
 

O DIREITO PROCESSUAL CIVIL NOS 30 ANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Abertura 

 

 
 APRESENTADOR: Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. 

Quero solicitar que ocupem esses lugares e a gentileza, se for possível, que 

desliguem seus celulares e, se não for possível, que os coloquem no modo 

silencioso. Informamos, também, que para fins de certificação a presença deve 

ser registrada na recepção deste auditório. O certificado será encaminhado via 

e-mail. Senhoras e senhores sejam bem-vindos ao seminário comemorativo “O 

Direito Processual Civil nos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça”, uma 

realização do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, em parceria com 

o Superior Tribunal de Justiça. Temas relevantes de Direito Processual ao 

longo dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça serão abordados com a 

intenção de colaborar para a reflexão do futuro do processo civil no âmbito da 

Corte. Iniciando as atividades de hoje, temos a palestra de abertura “A 

Evolução do Direito Processual Civil nos 30 anos do Superior Tribunal de 

Justiça - Relato para a História”. Para compor a mesa de abertura, convidamos 

os Professores do IBDP Doutor Osmar Paixão e Doutor Alexandre Freire, 

vamos receber com muito carinho nosso palestrante de abertura que é o 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha. 

Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao Doutor Osmar Paixão para 

abertura do nosso Seminário. 
 

O DOUTOR OSMAR PAIXÃO 

 

Bom dia a todos, Ministro João Otávio de Noronha, Doutor Alexandre 

Freire, as primeiras palavras de nome do IDBP, em primeiro lugar, é agradecer 

essa deferência em realizar este evento neste mês comemorativo dos 30 anos 

de instalação do Superior Tribunal de Justiça, o que muito honra o Instituto, e 

parabenizar, também, o Superior Tribunal de Justiça por essa iniciativa tão 



importante para tratar de temas que demonstram a evolução, temas de 

inteligência artificial, reclamação, precedentes, repetitivos, enfim, temas atuais 

que bem demonstram a evolução do processo e nos levam à reflexão de 

assuntos que podem ser objeto dos próximos estudos e, com certeza, serão. 

Agradeço a presença de todos, em especial do Ministro Mauro Campbell, 

Ministra Cristina, Doutora Ludmila, Doutora Estefânia, Doutora Candice, 

Professora Tereza, os demais membros do IBDP, e, desde logo, passo a 

palavra para o Senhor Ministro João Otávio de Noronha para a sua palestra de 

abertura.  

Muito obrigado. 

 
O SENHOR MINISTRO PRESIDENTE JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 Bom dia a todos. Inicialmente saúdo o Professor Osmar paixão e, 

também, o Professor Alexandre Freire, membro do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual, e os organizadores deste evento, na pessoa de ambos e 

juntamente com a Professora Tereza Alvim, aqui presente, quero saldar todos 

os integrantes, todas as mulheres, advogadas, juízes, membros do Ministério 

Público e, também, os Advogados membros do Ministério Público que integram 

o tão prestigiado e IDP que nos últimos 30 anos muito têm colaborado com o 

desenvolvimento do Direito Processual no Brasil, com estudos contínuos e 

profícuos sobre o processo. Saúdo o meu colega Ministro Mauro Campbell 

Marques, do Superior Tribunal de Justiça, que será, também, palestrante deste 

evento, a nossa querida Ministra Maria Cristina Peduzzi, Ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho, os demais Magistrados, membros do Ministério Público, 

demais advogados, a Doutora Stephanie de Oliveira, Ex-Presidente da OAB, 

prestigiando também o evento, os docentes acadêmicos, e os demais 

palestrantes, senhoras e senhores, vamos falar de algo que, talvez, já disse, 

seja a matéria mais estudada no Brasil, o processo civil, nenhuma outra 

disciplina conseguiu unir em torno de si uma pesquisa tão grande quanto o 

processo civil. Neste ano em que o Superior Tribunal de Justiça comemora 30 

anos da sua instalação, portanto, 30 anos em que ele passou a atuar como um 

grande guardião do Direito Federal Infraconstitucional e nesse conceito se 



insere, evidentemente, a lei, que é o Código de Processo Civil, parece-me 

muito oportuno, Osmar, esse seminário.  

