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Resumo: As presentes reflexões têm por objetivo examinar, com profundidade, a corrente do
pensamento jurídico-processual de maior destaque no cenário brasileiro: a chamada
instrumentalidade do processo. Não se trata simplesmente de uma negação ou da crítica pela crítica
das teses que povoam o âmbito das teorias instrumentais do processo. Procuramos remover a
poluição semântica em que a teoria está situada para, a partir daí, projetar contribuições para a
solução de alguns equívocos e mal-entendidos sobre o processo com o intuito de possibilitar a
abertura de um horizonte no qual os debates possam transcorrer para além da mera efetividade
quantitativa, mas também numa efetividade qualitativa, qualificada por um selo de feições
verdadeiramente democráticas.
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Abstract: The reflections here exposed have as their objective to examine deeply the movement
which is mostly highlighted in the Brazilian legal procedure scenario: the so-called procedural
instrumentality. It's not about refuting or criticizing only for criticizing the thesis that inhabit the
domains of procedural instrumentality theories. We seek to remove the semantic pollution in which
such theory is situated to, in so doing, foresee contributions to solve some mistakes and
misunderstandings about legal procedure, having as a goal to allow the opening of a horizon in which
debates could flow beyond mere effectiveness based on quantity, but also into a qualitative
effectiveness marked by a seal of true democratic features.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Aceitando o convite à reflexão oferecido pelo principal expoente da teoria analisada, Cândido Rangel
Dinamarco, em sua obra que leva no título o nome da teoria, encaminhamos a investigação que se
apresenta. 1

Desse modo, o trabalho se estrutura, basicamente, em duas partes:

Na primeira procuramos criar um sentimento de situação, dando notícia ao leitor do lugar teórico a
partir do qual falamos e projetamos nossas reflexões. Nesta parte, destacamos as principais
contribuições que a tradição filosófica que se formou no século 20 legou ao Direito e que ainda se
encontram muito pouco exploradas no âmbito do Direito Processual. Essa não-exploração nos leva à
pergunta que abre a investigação: seria o Direito processual uma região inóspita para a reflexão
filosófica? Para respondê-la teremos que compreender em que sentido o processo se afasta da
Filosofia e de que modo a Filosofia pode contribuir para o pensamento do processo. Assim, como
método e objeto se dão numa unidade, procuramos ainda neste tópico destacar o sentido que a
Hermenêutica assume para nossa reflexão. Por fim, destacamos a recepção das teorias
hermenêuticas efetuada pelas teorias contemporâneas do direito.

O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do
processo: críticas e projeções a partir de uma exploração

hermenêutica da teoria processual

Página 1



Tendo por constituída a situação hermenêutica da investigação, passamos a analisar, na segunda
parte, a instrumentalidade do processo procurando demonstrar os comprometimentos que ela
mantém com a tradição que ela mesma pretende superar. Pelos procedimentos da fenomenologia
hermenêutica, foi possível perceber que há nos pressupostos basilares da teoria, uma vinculação – a
princípio acrítica – com o modelo de fundamentação das liberdades democráticas que Maurizio
Fioravanti denomina estatalista. Tanto é assim que, ao final da investigação tentaremos demonstrar
como a teoria favorável à relativização da coisa julgada permite rupturas com nossa ordenança
jurídica que possibilitam o surgimento do Estado de Exceção tal qual descrito por Agamben. Diante
disso, podemos perceber os equívocos nos quais a instrumentalidade do processo se movimenta, o
que nos possibilita oferecer uma alternativa à instrumentalidade a partir da demonstração
fenomenológica da relação jurídica como fundamento originário-existêncial da teoria processual.

É importante anotar que outras contribuições já foram produzidas na dogmática processual brasileira
no sentido de (re)pensar aquilo que Dinamarco chama de pontos sensíveis das teorias instrumentais.
Esse é o caso de Calmon de Passos que em duas oportunidades ofereceu à comunidade jurídica
nacional, estudos críticos sobre a Instrumentalidade do Processo. 2 Todavia, sem desconhecer as
projeções efetuadas nestes dois estudos, nossa investigação pretende apontar para um outro nível,
procurando desvelar os vínculos que o pensamento da instrumentalidade possui com a tradição e até
que ponto essa tradição é aceita acriticamente. Trata-se de uma reflexão filosófica sobre as
principais questões processuais que a teoria processual levanta.

