de um determinado ato estatal, atividade 
reguladora por uma estrutura normativa, composta de uma 
seqüência de normas, de atos e de posições subjetivas, que se 
desenvolvem em uma dinâmica bastante específica, na prepa-
ração do provimento. O provimento é ato do Estado, de cará-
ter imperativo, produzido pelos seus órgãos no âmbito de sua 
competência, seja um ato administrativo, um ato legislativo ou 
um ato jurisdicional  (2001, p. 102-103).

Dessa forma, Fazzalari retira o procedimento do âmbito do 
Direito processual para colocá-lo em seu devido lugar, qual seja, 
o de instituto próprio da Teoria do Direito (GONÇALVES, 2001, 
p. 109). Assim, o procedimento não é uma atividade esgotável 
em um único ato, mas demanda uma série de atos e normas 
que o disciplinam13. Por isso, ele compreenderá uma seqüência 
de normas, atos e posições subjetivas. Todavia, é importante 
deixar claro que, sobre esse último termo, Fazzalari não se refere 
à posição de sujeitos em relação com outros, como queria a teo-
ria do processo como relação jurídica. Por posição subjetiva en-

Destarte, para os defensores dessa tese, o processo operaria 
a partir de uma racionalidade instrumental, dirigida apenas à 
persecução do fim predeterminado de forma solipsista. Tal ra-
cionalidade estaria centrada na perspectiva do magistrado, uma 
vez que ele incorporaria o Estado, o qual deve atuar para além 
de apresentar uma solução prática à demanda proposta pelas 
partes, buscando atender “os valores sociais e políticos inerentes 
à cultura nacional”. Dinamarco (1999) destaca que o processo é 
mero instrumento do Direito substancial, existindo apenas para 
servi-lo – o que mostra ainda uma subordinação do processo ao 
Direito material em discussão. Por isso, os direitos processuais 
seriam menos importantes que os direitos substanciais, poden-
do até mesmo ser tolhidos ou sacrificados para o melhor atendi-
mento dos segundos – trata-se principalmente do discurso em 
nome da celeridade e da efetividade do processo. 

[...] o magistrado deve desbloquear a troca 
interpretativa entre destinatário e co-autor no 

caso particular. [...], deve tratar os litigantes 
como cidadãos virtuais, preocupando-se com a 
aplicação apropriada das normas jurídicas ao 

caso concreto [...].
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tende-se a posição de sujeitos perante a 
norma, que valora suas condutas como 
lícitas, facultadas ou devidas (GONÇAL-
VES, 2001, p. 109). (Grifo nosso). 

A partir da reconstrução do procedi-
mento, Fazzalari desenvolve o conceito 
de processo. Para o jurista italiano, no 
processo, tem-se uma situação especial: 
os interessados no provimento a ser 
produzido participam da atividade de 
sua produção. Interessados são aqueles 
que sofrerão os efeitos do ato particular 
que está sendo produzido. Mas não se 
trata de qualquer participação, pois o 
traço diferenciador do processo em face 
do procedimento está na presença do 
contraditório (FAZZALARI, 1996, p. 82). 
Assim, há processo onde houver o pro-
cedimento realizando-se em contraditó-
rio entre os interessados, e a essência 
deste está na “simétrica paridade” da 
participação, nos atos que preparam o 
provimento, daqueles que nele são inte-
ressados porque, como seus destinatá-
rios, sofrerão seus efeitos (GONÇALVES, 
2001, p. 115).

Com isso, Fazzalari afasta, mais uma 
vez, a noção de que o processo seria ati-
vidade eminentemente ligada à atividade 
jurisdicional, sendo correto afirmar, por-
tanto, a existência de um processo legis-
lativo14 e de um processo administrativo. 