Vamos falar em uma evolução do Direito Processual Civil nos últimos 30 

anos, gostaria de voltar um pouquinho mais, gostaria de voltar em quando o 

processo começa a nascer no Brasil, o embrião do processo, que foi com o 

Regulamento n. 737, inicialmente editado para regular as causas comerciais, 

em razão da edição do Código Comercial de 1850, mas esse regulamento 

passou depois por força do Decreto n. 763, a regular, também, os efeitos de 

natureza civil, e os casos omissos se valiam, os doutos de então, à 

jurisprudência das Ordenações Filipinas. A Constituição de 1891 estabelece 

uma divisão normativa entre Justiça Federal, competência de Justiça Federal 

de Justiça dos Estados. Interessante que o Decreto n. 3.084, de 1898, aprova a 

consolidação das leis referentes à Justiça Federal, talvez, a codificação da 

Justiça, a qualificação processual civil da Justiça Federal, mas é interessante, 

como havíamos copiado, e de fato copiamos, uma estrutura constitucional 

diferente da europeia, adotamos e copiamos o modelo americano, em razão da 

Proclamação da República, cada estado passou a ter competência para editar 

o seu próprio Código de Processo Civil. São famosos os Códigos Processo 

Civil do Rio Grande do Sul, da Guanabara, do Rio Grande do Sul, tivemos de 

Minas Gerais, tivemos de São Paulo, e alguns poucos estados não 

conseguiram, sequer, editar o seu código e ficar. Mas olha bem o que seria o 

Brasil, cada estado um código, certamente seria infernal advogar nesse país, 

porque com um só já está difícil, imagina com 27 códigos.  

A constituição de 1934 centralizou o Processo Civil conferindo à União a 

competência para legislar em matéria de processo civil, daí surge o Código de 

1939, de autoria de Pedro Batista Martins, um mineiro e a amando daquele 

poderoso Ministro da Justiça, apelidado de “Chico ciência”, quer era o 

Francisco Campos, que não só nos deu um Código de Processo Civil, como 

deu-nos um Código Penal e um Código de Processo Penal. O Código n. 39 foi 

realmente um código modernizante na sua parte geral, baseada sobre muito 

até no Direito Processual Alemão, mas foi um código muito retrógrado na parte 

especial em que ele deixou a desejar. Aí surge um movimento de uma 

renovação em 1973 do Processo Civil Brasileiro, Buzaid, então, a capitania 

assume o comando da reforma do Código Processo Civil de 39, e vai editar um 



Código Processo Civil em 1973, em plena ditadura. Mas quem era Buzaid? Um 

grande processualista, Professor no Largo de São Francisco, Ministro da 

Justiça com trânsito fácil, porque o governo ditatorial tinha maioria no 

Congresso Nacional. Esse código foi caracterizado por uma quantidade 

enorme de reformas posteriores, foi tido como um código moderno e, como se 

comemorou na década de 70 a criação do processo cautelar como um gênero 

de processo, adotando a recomendação europeia italiana, que, hodiernamente, 

suprimimos, porque vimos que o passe não foi tão bom quando se esperava, 

muito tecnicismo para pouco efeito prático, mas, esse código, sem uma sombra 

de dúvida, era um código bom, moderno, mas, também, foi tido como avançado 

porque separou a execução de título executivo extrajudicial de título executivo 

judicial, e a experiência mostrou ao longo do tempo que tudo isso acabou mais 

por emperrar o processo do que para facilitar. Esse código de 1973 trouxe, sem 

nenhuma dúvida, algum avanço diante do código 39. Nas suas constantes 

reformas, lideradas pelo então saudoso e querido Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, ele foi se aprimorando e, na reforma, ficou desde 1994 até edição do 