Procuramos, portanto, pensar o processo, tendo presente, desde logo, advertência parafraseada do
nosso filósofo do Sertão, Riobaldo: além de viver, Pensar também é muito perigoso...
2. MOTIVAÇÕES GLOBAIS PARA UMA EXPLORAÇÃO HERMENÊUTICA DA TEORIA
PROCESSUAL

2.1 Direito processual: uma região inóspita para a reflexão filosófica?

Antes de debatermos sobre os problemas que aparecem a partir da identificação de alguns
equívocos e mal-entendidos situados no âmbito da chamada instrumentalidade do processo, convém
esclarecer algumas questões pontuais sobre aquilo que possibilita estas reflexões e que, de certa
forma, lhes dão sentido. Com efeito, é importante situar o leitor no lugar de onde se fala; esclarecer e
informar sobre aquilo do que se fala; e explicitar o ponto para onde a fala se encaminha. Em outras
palavras, é preciso criar – no interior do movimento constante do diálogo entre o autor de um texto e
seu interlocutor-leitor – um sentimento de situação, que permita esclarecer previamente o espaço
teórico em que a investigação está situada.

Comecemos, então, explicando o sentido da pergunta colocada no título deste tópico preparatório.
Que fique claro desde já, que o “inóspito” que ali se menciona, não quer se referir a uma espécie de
incapacidade daqueles que lidam com o Direito Processual para uma reflexão mais demorada e
meditativa sobre os temas centrais desta disciplina jurídica. Pelo contrário, com este termo
procuramos apontar para dois fatores conexos que acabam fazendo com que uma reflexão
preocupada com uma certa profundidade de pensamento se sinta um tanto quanto deslocada; algo
como uma visita que aparece em momento inoportuno e acaba sendo, por meio de investidas
indiretas, sutilmente “colocada para fora” da moradia processual. Estes fatores são: (a) a crença já
cristalizada no imaginário dos processualistas de que as teses acadêmicas realmente “inovadoras”
no âmbito do Direito Processual devem reivindicar para si algum grau de efetividade. Efetividade
entendida como capacidade de transformar diretamente uma determinada realidade processual; (b) a
idéia de que o processo é uma disciplina “prática” e, conseqüentemente, deve conter as fórmulas
que permitam ao estudante ou operador do Direito apresentar respostas rápidas para os problemas
que o cotidiano do foro apresenta. 3 Estes fatores explicam, provisoriamente, o que foi dito: há uma
certa falta de cordialidade do Direito Processual para receber uma reflexão mais profunda sobre seus
temas de interesse. Desse modo, toda reflexão que deite raízes numa camada fundante,
possibilitadora do próprio discurso processual já é, antecipadamente, tratada como inócua; como
uma espécie de diletantismo acadêmico de alguém não preocupado com a realidade do sistema
processual.

Por certo, não se trata de uma possível “rebelião da prática contra o processo civil”, como fala
Guilherme Marinoni. 4 Também não é o caso de reivindicar uma espécie de absolutismo filosófico, a
partir da fundação de um axioma que contenha uma proposição do tipo: “os problemas do processo
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serão resolvidos, em boa medida, a partir da tomada de consciência dos processualistas para a
importância da Filosofia”.

Na verdade, nenhum dos fatores mencionados estão completamente errados. Nenhuma pessoa,
desde que seja minimamente versada em Direito, negará que o processo é uma disciplina jurídica
que serve para resolver problemas. Todavia, na resposta a tais questões é preciso ter claro que há
níveis possíveis de reflexão e é preciso saber com clareza em qual deles se movimenta para que
não se acabe por reivindicar, de uma filosofia ou de uma teoria jurídica, mais do que elas mesmas
podem oferecer. Ou seja, há âmbitos de problematicidade que a reflexão filosófica não pode alcançar
(daí o mal-entendido da carência de efetividade por parte da filosofia), mas há também certos
pressupostos com os quais as teorias jurídicas trabalham e que, em seu modo-de-ser, elas não têm
acesso. 5 Desse modo, para que uma teoria jurídica não se perca em um dogmatismo vazio,
aceitando acriticamente uma determinada concepção de verdade, é preciso que a reflexão conheça
aquilo que a Filosofia produziu ao longo do século 20, para que possa se valer das conquistas que
ela nos legou. Da mesma maneira, não se deve esperar da Filosofia uma panacéia para todos os
males que acometem o sistema processual. 6

Assim, uma reflexão consciente destas questões levantadas trará pelo menos duas contribuições: (a)
primeiro, nos permitirá questionar algumas questões tidas como verdades no interior do Direito
Processual; (b) por outro lado, oferecerá um modo mais adequado de se pensar a teoria processual
em nosso tempo.