Logo, o elemento necessário para 
que o procedimento receba a qualidade 
de processo passa a ser a presença do 
contraditório. Todavia, o contraditório 
não pode mais ser compreendido como 
o direito de ser ouvido pelo juiz ou o di-
reito à bilateralidade da audiência, como 
querem as teorias tradicionais (NUNES, 
2004, p. 75)15. Acontece que tais compre-
ensões – derivadas da doutrina italiana16 
– vislumbram o contraditório apenas em 
seu aspecto estático, ainda ligado à estru-
tura procedimental monológica e dirigida 
pela perspectiva do magistrado17. Como 
lembra Gonçalves (2001, p. 120), hoje, o 
contraditório é entendido como simétri-
ca paridade das partes na preparação do 
provimento18. Por isso mesmo, é impor-
tante ter em mente que o contraditório 
é garantia das partes, ou seja, daqueles 
a quem se destinam os efeitos do provi-
mento. Lembra Theodoro Júnior (1981, 
p. 182) que sua inobservância representa 
causa de nulidade, de modo que deve 
sempre ser observado. 

Dessa forma, a participação do ma-

gistrado no interior do processo não será 
na qualidade de um interventor, devendo 
sofrer uma reestruturação. Como lembra 
Cattoni de Oliveira, [a]o tomar suas de-
cisões, também, é preciso lembrar que 
o juiz não está sozinho no exercício das 
suas atribuições. Afinal, do procedimen-
to que prepara a decisão judicial, devem, 
em princípio, diretamente participar, em 
contraditório, em simétrica paridade, os 
demais destinatários desse provimento 
jurisdicional (2001, p. 153-154). (Grifo 
no original).

do que no processo jurisdicional há um 
conflito, um litígio, fato que não pode ser 
perdido de vista, logo, é natural que as 
partes assumam ações estratégicas. Por 
isso mesmo, o papel destas, como co-au-
toras da norma, acaba sendo suspenso 
em face do caso particular. Cabe ao ma-
gistrado a representação do sistema jurí-
dico, sem que, com isso, esteja autoriza-
do a retornar ao discurso de justificação, 
criador das normas jurídicas. 

Em sua função, o magistrado deve 
desbloquear a troca interpretativa entre 

O instituto do recurso em todas as suas modalidades não pode 
ser compreendido apenas como o desenvolvimento do 
princípio do duplo grau, mas integra o desdobramento 
dinâmico das garantias do contraditório e da ampla defesa [...]

Daí a importância atribuída – até 
como exigência constitucional – à fun-
damentação da decisão. Tal garantia [é] 
correlata ao direito das partes de influir 
sobre a decisão e em condições de igual-
dade, dando-lhes a oportunidade de veri-
ficar “se” e “de que modo” essa influência 
terá ocorrido, assim como as razões pelas 
quais deixou de acontecer, na medida em 
que tenham tido a concreta possibilida-
de de valer-se de todos os instrumentos 
fornecidos pelo ordenamento processual 
para o idôneo exercício das próprias ra-
zões (PERO, 2001, p. 61-62)19.

Desse modo, abre-se a possibilida-
de de compreensão do processo a par-
tir da Teoria Discursiva do Direito e da 
Democracia, de Habermas (1998). Uma 
vez que o paradigma procedimental do 
Estado democrático de Direito, ao levar 
em conta a tensão entre facticidade e 
validade no interior do Direito, demanda 
dos processos jurisdicionais decisões le-
gítimas, acaba por exigir que a aplicação 
jurídica se abra para uma discursividade, 
mais exatamente por meio de um dis-
curso de aplicação, como teorizado de-
talhadamente por Günther (1995, p. 51-
53)20. Nessa perspectiva, o juiz não aplica 
as normas por meio de uma atividade 
simples, mas antes deve desenvolver 
uma interpretação coerente das normas, 
que, a princípio, são aplicáveis prima fa-
cie ao caso, para, em momento posterior, 
identificar aquela que seja a adequada à 
solução do caso específico que tem a sua 
frente (GÜNTHER, 1995, p. 52).

Sob esse prisma, deve ser lembra-

destinatário e co-autor no caso particular. 
Para isso, deve tratar os litigantes como 
cidadãos virtuais, preocupando-se com 
a aplicação apropriada das normas jurí-
dicas ao caso concreto, utilizando, para 
tanto, os argumentos trazidos pelos liti-
gantes e pela esfera pública (Günther, 
1995, p. 52)21. Os atos do juízo estão su-
jeitos ao controle das partes por meio da 
garantia processual do recurso, a qual 
funciona como possibilidade de reversão 
da decisão (HABERMAS, 1998, p. 309) e 
como condição para sua legitimidade. 