novo código, reformando-se, constantemente, alguns institutos foram 

implementados como o da tutela antecipada, a executividade das obrigações 

de fazer e não fazer, ampliação do rol dos títulos executivos, ação monitória, 

aliás, certa vez ouvi do Cândido Rangel Dinamarco se deveríamos ou não 

implementar o procedimento especial da ação monitória do Brasil, porque 

nenhum país é tão farto, tão rico, em número de títulos executivos com o Brasil, 

nada sobraria, a bem da verdade, para o procedimento monitório, muito pouco 

sobrou e acredito que até hoje seja um instituto ainda não adequadamente 

regulamentado no nosso Código Processo Civil, e não é adequadamente 

regulamentado, porque ninguém deu a importância, tínhamos várias propostas, 

copiamos um modelo e ficamos discutindo ao longo do tempo e, às vezes, se 

discutia cinco ou seis anos se o título era monitório ou não, se autorizava ou 

não o procedimento monitório, quando não embargada a ação monitória que se 

discutiu se era contestação, se era embargos, se a executividade se 

processaria sob o manto da coisa julgada, alguns dizendo sim, outros dizendo 

não, criamos uma celeuma tremenda por nada, quando nos valêssemos do 

procedimento ordinário, ou sumário, seríamos a solução muito mais rápida do 

que aquele procedimento que o código tentou inovar, isso é muito bom para o 



Direito alemão, pobre em título executiva, mas não para o Direito brasileiro, 

rico. Mas observe bem, na constância do Código de 1973, uma reforma 

constitucional se impôs no Brasil, pela Constituição de 1988, e essa reforma 

cria o Superior Tribunal de Justiça, preste bem atenção, o Superior Tribunal é 

um tribunal novo, e não um sucessor do Tribunal Federal de Recursos. O 

Tribunal Federal de Recursos foi sucedido pelos Tribunais Regionais Federais, 

o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal novo que é constituído com uma 

competência desmembrada do Supremo Tribunal Federal. No modelo 

americano copiado pelo Brasil, em uma única corte cabia o controle da 

constitucionalidade e da legalidade, a Constituição de 1988, ao criar o Superior 

Tribunal de Justiça, tira do Supremo Tribunal Federal a competência para 

controlar a ordem jurídica infraconstitucional, e, assim, o Supremo Tribunal 

Federal não se transformou naquilo que deveria ter sido transformado, em uma 

verdadeira corte constitucional, continuou um Tribunal perdendo competência 

para controlar o Diretor Federal infraconstitucional, mas um Tribunal híbrido, 

onde nele se concentram as atividades próprias de primeiro grau, com 

competência originária como a de julgar senadores, deputados, e outros mais.  

Até a criação do Superior Tribunal de Justiça, como se dava o controle das 

normas processuais? Irrigou-se pelo Supremo Tribunal Federal, mas o 

Supremo era um único Tribunal e não dava conta, de fato não deu, de 

interpretar uma quantidade enorme de dispositivos infraconstitucionais, ou de 

leis federais, dentre eles o Código Processo Civil, a verdade é que passamos 

por uma época em que o controle do Código de Processo Civil era feito pelos 

Tribunais de Justiça e pelos saudosos Tribunais de Alçada, saudosos Tribunais 

de Alçada, e, assim, regras processuais variavam conforme se o processo 

corria em São Paulo, corria em Minas Gerais, corria no Rio Grande do Sul, 

como se cada estado tivesse remontando ao passado o seu próprio Código de 

Processo Civil. Surge, então, o Superior Tribunal de Justiça com essa missão. 

O Superior Tribunal de Justiça se instala e verifica o Supremo Tribunal Federal 

restringiu por demais a admissibilidade do recurso, e nasce abrindo em 

excesso essa admissibilidade, resultado, em menos de 10 anos ele estava 

congestionado com os mesmos problemas do passado do Supremo Tribunal 

Federal, com os mesmos problemas, e aí, para se livrar, ou melhor, para dar 

conta do seu mister constitucional, ele já prega aquilo que foi abominado no 



passado, o instituto da arguição de relevância. Aliás, tenho dito, historicamente, 

os meus 17 anos de Superior Tribunal de Justiça, que a relevância da questão 

federal é um requisito insto na própria natureza dos recursos de natureza 

extraordinária, quer seja no recurso extraordinário, no recurso especial, e no 

recurso de revista da Justiça do Trabalho. Essas cortes não nasceram 

vocacionadas para a justiça do caso concreto, não nasceram para serem 

órgãos revisores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, 

essas cortes nasceram com um papel maior, um papel que transcende o 

interesse das partes, para traduzir aquilo que Calamandrei no seu recurso de 

cassação diz: “Para traduzir o interesse público na interpretação da lei federal”. 