Diante disso, tenhamos presente o seguinte: pelo menos dois tipos de perguntas podem ser feitas no
âmbito dos problemas que uma realidade social apresenta para serem resolvidos pelo Direito: uma
se movimenta na perspectiva do quê, a outra na perspectiva do como. No espaço da pergunta pelo
quê é comum perguntarmos: O que se pode fazer diante de uma decisão judicial que não favorável?
Ou ainda: Qual medida judicial é cabível para uma determinada lesão sofrida por uma comunidade
inteira em virtude da poluição de um rio ou de outras formas de degradação do meio ambiente? Já
no âmbito do como o objeto da pergunta se situa em um outro nível. Nele surgem perguntas tais
quais: Como o processo se estrutura? Como se dá o andamento do processo? Como se dá um
mandado de segurança ou uma ação civil pública? Parece claro que a pergunta pelo quê, pressupõe
o entendimento do como. Não há possibilidade de se saber o quê fazer diante da uma decisão
judicial desfavorável se não se conhece o como de um determinado sistema recursal. Não se pode
saber qual medida se deve propor diante de um dano ambiental se não se sabe como se dá uma
ação civil pública, e assim por diante.

É possível dizer, didaticamente, que a pergunta pelo quê é a pergunta essencial da
operacionalidade. É a pergunta do operador do Direito, 7 daquele que se vê diante de um problema
concreto que lhe é apresentado diretamente, em seu escritório, gabinete etc.; ao passo que, a
pergunta pelo como, é a pergunta essencial do jurista, daquele que se preocupa em compreender os
movimentos de uma determinada realidade social e procura encontrar meios mais adequados para
solução de seus problemas. 8 Dito de outro modo, a pergunta pelo como é mais originária que a
pergunta pelo quê . A pergunta pelo quê é sempre derivada, porque depende da compreensão de
como se dá uma determinada teoria sobre um determinado instituto jurídico.

Desse modo, fica evidente que é a pergunta pelo como que abre espaço para que se desenvolvam
as respostas situadas no âmbito da pergunta pelo quê. Ou seja, da compreensão do como depende
a explicitação do quê.

Nossa reflexão se situa no âmbito do como e procura questionar o modo pelo qual o como da teoria
processual é compreendido em tempos da égide da instrumentalidade do processo.

Neste âmbito precisamos notar que na resposta pelo como o jurista se movimenta, ainda que de
forma inconsciente, num nível jurídico, a partir do qual se vale das conquistas que as teorias do
Direito lhe oferecem; bem como num nível filosófico que é possibilitador das conquistas operadas
pelas teorias jurídicas. Ou seja, a Filosofia oferece contextos de significação a partir dos quais o
Direito será pensado, o que nos permite afirmar que, por detrás de toda teoria jurídica, há um
determinado paradigma filosófico que lhe dá sustentação, embora essa filiação filosófica, muitas
vezes, permaneça oculta. Por isso a importância de se manter atento às transformações que a
Filosofia sofreu durante todo o século 20: existe uma possibilidade premente de se estar pensando o
como do processo, a partir de um paradigma filosófico desgastado.

O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do
processo: críticas e projeções a partir de uma exploração

hermenêutica da teoria processual

Página 3



Na filosofia, podemos apresentar pelo menos três transformações importantes para o estudioso do
Direito: (a) o linguistic turn (giro lingüístico) que marca definitivamente a superação do esquema
sujeito-objeto que imperava no interior do realismo filosófico – clássico e medieval – e da filosofia da
consciência da modernidade a partir do vínculo indissociável entre pensamento e linguagem; 9(b) o
declínio de um modelo matemático de fundamentação do pensamento e a ascensão de um modelo
histórico que dê conta do problema da fundamentação nas chamadas ciências do espírito; 10(c) o giro
ontológico que supera a ontologia da coisa pela ontologia da compreensão a partir do deslocamento
do ser humano ( Dasein) 11 para o interior da problemática ontológica. 12

Estas três transformações permitem que Ernildo Stein fale em uma “era da hermenêutica”, 13 dado à
radicalização que a problemática hermenêutica desempenha, pelo menos no contexto da filosofia
continental, 14 na filosofia contemporânea. Nessa medida, há algumas conseqüências decisivas para
o pensamento das chamadas Ciências Humanas (ou, na terminologia que se tornou clássica
Ciências do Espírito): (a) a colocação de todo pensamento sob o fio condutor da linguagem, que se
assenta em um modo distinto de conceber a relação entre linguagem e conhecimento; 15(b) a
necessidade de se pensar historicamente seus fundamentos; (c) a radicalização da linguagem e a
redefinição dos fundamentos impõe que o conhecimento não seja mais pensado em função de um
sujeito solipsista (no caso da teoria processual o juiz) mas que o pensamento seja encaminhado em
direção à intersubjetividade cujo fio condutor é a linguagem e o horizonte de sentido é o acontecer da
historicidade do Ser-aí. 16

2.2 Construindo o sentido que a hermenêutica assume no contexto da investigação

Tudo o que foi mencionado anteriormente se dá a partir de uma transformação fundamental da
compreensão que tradicionalmente se tinha de Hermenêutica. É uma transformação na qual
Heidegger ocupa, novamente, um lugar central. Com efeito, tal qual se dá com o giro ontológico,
também a hermenêutica é tomada por Heidegger num sentido totalmente novo na História da
Filosofia. Não seria exagero dizer que é a apropriação que o filósofo faz da hermenêutica que o
possibilita realizar o giro ontológico, de modo que é possível falar em um giro
ontológico-hermenêutico.