Daí o caráter constitucional do princí-
pio do devido processo legal22. O contra-
ditório e a ampla defesa, que integram a 
noção de devido processo, representam 
garantias para a participação das partes e, 
com isso, garantem também a legitimida-
de do provimento23. Logo, sendo o direi-
to ao recurso um consectário da garantia 
ao devido processo, ele também acaba 
por adquirir status de norma constitucio-
nal nos termos de um modelo constitu-
cional do processo. Segundo Andolina e 
Vignera, a relevância dos princípios pro-
cessuais formadores do devido processo 
é tamanha que, unidos, formariam um 
modelo constitucional de processo. Uti-
lizando a tradução apresentada por Cat-
toni de Oliveira (2001, p. 159), Andolina 
e Vignera (1990, p. 13) afirmam que [a]s 
normas e os princípios constitucionais 
que se referem ao exercício das funções 
jurisdicionais, se consideradas na sua 
complexidade, concedem ao intérprete 
a determinação de um verdadeiro e pró-
prio esquema geral de processo. Lembra 
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Nunes (2003, p. 128) que, por meio do modelo constitucional 
de processo, garantem-se os princípios do contraditório, da am-
pla defesa, da fundamentação das decisões, do juízo natural, da 
inafastabilidade da tutela jurisdicional, entre outros: Assim, em 
decorrência da conjugação das garantias constitucionais do 
contraditório e da [ampla] defesa, cria-se uma impossibilida-
de de atuação monológica do juiz na construção de todos os 
provimentos, pois estes seriam inválidos toda vez que levassem 
em consideração aspectos fáticos ou jurídicos não debatidos e 
problematizados com as partes (NUNES, 2003, p. 135).

Contudo, tal conclusão acerca da íntima relação entre direito 
de recorrer e devido processo legal não parece ser pacífica entre 
os processualistas. Cappelletti, em parecer elaborado em 1968 a 
pedido de membros do Senado italiano durante o movimento de 
reforma do Código de Procedimento Civil, afirmou que o recurso 
não pode ser entendido como garantia fundamental. Em sua lei-
tura, os recursos – principalmente o de apelação – desvalorizam 
o juízo de primeira instância24, além de aumentarem a duração 
do processo, o que conduz a uma fuga da “justiça estatal” por  
parte da classe com maiores recursos econômicos, cujas prefe-
rências são por mecanismos alternativos de composição de con-
flitos, como a arbitragem. Já no caso das classes menos abastadas, 
acontece uma “litigiosidade contida”, o que representa um risco 
para a estabilidade estatal (MARINONI, 2002, p. 214). 

Outro risco de desestabilização viria da constatação de 
divergências nas decisões de primeira e segunda instâncias, o 
que, pelo aspecto funcional, desalojaria a estabilização de ex-
pectativas de comportamento como papel principal do sistema 
do Direito (MARINONI, 2002, p. 216)25.

Mesmo assim, como já observado, os argumentos que em-
basam essa tese se apegam a uma racionalidade instrumental e 
a uma teoria processual que coloca o magistrado ilhado no cen-
tro do processo, aniquilando o espaço discursivo com as partes 
– peça fundamental para a legitimidade da decisão26. Pertinente, 
nesse esteio, é a crítica de Allorio (1982, p. 319-320) à tese de1982, p. 319-320) à tese de à tese de 
Cappelletti: [Allorio] critica a posição de Cappelletti ao afirmar 
que a apelação seria inconstitucional por ferir a garantia de 
acesso à Justiça, uma vez que se deve indagar qual o conteúdo 
da justiça requisitada, pois ela pode ser célere, com a quebra 
das garantias de um Estado de Direito, ou mais lenta, com a 
possibilidade de um controle interno a diminuir a sujeição a 
erros. Percebe que a celeridade não pode servir de motivo para 
a decretação da inconstitucionalidade do duplo grau (NUNES, 
2003, p. 113). 