Calamandrei diz uma coisa bem interessante: “No recurso de cassação, que 

faz as vezes do nosso recurso especial, o estado, na realidade, pega uma 

carona no interesse privado para expressar o interesse público na interpretação 

da ordem jurídica”. É esse o papel das cortes superiores. Portanto, o Código de 

1973 passa, a partir da instalação do Superior Tribunal de Justiça, a ter um 

controle praticamente de nível de tribunal superior, com a missão da unificação 

das divergências, com papel de garantir a segurança e efetividade da lei 

federal, a partir daí, então, constatando as mãos, o pensamento da Corte, em 

uma corte que começa com processualista de escol, Salvio de Figueiredo 

Teixeira, Athos Gusmão Carneiro, Ruy Rosado de Aguiar, esta Corte passa a 

dar a interpretação última da norma processual. Mas, como dito, o Código 73 

se tornou insuficiente para a regulamentação do processo no Brasil, daí 

começa aquele processo de reforma pinga gotas, assim denominado por Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, que trouxe uma grande evolução para o Processo Civil 

brasileiro, que trouxe o instituto de antecipação da tutela, que trouxe ao longo 

do tempo julgamento do recurso repetitivo, mas, antes de concluir a sua 

reforma, também, foi derrogado. Uma das grandes novidades do Código de 

1973, é bom lembrarmos, foi a instituição da insolvência civil, porque até então 

tínhamos a lei de falência e tínhamos uma pseudo- insolvência civil regulada 

pelo código civil de 1916, mas não verdadeiro o processo de insolvência, dava 

apenas um concurso de credores privados pelas regras do Código Civil de 

1916. O Código Civil de 1073 trouxe a regulamentação da insolvência civil que 

subsiste integra, eficaz, por que nessa parte o Código de 2015 não revogou, 

portanto, o Código de 1973, mas foi revogada uma parte sua substancial, 



processo de execução contra o devedor insolvente continua intacta, e a regular 

o processo até que uma lei geral de insolvência civil e insolvência venha 

regulamentar essa insolvência, como dito na parte final do código. Como agir? 

O Superior Tribunal de Justiça no momento em que passa a receber uma 

avalanche de processos, teve que adotar alguns procedimentos, ou alguns 

entendimentos, algumas teses, por alguns denominada jurisprudência 

defensiva, para viabilizar a sua atividade, seu mister, e para bem desempenhar 

o seu papel. Assim, no início do STJ, chegamos a ver decisão, com a devida 

vênia, até absurda, chegava a afirmar não ser necessário o 

prequestionamento, como se a tese pudesse iniciar no STJ, em Tribunal 

superior, tivemos um número crescente de processos, um consequente 

desvirtuamento da função constitucional do próprio Superior Tribunal de 

Justiça, que estava praticamente sendo utilizado como um órgão de revisão 

das meras revisões das decisões dos Tribunais de Justiça, e, depois, dos 

Tribunais Regionais Federais. Em 1991, foram julgados 19 mil processos, em 

2007, o número de processos subiu para 330 mil, em 2017, chegou ao ponto 

511 mil. Portanto, ao longo do tempo, tivemos um aumento substancial de 

recursos alçados ao Superior Tribunal de Justiça que certamente não teriam, 

como, de fato, não têm condições de julgar. 

 Aqui quero rebater alguns argumentos. Por que não dobra o número de 

Ministros da Corte? É estabelecer, na verdade, o caos da jurisprudência 

brasileira, porque com, praticamente, 33 já temos uma dificuldade enorme de 

unificar a jurisprudência; segundo, na reunião que fizemos aqui após a 

solenidade de comemoração dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, 

tivemos no dia seguinte uma reunião com os Presidentes das Cortes 

presentes, da Itália, da França, e a conversa foi muito interessante, Itália se 

arrepende amargamente, segundo as Ministras, de ter aumentada a sua corte 

de cassação, há uma dificuldade enorme de unificação de jurisprudência base. 