Dado a centralidade que essa forma de compreender a hermenêutica assume em nossa reflexão, é
importante discorrermos um pouco mais sobre essa transformação.

Hermenêutica é tradicionalmente vista como teoria ou arte da interpretação. Sua origem não pode
ser auferida com precisão, mas, filologicamente, é possível afirmar que remonta aos gregos, mais
precisamente ao mitológico Deus Hermes. Na verdade, Hermes era um semi-Deus, dotado da função
de “mensageiro”: Era Hermes o encarregado de traduzir, para linguagem humana, aquilo que era dito
entre os Deuses. Daí que, etimologicamente, Hermenêutica derive de Hermes e que seja tomada por
um forte conteúdo de mediação e, conseqüentemente, interpretação. Teoricamente, a hermenêutica
assume relevo no contexto da Reforma Protestante, sendo empregada – como técnica interpretativa
– na exegese dos textos bíblicos. Posteriormente, os demais campos do conhecimento que
dependem substancialmente da interpretação de textos para se movimentar (Direito e Filologia),
passam a incorporar estudos hermenêuticos que dessem conta dos problemas interpretativos que
surgiam no contexto de seu âmbito de interesses.

Mas é com o romantismo alemão que a hermenêutica assumirá seus contornos mais sofisticados,
chegando a ser tematizada expressamente como filosofia dotada de uma universalidade. Novamente
um teólogo, Schleiermacher, é quem efetuará esta tarefa. O que estava na linha de frente de
Schleiermacher era o problema dos mal-entendidos que poderiam surgir na compreensão de um
texto. Mal-entendidos estes que poderiam levar a uma interpretação completamente distinta do
sentido que o autor do texto imprimiu. Era preciso então criar algo que permitisse que a interpretação
preservasse o sentido correto, tal qual o autor determinou ao texto. Devido à sua proximidade com o
iluminismo alemão ( Aufklärung), a saída de Schleiermacher se deu pela via do método. Mas o
método de Schleiermacher era sensivelmente distinto de todos aqueles previstos pela tradição
anterior. Era um método circular, através do qual o intérprete se movimentaria do todo para a parte e
da parte para o todo, de modo a apurar sua compreensão a cada movimentação efetuada. Ao final
deste procedimento, que Schleiermacher denominou Círculo Hermenêutico o sentido original estaria
preservado e a compreensão encontraria nele aquilo que o próprio autor imprimiu. A ênfase no
“sentido do autor” levará os comentadores do mencionado filósofo a classificar sua teoria da
interpretação como hermenêutica psicológica. A universalidade da hermenêutica estaria garantida
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pelo método: era uma universalidade procedimental. 17

Não é neste sentido que Heidegger se apropria da hermenêutica. A interpretação que ele efetuará é
tão violenta que o fundo metodológico que reveste o sentido da hermenêutica na tradição será
destruído. Em um pequeno livro do início da década de 1920 – no qual o filósofo antecipa muito do
que será tratado depois em sua obra máxima: Ser e Tempo – Heidegger estabelece um novo lugar
para a hermenêutica e para o Círculo Hermenêutico de Schleiermacher. O nome da obra já causa
impacto: Hermenêutica da Faticidade. 18 A partir deste livro a hermenêutica, até então utilizada
exclusivamente para interpretação de textos, passa a ter como “objeto” outra coisa, a faticidade. Mas
o que é faticidade? Em nota anterior, para explicar o giro ontológico de Heidegger, afirmamos que o
filósofo dá ao homem o nome de Ser-aí e que o modo de ser deste ente é a existência. Todavia,
dissemos também que este ente – que somos nós – chamado Ser-aí é o que ele já foi, ou seja: o seu
passado. Podemos dizer que isso representa aquilo que desde sempre nos atormenta e que está
presente nas perguntas: de onde viemos? Para onde vamos? A primeira pergunta nos remete ao
passado, a segunda ao futuro. O passado é selo histórico imprimido em nosso ser: Faticidade; o
futuro é o ter-que-ser que caracteriza o modo-de-ser do ente que somos ( Ser-aí ): Existência.
Portanto, a hermenêutica é utilizada para compreender o ser ( faticidade) do Ser-aí e permitir a
abertura do horizonte para o qual ele se encaminha ( existência). Aquilo que tinha um caráter ôntico,
voltado para textos, assume uma dimensão ontológica visando a compreensão do ser do Ser-aí .
Note-se: de um modo completamente inovador, Heidegger crava a reflexão filosófica na concretude,
no plano prático e precário da existência humana. Há um nítido caminho de (re)definição da tarefa da
filosofia, que deixa de lado os contextos abstrato-sistemáticos que imperavam desde o humanismo
renascentista, em direção ao contexto prático das vivências.