Mesmo os defensores do direito ao recurso, de forma 
majoritária, baseiam seus argumentos em razões instrumen-
tais, olvidando a dimensão discursiva do Direito e, com isso, 
enfraquecendo sua própria defesa. Desse modo, concorda-se 
com Dierle Nunes (2003, p. 115): o argumento em defesa dos 
recursos como direitos processuais não se funda na maior ex-
periência do magistrado de segunda instância ou na maior 
independência do mesmo, como Laspro também já afirmou 
(1995, p. 99-101).

O instituto do recurso em todas as suas modalidades não 
pode ser compreendido apenas como o desenvolvimento do 
princípio do duplo grau, mas integra o desdobramento dinâ-
mico das garantias do contraditório e da ampla defesa, uma 
vez que possibilita  uma intervenção das partes e um diálogo 

com o juízo todas as vezes que a decisão recorrida não tenha 
levado em consideração o seu contributo crítico (NUNES, 2003, 
p. 145).  Precisa é, portanto, a crítica de Nunes ao movimento 
do acesso à Justiça, que tem adeptos no Brasil, como Mari-
noni (2002, p. 220-223): No Direito brasileiro, percebe-se que 
as tendências para o denominado acesso à Justiça, nos seus 
moldes, não se preocupam com a leitura democrática das ga-
rantias processuais de nosso modelo constitucional e permite, 
com o paulatino aumento dos poderes judiciais, uma forma-
ção solitária de provimentos (NUNES, 2003, p. 144). 

Essa mesma corrente, defensora da celeridade processual 
a todo custo, influenciará o movimento de reforma do Direito 
processual, quer em nível infraconstitucional, quer em nível cons-
titucional, como ocorreu por meio da Emenda Constitucional n. 
45/200427, que lançou novas luzes sobre o instituto dos recursos 
destinados a tribunais superiores, notadamente para restringir – 
mediante a criação da argüição de repercussão geral das questões 
constitucionais – as causas que supostamente seriam de menor 
significância (jurídica, política, social ou econômica) e subtraí-las 
à análise e apreciação do Supremo Tribunal Federal, o que é fla-
grante violação ao princípio do devido processo legal.

NOTAS
1 Nesse sentido, Cappelletti e Garth (1988, p. 9) afirmam que, nos Estados 

liberais burgueses dos séculos dezoito e dezenove, os procedimentos ado-
tados para solução dos litígios civis refletiam a filosofia essencialmente 
individualista dos direitos, então vigorante. Direito ao acesso à proteção 
judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado 
de propor ou contestar uma ação.

2 A generalidade e a abstração evidentemente também apontavam para a 
impossibilidade de o juiz interpretar a lei ou considerar circunstâncias es-
peciais ou concretas. Como é óbvio, de nada adiantaria uma lei marcada 
pela generalidade e pela abstração se o juiz pudesse concretizá-la. Isso, 
segundo os valores liberais, obscureceria a previsibilidade e a certeza do 
direito, pensados como indispensáveis para a manutenção da liberdade 
dos cidadãos (MARINONI, 2005, p. 6). 

3  Carreira Alvim (1997, p. 133) assim resume essa teoria: a relação que inter-
liga autor e réu no processo é em tudo idêntica à que liga as partes contra-
tantes. Suas origens podem ser remontadas ao Direito romano, mediante 
textos de Ulpiano. 

4 Segundo tal teoria, o processo não poderia ser considerado um contrato 
típico, mas, sim, um ‘quase-contrato’, visto que a parte ingressava em juízo 
aceitando a decisão, fosse ela favorável ou não aos seus interesses. Have-
ria um elo entre autor e juiz, independentemente da adesão espontânea 
do réu ao debate do conflito. Em resumo: o processo não era um contrato, 
visto que não pressupunha a vontade das partes; era algo semelhante ao 
contrato, embora contrato não o fosse (MACEDO, 2001, p. 54).

5 Lembra Marinoni (2005, p. 9): Os processualistas que definiram essa idéia 
de jurisdição estavam sob a influência ideológica do modelo do Estado 
liberal de Direito e, por isso, submetidos aos valores da igualdade formal, 
da liberdade individual mediante a não-interferência do Estado nas rela-
ções privadas, e do princípio da separação de poderes como mecanismo 
de subordinação do Executivo e do Judiciário à lei.