O tempo de duração do processo, longe de diminuir, aumentou. Portanto, 

temos que buscar soluções inteligíveis que concretizem, assim, a realização de 

um processo justo, sério, e eficaz, isso não se faz um aumento de número de 

jogadores até pela dispersão do pensamento jurídico, como consequência. A 

jurisprudência criada, também, o STJ comete os seus erros, somos normais, 

somos cidadãos, Deus só no pensamento. Vamos ver que algumas coisas 



eram de arrepiar, como a inelegibilidade do carimbo de protocolo, era de dar 

tristeza, o advogado não tinha a menor culpa, porque o carimbo não era dele, 

era da Justiça. Vamos ver renovação de pedido de justiça gratuita, carimbo 

inelegível, recursos apócrifos, não indicação expressa do fundamento legal do 

recurso. Mas, faço a crítica a minha Corte, posso fazer porque fiz de público no 

dia do julgamento, a nova interpretação de uma jurisprudência sedimentada há 

30 anos, da Súmula n. 186, é de arrepiar, e o mais triste é, quando conclui 

julgamento, não mudamos a jurisprudência, mudou toda, não é hora disso. 

Aqui tenho chamado a atenção, temos que interpretar o novel código, que vou 

falar daqui a pouco, temos que interpretá-lo dentro da política judiciária em que 

ele se estabeleceu. Observe bem o Código Processo Civil de 2015 tem como 

traço marcante a ideia de um processo justo, esse é um traço marcante do 

Código Processo Civil de 2015, tem suas virtudes, seus defeitos, não há lei 

perfeita. Originalmente era contra, achava que não deveríamos criar um novo 

código, estamos terminando a reforma interior. Reformou, acabou a discussão, 

tenho que interpretar um novo, e tenho que me ater à filosofia adotada pelo 

legislador, o mais importante de se entender na reforma 2015 é que se trouxe a 

ideia de um processo justo, mas, também, se trouxe a ideia de que o processo 

não pertence ao juiz, o processo é uma relação jurídica que pertence às partes, 

aos litigantes, não é o juiz o dono do processo, ele apenas o preside, coordena, 

e, assim, dentro da filosofia que marca o novel Código Processo Civil, uma 

delas é delimitar alguns recursos. Aí vamos voltar ao julgamento recente da 

Corte, mais uma vez eu fui voto-vencido, mas não convencido, há limitação do 

recurso de agravo. Quando se limitou o cabimento do recurso de agravo, se 

desenhou uma solução para viabilizar os Tribunais de Justiça r os Tribunais 

Regionais Federais, face ao uso excessivo a mitigar a ordem negativa de 

cabimento de recurso, é, na realidade, reformular a política judiciária adotada 

pelo Estado, quando ele diz que não cabe agravo e o agravo fica postergado 

pela decisão do mérito, ele fez bem, de fato, um procedimento adotado em 

todos os códigos modernos. O fim do da recorribilidade das interlocutórias ou 

limitação, não importa se a questão é de competência, até por que aquele que 

vencer no primeiro grau certamente pode perder até o interesse de levantar a 

questão, em se tratando de competência territorial. Não temos que mitigar, falar 

em taxatividade mitigada é negar a própria taxatividade, então, respeitando as 



opiniões em contrário, chamo a atenção para que nós que temos a tarefa de 

dar a última palavra na interpretação da Lei Federal, não é o Supremo Tribunal 

Federal, é o Superior Tribunal de Justiça que interpreta o código ao fim e ao 

cabo, assim diz a Constituição, não podemos desfigurar uma política traçada 

pelo legislador reformista, não podemos porque, daqui a pouco, abrimos para 

uma hipótese e vão surgir 10 outras, 15 outras, e os tribunais voltarão a instar, 

novamente, abarrotados de agravos, e nós, juízes, vamos continuar com o 

discurso: Há excesso de recursos. Alguns irão dizer: “Não, eu voto porque tem 

que se ater ao devido processo legal”. Mas devido ao processo legal é 

processo conforme a lei, foi a lei que suprimiu esse recurso, suprimiu apenas o 

julgamento a priori do recurso deste ano, que se concretizasse, que a tese 

fosse apreciada, quando do julgamento da apelação, ele diferiu a apreciação 

da questão sem nenhum problema. Estamos diante de um novo pensamento 

do processo civil brasileiro, porque não adianta ler o Código Civil de 2015 com 

a mentalidade do passado, como já não adiantava ler o Código de 1973 que ao 

final reformado, muito próximo do atual, a bem da verdade, com a mentalidade 

de 1973, construímos, pesquisamos, desenvolvemos uma série de teorias na 

busca de efetividade do processo, de celeridade, na busca constante de um 

processo “justo”, um processo célere e eficaz, um processo que realiza, 

concretiza, Direito Material.  