Portanto, nós compreendemos o que nós mesmos já somos na medida em que compreendemos o
sentido do ser. Também já alertamos para o fato de que homem ( Ser-aí) e ser estão unidos por um
vínculo indissociável. Isto porque, em tudo aquilo com que ele se relaciona, o homem já
compreendeu o ser, ainda que ele não se dê conta disso. Há, em toda ação humana, uma
compreensão antecipadora do ser que permite que o homem se movimente no mundo para além de
um agir no universo meramente empírico, ligado a objetos. Relacionamo-nos com as coisas, com o
empírico, porque de algum modo já sabemos o quê e como elas são. Há algo que acontece, além da
pura relação objetivadora. 19 Nosso privilégio se constitui pelo fato de termos a “memória do ser”; ou
seja: temos um privilégio ôntico – entre todos os entes apenas nós existimos; e um privilégio
ontológico – de todos os entes somos os únicos que, em seu modo-de-ser, compreendem o ser.
Desse duplo privilégio, o filósofo anota um terceiro: um privilégio ôntico-ontológico – a compreensão
do ser deste ente que somos é condição de possibilidade de todas as outras ontologias (do Direito,
da História, do Processo etc.). 20

O acompanhamento desta rápida exposição por si só já dá conta da estrutura circular em que se
movimenta o pensamento heideggeriano. Essa estrutura circular é o Círculo Hermenêutico, não mais
ligado à interpretação de textos, mas à compreensão da faticidade e existência do Ser-aí . 21 É
preciso notar que o homem só compreende o ser na medida em que pergunta pelo ente. Vejamos o
nosso caso: colocamos em movimento uma reflexão sobre o processo na perspectiva de que, ao
final, possamos dizer algo sobre o seu ser (uma definição sobre o processo começaria com: o
processo é...). Mas ninguém negaria que o processo se trata de um ente. Um ente que é interrogado
em seu ser, pois toda pergunta pelo processo depende disso: O que é processo? Como é o
processo? Assim, embora o ser e o ente se dêem numa unidade que é a compreensão que o homem
( Ser-aí ) tem do ser, há entre eles uma diferença. Esta diferença Heidegger chama de diferença
ontológica e se dá pelo fato de que todo ente só é no seu ser. Em outras palavras, a pergunta se
dirige para o ente, na perspectiva de o compreendermos em seu ser.

Falamos do Círculo Hermenêutico e da diferença ontológica que são os dois teoremas fundamentais
da fenomenologia hermenêutica. Sabemos, então que o homem ( Ser-aí) compreende a si mesmo e
compreende o ser ( Círculo hermenêutico) na medida em que pergunta pelos entes em seu ser (
diferença ontológica).

De plano, o fenômeno que toma frente nesta curta exposição é a compreensão. A partir de
Heidegger a hermenêutica terá raízes existenciais porque se dirige para compreensão do ser
-dos-entes. Como nos lembra Streck, se nos paradigmas anteriores vigia a crença de que primeiro
interpretamos – através de um método – para depois compreender; Heidegger nos mostra a partir da
descrição fenomenológica realizada pela analítica existencial em Ser e Tempo que compreendemos
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para interpretar. 22 A interpretação é sempre derivada da compreensão que temos do ser-dos-entes.
Ou seja, originariamente o Ser-aí compreende o ente em seu ser e, de uma forma derivada, torna
explicita essa compreensão através da interpretação ( Auslegung). Na interpretação procuramos
manifestar onticamente aquilo que foi resultado de uma compreensão ontológica. A interpretação é o
momento discursivo-argumentativo em que falamos dos entes (processo, Direito etc.) pela
compreensão que temos de seu ser. 23