6 É importante mencionar que essa teoria, que determinava “vínculos de su-
jeição” das partes ao juiz (GONÇALVES, 2001, p. 75), muito impulsionou 
a nova concepção de aplicação jurídica divergente com o paradigma do 
Estado de Bem-Estar Social. O processo deixou de ser definitivamente “coisa 
das partes” e passou, com os efeitos da publicização e da socialização dos 
direitos, a compreender que o juiz exercia um papel não somente ativo na 
condução do procedimento, mas também uma função educativo-assistên-
cial da parte mais débil (NUNES, 2003, p. 40).

7 Com isso, no entanto, jamais desejou dizer que o juiz cria a norma in-
dividual ou a norma do caso concreto, à semelhança do que fizeram 
Carnelutti e todos os adeptos da teoria unitária do ordenamento jurídico 
(MARINONI, 2005, p. 12).

8 Para Chiovenda, o processo se torna, portanto, o instrumento de justiça à 
disposição do Estado, que irá coibir a justiça privada com reprimendas a 
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esta prática, o chamado exercício arbitrário das próprias razões, salvo, por 
certo, os casos de legítima defesa e de estado de necessidade [...] (PIMEN-
TA; MARQUES et al., 2004, p. 53). 

9 Como bem define Bahia (2004, p. 313), ao contrário da promoção de cida-
dania (que era, afinal, a meta do Estado Social), o que se viu foi o Estado 
tomando para si toda a dimensão do público, deixando os indivíduos na 
posição (cômoda?) de clientes, numa relação paternalista e dependente.

10 Como reconhece Dinamarco (2004, p. 88-89), o Código de Processo Civil 
de 1973 ficou também conhecido como Código de Buzaid, em homenagem 
ao então Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, discípulo direto de Liebman. 
Conforme lembra o renomado processualista paulista, muitas das lições fo-
ram reproduzidas à risca: pode-se destacar a introdução de novos institutos, 
como o julgamento antecipado do mérito (art. 330) – tão repudiado pelos 
tribunais da época –, a equiparação dos títulos executivos extrajudiciais aos 
títulos judiciais, eliminando-se a chamada “ação executiva”, bem como a 
reinterpretação de institutos clássicos, como a coisa julgada, que passou 
a ser compreendida como imutabilidade da sentença, e não mais como 
um efeito de limitação da parte decisória da sentença, não estendida aos 
motivos da decisão.

11 Câmara, Silva e Machado lembram: Liebman em conferência, em 1949, 
afirmou que todo o problema, quer de interesse processual, quer de legiti-
mação ad causam, deve ser proposto e resolvido adminindo-se, provisória 
e hipoteticamente, que as afirmações do autor sejam verdadeiras. Só nessa 
base se pode resolver a pura questão de legitimidade ou do interesse no 
âmbito processual (2004, p. 241). Ao que parece, o processualista Marinoni 
ainda se mostra tributário do pensamento de Liebman, ao pressupor que 
o problema da celeridade e efetividade do processo possa ser solucionado 
por meio do aumento de procedimentos sumários: A disputa pelo bem da 
vida perseguido pelo autor, justamente porque demanda tempo, somente 
pode prejudicar o autor (que tem razão) e beneficiar o réu (que não tem) 
(2002, p. 16). Mas parece que ele se distancia do mestre italiano, que tanto 
repudiava o aumento dos poderes probatórios do juiz (modelo inquisitivo), 
preferindo o modelo dispositivo, uma vez que entendia ser o outro uma for-
ma de violação do princípio constitucional da imparcialidade do juízo.

12 É importante ter em mente que a diferenciação científica entre processo 
e procedimento, empreendida por Fazzalari,  não toma como referência 
principal a noção de movimento, mas a de modo de movimento.