Acredito que temos que aproveitar este momento para tirar do intérprete 

do Código de Processo Civil, ou do estudioso do Código Processo Civil, a ideia 

de que o processo tenha um fim em si mesmo. Toda a tecnologia utilizada no 

desenvolvimento do processo só pode ter um propósito, a obtenção de um 

processo justo, portanto, célere e eficaz. É nesse sentido que precisamos nos 

ater na interpretação do novo Código de Processo Civil, é com a visão voltada, 

e se olharmos os procedimentos elencados no novel Código Processo Civil 

vamos ver que o legislador se preocupou, de certa forma, em traçar 

procedimentos rentes à realidade do Direito Material. Agora, não vamos gritar, 

berrar, insinuar, sermos charmosos em falar em efetividade, em 

instrumentalidade, se quando sentamos na Corte, temos que definir, negamos 

a aplicação do princípio, negamos a aplicação do princípio quando não 

permitimos que a parte comprove o feriado no agravo regimental, isso não 

pode acontecer, mas está acontecendo, vamos ter que corrigir isso via Senador 



Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ele disse que vamos ter que fazer uma 

reforma, não é para caçar, reforma não caça decisão do STJ, como os outros 

falam: “Olha, o legislador, agora, deu um apito no STJ”. Não é apito nenhum, o 

legislador acerta, se temos aqui uma orientação jurisprudencial e sai uma lei 

nova, o que vale é a lei, interpretamos a lei, vamos interpretar a lei nova. Então, 

não tem apito, não tem acerto de contas, não tem nada, tem que o legislador 

atuar na busca de um processo que seja eficaz, seja sério, e que concretize o 

Direito Material. 

O Senador almoçando comigo esses dias disse que se o STJ está 

criando esses óbices, vamos ter que atuar em uma reforma do código para 

eliminar isso, porque temos um dispositivo expresso que permite ao julgador 

em uma apreciação do recurso especial até conhecê-lo, se não houver caso de 

intempestividade, com pequenas irregularidades, quando a tese é relevante. Aí 

quero chamar a atenção dos senhores, a admissão de relevância hoje que se 

propõe é exatamente para buscar a relevância das teses que transcendem aos 

interesses das partes. Já aprovaram na Câmara dos Deputados, e estamos 

negociando com o Senado Federal uma redação que reconheçamos como 

nação civil pública nas ações penais, como incita a relevância, mas não 

podemos ficar julgando aqui briga de cachorro, pequenas indenizações, 

julgando a quantidade que julgamos, e não é o valor econômico. Lembrem-se, 

atrás de uma causa de valor pequeno pode existir uma tese de larga relevância 

social, não é só no plano econômico que temos que interpretar relevância, as 

relevâncias sobre o aspecto do Direito de Família, no Direito das Sucessões. É 

nesse sentido que penso que deveremos atuar agora no Superior Tribunal de 

Justiça. Disse lá em Campos do Jordão que o Código seria aquilo que o 

Tribunal dissesse o que ele seria, por que o Tribunal o interpretaria. Só não 

quero que o Tribunal diga besteira, quero que o Tribunal continue com o 

espírito de grandeza que ele sempre teve, quero que o Tribunal remonte a sua 

origem como o Sálvio de Figueiredo, como o Athos Carneiro, com uma série de 

processualistas para que tenhamos um código que realmente realize, 

concretize, Direito Material. Se isso acontecer, parabéns, boa tarde, 

Conselheiro Henrique, o Senhor está pontualmente um dia para a cerimônia da 

tarde, seja bem-vindo meu Conselheiro amigo. Se assim entendermos e se 

assim agirmos, o Superior Tribunal de Justiça estará a contento 



desincumbindo-se é um mister condicional, e que o nosso ativismo, se é que 

ativismo existe, nesse caso acho que não, interpretamos dentro da margem de 

possibilidades existente de interpretações, se tivermos bem preso na nossa 

consciência de julgadores a necessidade que ver o processo como instrumento 

autêntico de justiça, e, para isso, abandonando subterfúgios, concretizando 

princípios como o da instrumentalidade nos casos concretos, acredito que o 

Tribunal vai desempenhar a contento, repito, e com brilhantismo, a sua missão 

constitucional de ser o grande guardião da ordem jurídica, sobretudo no campo 

do Processo Civil.  

Muito obrigado pela paciência. 
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