E como desde sempre compreendemos o ser, não há uma ponte entre consciência e mundo. Aquilo
que era reivindicado por Kant foi desmistificado por Heidegger no momento em que o filósofo
descobriu o vínculo entre homem e ser. Não há uma ponte entre consciência e mundo porque desde
sempre já estamos no mundo compreendendo o ser. Ou seja, há um vínculo entre ser-aí-ser e uma
co-originaridade entre ser e mundo. Não há primeiro o Ser-aí e depois o mundo ou vise-versa. O
Ser-aí é ser-no-mundo e sua faticidade é estar-jogado-no-mundo; sua existência é
ter-que-ser-no-mundo, sendo que, desde sempre, estar junto aos entes. 24 Isso implica num novo
modelo de fundamentação, totalmente distinto daquele que imperava nas teorias modernas. Nesse
modelo, o círculo da compreensão do sentido assume o lugar de “fundamento”. Este círculo se dá
numa dimensão em que o sentido já foi compreendido; sentido esse que se vincula fortemente aos
contextos históricos da vida. Portanto, a história passa a ser o modelo, não mais a matemática.

Há outras peculiaridades que poderíamos explorar na transformação que se opera na Filosofia com o
pensamento heideggeriano. Para efeitos desta investigação, nos damos por satisfeitos com a
compreensão de que a hermenêutica recebe, a partir de então, um novo tratamento, sendo alçada a
um nível de verdadeira filosofia prática. 25 O que precisa ficar estabelecido é que o homem ( Ser-aí)
se apresenta no centro do mundo, reunindo os fios deste. Ao escolher o homem ( Ser-aí) como ponto
central de sua filosofia, Heidegger não se concentra em um ente com exclusão de outros; o Ser-aí
traz consigo o mundo inteiro. 26 Isso é assim porque o Ser-aí é desde sempre ser-no-mundo; porque
sua condição é, em si compreendendo, compreender o ser (Círculo Hermenêutico); e compreende o
ser através da pergunta pelo ente (diferença ontológica).

Captar as estruturas da compreensão (que como vimos sempre é histórica) não é possível ser feito
pela via de um método rígido e definitivo, como queria as filosofias modernas. Enquanto elemento
interpretativo, o método sempre chega tarde. O que organiza o pensamento e comanda a
compreensão não é uma estrutura metodológica rígida – como acreditava Schleiermacher – mas a
diferença ontológica.

Todas essas conquistas heideggerianas, serão apropriadas depois por um outro hermenêuta,
Gadamer, que encontrará espaço para construção de sua Hermenêutica Filosófica. O título de sua
obra máxima é Verdade e Método, mas bem poderia chamar-se Verdade contra o método ou
Verdade apesar do Método, a partir da qual a hermenêutica será radicalizada como um agir
mediador através da experiência da arte, da história e da linguagem. 27

Por tudo isso, é a “era da hermenêutica” que fundamenta a tese de José Lamego de que a Teoria do
Direito, durante o século 20, efetua uma espécie de recepção destas três revoluções descritas até
aqui (da linguagem; do fundamento; e da ontologia) encontrando seu ponto de estofo da filosofia
existencial (hermenêutica da faticidade) de Heidegger. Esta recepção é percebida em diferentes
graus em diversos autores. Mas, de uma forma global, em todos eles é possível perceber aquilo que
o professor português chama de “acesso hermenêutico ao Direito”.

No que tange à fenomenologia hermenêutica – entendida globalmente comportando as descobertas
tanto de Heidegger quanto de Gadamer – Lamego demonstra como é possível notar nas obras de
Josef Esser, Friedrich Müller, Arthur Kaufmann e Ronald Dworkin 28 a recepção dos principais
conceitos desenvolvidos por esta tradição hermenêutica do século 20. Em todos estes autores, há,
segundo Lamego, a possibilidade de se pensar em um acesso hermenêutico para o Direito.

Para nossa investigação, assume especial relevo compreender como se dá essa recepção na teoria
de Arthur Kaufmann, posto que é da sua concepção relacional do Direito que projetaremos nossa
tese sobre o como do processo, procurando desvelar, em seu modo-de-ser uma inevitável
característica relacional.
3. O SENTIDO DA CRÍTICA E A CRÍTICA DO SENTIDO DA INSTRUMENTALIDADE DO
PROCESSO: AS RAÍZES ESTATALISTAS (FIORAVANTI) DA TEORIA
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Não há dúvidas de que a instrumentalidade do processo se apresenta hoje como uma corrente
teórica importante para a comunidade jurídica brasileira. Basta mencionar que seus principais
postulados figuram como “princípios do processo coletivo” conforme consta do anteprojeto de Código
apresentado ao Ministério da Justiça para ser encaminhado para votação no Congresso Nacional.
Dentre eles, podemos citar a instrumentalidade das formas, flexibilização da técnica processual e o
ativismo judicial. Ocorre que esses princípios são utilizados por boa parte da doutrina para se chegar
à “idéia” de que no processo o juiz pode tudo. Exemplo marcante é a amplitude dos poderes
instrutórios que José Bedaque confere ao magistrado. A utilização desmedida da instrumentalidade
das formas e da flexibilização da técnica processual é que possibilitaram a construção de doutrinas
como a relativização da coisa julgada e da preclusão consumativa, que não obstante as boas
intenções atribuem aos juízes poderes desmedidos contrários à segurança jurídica e ao próprio
Estado Democrático de Direito. 29