13 Duas observações são importantes: (1) segundo Fazzalari (1996, p. 60), o 
procedimento não pode ser compreendido como uma seqüência de fatos, 
como querem alguns processualistas tradicionais; ele é formado por uma 
série de normas, cada uma regulando determinada conduta, mas enuncian-
do como pressuposto da própria incidência a realização de uma atividade 
regulada por outra norma da série, e assim por diante até a norma regu-
ladora de um ato final. Por isso mesmo, Gonçalves (2001, p. 111) afirma 
que o procedimento não pode ser compreendido simplesmente como uma 
seqüência de normas, mas como uma seqüência na qual a validade de 
um ato, a posição ou a norma assumida nela dependa intrinsecamente 
da prévia implementação de seu pressuposto, ou seja, a norma (ato ou 
posição) anterior; e (2) um ato não pode ser considerado válido, se a ele 
não se chegar por meio da seqüência de atos determinada pela legislação 
(FAZZALARI, 1996, p. 78-79).

14 Ver OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Devido processo legislativo. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. Também lembra Gonçalves (2001, p. 
118) que, na compreensão de Fazzalari, o processo legislativo sempre é um 
processo, uma vez que sempre se realiza com a participação de parlamen-
tares que representam e reproduzem os interesses divergentes dos grupos 
e comunidades dos cidadãos.

15 Diversos processualistas chegam a definir o contraditório como garantia de 
paridade de armas. Contudo, à luz de um pensamento pós-metafísico, a 
Teoria do Direito não pode mais se amparar em uma perspectiva beligeran-
te – essencialmente dotada de uma racionalidade instrumental, compreen-
dendo que o processo, como espaço de aplicação normativa, apresentaria 
uma dinâmica na qual o magistrado decidiria influenciado pela destreza ou 
habilidade de persuasão dos litigantes (ou de seus advogados). Um direito 
que se preza como democrático deve assumir uma postura diversa, qual 
seja, a de criar a possibilidade do entendimento entre as partes processu-
ais. A decisão judicial deve encontrar aceitabilidade racional não apenas da 
perspectiva do magistrado, mas também sob a ótica da sociedade. Em im-
portante ensaio, Barbosa Moreira (2003) questiona até que ponto a teoria 
processual conseguiu se ver livre dessa concepção de processo como duelo, 
herdada da tradição medieval. O autor relata similitudes, principalmente 
com o sistema do common law, mas que não são tão estranhas à tradição 
do Direito romano-germânico.

16 Diferentemente, lembra Nunes (2004, p. 77): Na França, o ar. 16 do Nouve-
au Code de Procédure Civile impede o juiz de fundamentar a sua decisão 

sobre aspectos jurídicos que ele suscitou de ofício sem ter antecipadamen-
te convidado as partes a manifestar as suas observações. Assim, a garan-
tia opera não somente no confronto entre as partes, transformando-se 
também num dever-ônus para o juiz, que passa a ter que provocar de 
ofício o prévio debate das partes sobre quaisquer questões de fato ou de 
direito determinantes para a resolução da demanda.

17 A afirmação retro aparece, por exemplo, na lição de Dinamarco, Cintra e 
Grinover, que reduzem o contraditório à bilateralidade da audiência: O 
princípio do contraditório também indica a atuação de uma garantia fun-
damental de justiça: absolutamente inseparável da distribuição da justiça 
[sic] organizada, o princípio da audiência bilateral encontra expressão no 
brocado romano “audiatur et pars” (2003, p. 55).  

18 Segundo Fazzalari (1996, p. 82), caracterizam a estrutura do contraditório 
os seguintes elementos: (1) participação dos destinatários do ato final na 
fase preparatória do mesmo; (2) simétrica paridade desses interessados; (3) 
mútua implicação de seus atos; (4) relevância de tais atos para o ato final. 

19 Sob esse prisma, destaca-se, por exemplo, a seguinte decisão: Não pode 
o magistrado, certamente, poupar-se  ao trabalho intelectual de analisar 
cada qual dos argumentos por qualquer das partes; não pode deixar de 
sustentar e de explicar as razões de seu convencimento, tudo, obviamente, 
segundo um conceito lógico, razoável e conforme o que oferecem as pro-
vas. Não o fazendo, por certo, macula a sentença de nulidade irreparável 
e a faz írrita, carente do seu requisito estrutural, que é a fundamenta-
ção. (TACRIM, 8ª Câm., Ap. 341.731/1-Jales, rel. Juiz Canguçu de Almeida, j. 
20/6/1984, v. u., BASSSP, 1366/47 de 20-2-1985). 