Foi Cândido Rangel Dinamarco quem inaugurou os estudos instrumentalistas com sua tese de
cátedra cujo título estampa a denominação da doutrina. Nela o autor pretende descrever a evolução
da ciência do direito processual procurando atentar para tendência publicista que o processo assume
no contexto do Estado Democrático de Direito fundado com a Constituição de 1988.

Numa síntese geral, são quatro as teses fundamentais expostas na obra:

a) Para se desvincular do sincretismo – no interior do qual não é clara a distinção entre Direito
Material e Processo – e superar o individualismo reinante nos primórdios da teoria processual, é
preciso deslocar o centro gravitacional da Teoria Geral do Processo da categoria Ação para a
categoria Jurisdição. 30b) Com a Jurisdição figurando como categoria central, a Teoria Geral do
Processo necessitará explorar as condições para assegurar o contraditório e a devida participação
de cada um dos interessados no processo, visto que a legitimação do sistema se dá pelo
procedimento. 31

c) Sendo o processo instrumento, deve ser ele encarado como meio e não como fim em si mesmo
devendo ser estudado a partir de um método nitidamente teleológico. Disso, decorre que a visão do
processo não pode ser restrita a ele mesmo. É preciso definir escopos ( fins) a partir dos quais o
processo se movimenta. Desse modo, a visão instrumentalista do processo permite perceber três
escopos: Social; Político; e Jurídico. 32

d) A instrumentalidade comporta um duplo sentido: (a) um negativo; (b) outro positivo. Em seu
sentido negativo a instrumentalidade guarda uma semelhança profunda com a instrumentalidade das
formas e se refere a uma “tomada de consciência” de que o processo não é um fim em si mesmo e
portanto, as suas regras não têm valor absoluto que sobrepuje as do direito substancial e as
exigências sociais de pacificação de conflitos; o sentido positivo expressa a idéia de efetividade do
processo entendida como capacidade de exaurir os objetivos que o legitimam no contexto
jurídico-social e político. 33

Todavia, tais transformações que a teoria pretende descrever escondem um forte vínculo com a
tradição que elas pretendem superar.

Podemos dizer que o que acontece com Dinamarco e sua instrumentalidade do processo é uma
espécie de retorno acrítico através da tradição, o que faz com que se aceite alguns conceitos sem
questionar a validade deles diante do contexto cultural no qual estamos imersos. Isso no campo
jurídico é corrente na medida em que um retorno apropriativo em direção ao passado, possibilitado
pela própria historicidade do Ser-aí, é tido como supérfluo. Quando muito as investigações se valem
de um mero inventário de eventos históricos que apontam para uma evolução em determinados
institutos e conceitos jurídicos.

Faz-se necessário, então, um retorno crítico-apropriativo ao passado, procurando desvelar os
verdadeiros fundamentos da instrumentalidade do processo. Isso se afigura para nós a partir da
análise que Fioravanti desenvolve sobre os modelos históricos de afirmação e proteção das
liberdades. Dessa análise, será possível trazer à tona os vínculos que a instrumentalidade do
processo mantém com a doutrina estatalista que edificou o Estado Liberal do continente europeu no
século 19.
3.1 Os três modelos de fundamentação teórica das liberdades (Fioravanti)
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Fioravanti fala em três modelos de fundamentação teórica das liberdades (direitos fundamentais de
primeira dimensão):

a) o modelo Historicista, desenvolvido pela tradição anglo-saxônica das liberdades, cuja principal
característica é que o reconhecimento dos direitos se dá num processo histórico que se confunde
com a própria common law;

b) o modelo individualista, que está presente, de alguma forma, tanto na tradição continental como
na tradição anglo-saxã, como produto próprio dos processos de transformações sociais, culturais e
do saber que se operaram na modernidade e foram, de alguma forma, aquilo que possibilitou o
rompimento com o modelo político-jurídico-social predominante no Medievo. No continente, a
expressão maior do modelo individualista se manifesta a partir da experiência revolucionária da
França e das Declarações de Direito que a ela se seguiram. Na tradição individualista o Poder é
transferido do Monarca Absoluto, para o Povo, enquanto fruto da inspiração jacobina da democracia.
Assume relevância aqui o conteúdo revolucionário deste modelo e a influência que as Teorias
Contratualistas exerceram sobre ele. Com efeito, a forma de garantias dos direitos, à moda do
jusnaturalismo racionalista moderno, se dá pelo reconhecimento pelo Estado de direitos
pré-existentes ao pacto social pós-revolucionário. A doutrina do Poder Constituinte do Povo também
merece destaque, pois, admite um poder autônomo, reportado ao povo, que precede e determina os
poderes estatais constituídos. Neste modelo, a sociedade é composta de indivíduos politicamente
ativos, com sua autônoma subjetividade distinta e precedente ao Estado, que impõe respectivamente
a presunção geral de liberdade e a presença de um poder constituinte já estruturado. 34