20 Assim, cinde-se com a visão apresentada, por exemplo, por Cintra, Grinover 
e Dinamarco (2003, p. 55), que reduzem a dinâmica processual ao modelo 
da dialética hegeliana, de modo que o magistrado atuaria como síntese que 
suprassumiria (aufheben) a tese e a antítese, representadas respectivamen-
te pelas posições do autor e do réu.

21 […] the judge is obliged to justify her decision with regard to the litigants 
and the public. In a procedural paradigm of law, the fourth part, the pub-
lic, plays a prominent role in legal adjudication. By publicly critiquing her 
decisions, the public permanently reminds the judge that she is merely 
delegated to play a role in legal adjudication which originally belongs to 
all those participants who are involved. To be sure, the public may not 
intervene directly in the concrete case. But, especially if the judge cannot 
avoid changing the law through coherent interpretation, a public critique of 
the reasons is necessary. If major changes are made, the democratic public 
has to inaugurate democratic procedures of justification, which lead to new 
legislations. (GÜNTHER, 1995, p. 52-53).(GÜNTHER, 1995, p. 52-53). 

22 No caso da atual Constituição brasileira, o devido processo e suas garantias 
foram assegurados expressamente: Art. 5. [...]. LV - aos litigantes, em pro-
cesso judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
[...]. Como lembra Nunes (2003, p. 118), o direito ao recurso figurou ex-
pressamente na Constituição de 1824, ficando implícito nas demais até a 
Constituição de 1988.  

23 Los derechos procedimentales garantizan a toda persona jurídica la pre-
tensión a un procedimiento fair, el cual no garantiza seguridad de resulta-
do, pero sí la clarificación discursiva de todas las cuestiones de hecho y de 
derecho que resulten pertinentes. Así, los afectados pueden contar con que 
en el procedimiento no resulten decisorias para el fallo del juez cualesquie-
ra razones, sino sólo razones relevantes. (HABERMAS, 1998, p. 291).

24 Marinoni, lembrando Cappelletti, afirma que o primeiro grau é somente 
uma larga fase de espera, uma extenuante e penosa ante-sala para se 
chegar à fase de apelação; é este último o único juízo verdadeiro, ao me-
nos para a parte que tem condições econômicas para nele chegar. (2002, 
p. 215).

25 Esses mesmos argumentos são utilizados também por Marinoni (2002, p. 
209-210) para defender a natureza infraconstitucional do direito ao recurso. 
Para o autor, há um culto exagerado e indevido aos recursos, que nem 
mesmo seriam princípios fundamentais de justiça. Nessa linha de raciocínio, 
defende que algumas causas não deveriam ensejar recursos, garantindo 
uma “prestação jurisdicional” mais célere e efetiva. 

26 Outro problema, que pode ser apresentado e melhor aclarado no terceiro 
capítulo, é a identificação de que tais argumentos utilizados pelos teóricos 
contrários à constitucionalização do direito ao recurso pautam-se em razões 
que Dworkin (2002) denomina de “diretrizes políticas” – representam uma 
possibilidade de melhoria ou bem-estar para um determinado grupo per-
tencente a uma sociedade, mas não susceptível de universalização, uma 
vez que se rege pela idéia do que é bom para um determinado grupo, uma 
determinada forma de vida concreta.

27 Theodoro Júnior (2005, p. 37) lembra que a Emenda Constitucional n. 
45/2004 teve como grande fonte de inspiração a reforma constitucional 
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italiana com o mesmo propósito, proclamando a celeridade como elemento 
do princípio do devido processo legal (constitucionalizado). Todavia, dife-
rentemente de Marinoni, o processualista mineiro alerta que a celeridade 
reflete mais um anseio desejável que necessariamente um argumento ju-
rídico que deva ser observado, ainda que às custas do sacrifício das demais 
garantias processuais, principalmente a  do contraditório.
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