c) o modelo Estatalista que se forma na Europa continental a partir do século 19, no período
exatamente posterior à chamada codificação dos ideais jusnaturalistas com os Códigos Civis francês
e alemão e que coincide com o aparelhamento burocrático do Estado de Direito liberal e a formação
do Direito Público europeu.

A nós, interessa particularmente o modelo estatalista de que fala Fioravanti.

Procuraremos aqui distinguí-lo dos demais para que posteriormente possamos compará-lo com
algumas das posturas instrumentalistas.

A melhor forma de compreender a doutrina estatalista é confrontá-la com aquilo que ela pretende
superar: o individualismo revolucionário que a antecede. Quanto ao modelo historicista, o estatalismo
não o rechaça completamente. 35 Pelo contrário, acaba se aproximando dele em alguns pontos,
embora discorde em relação ao modo de fundamentação do próprio poder.

Em primeiro lugar é preciso destacar que também o modelo individualista-revolucionário se reveste
de um certo caráter estatalista na medida em que a fundamentação das liberdades se encontra dada
a partir de Declarações estatais que reconhecem os direitos dos cidadãos existentes antes da
formação do Estado. Como afirma Fioravanti, o modelo estatalista se difere do individualista porque
neste, ao contrário daquele, presume-se a existência da sociedade civil dos indivíduos como anterior
ao Estado. Mas o elemento Estado e o sentimento de descontinuidade histórica – que também se
manifesta no modelo estatalista – se afigura presente já neste primeiro período pós-revolução. É
interessante notar como que, historicamente, o modelo estatalista é possibilitado por aquilo que ele
mesmo pretende superar. Com efeito, as principais estruturas estatalistas já estavam presentes na
forma de fundamentar as liberdades do individualismo revolucionário. Há apenas uma “mudança de
rota” com a radicalização do papel que o direito posto pelo Estado exerce em relação aos indivíduos.
Neste ponto, Castanheira Neves é extremamente perspicaz ao demonstrar a íntima relação que o
iluminismo racionalista possui com o positivismo jurídico que se forma exatamente no ambiente de
estruturação do Estado de Direito do século 19. 36

Ou seja, há uma estreita relação entre a consolidação do positivismo jurídico e o modelo estatalista
de fundamentação das liberdades.

Para pontuar essa primeira diferença que estamos procurando afirmar, podemos dizer que, se no
modelo individualista, a fundamentação das liberdades se dava através de uma situação pré-estatal
que justificava o reconhecimento pelo Estado de direitos inalienáveis do indivíduo; no modelo
estatalista é o fato da própria positivação da lei que fará as vezes de fundamento; ou seja,
tecnicamente é certo dizer que, no interior do modelo estatalista só há um direito: o de ser tratado
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conforme as leis postas pelo Estado.

Sendo mais claros: o modelo individualista sempre pressupôs uma dualidade entre liberdade e poder
– como sabemos, antes do Estado existe a sociedade civil dos indivíduos dotados de direitos
naturais e, ao mesmo tempo, a sociedade dos indivíduos politicamente ativos dotados da liberdade
fundamental de querer uma ordem política organizada: O Estado. 37 Todo século 19, por sua vez,
está marcado principalmente pela atuação de juristas, por uma reação frente ao individualismo e ao
contratualismo da revolução. Para a doutrina estatalista do Estado Liberal europeu do século 19 não
existe “ninguna libertad y ningún derecho individual anterior al Estado, antes de la fuerza imperativa y
autoritativa de las normas del Estado, únicas capaces de ordenar la sociedad y de fijar las posiciones
jurídicas subjetivas de cada uno”. 38

3.2 Des-velando os vínculos estatalistas da instrumentalidade do processo

Iniciando aquilo que podemos nomear como a pedra de toque desta investigação, continuamos com
Fioravanti e o relato que ele faz do modelo estatalista de fundamentação das liberdades:

“En efecto, para la cultura estatalista también es cierto que el Estado político organizado nace de la
voluntad de los individuos y, en particular, de su necesidad y deseo de seguridad. Ocurre, sin
embargo, que esto no se obtiene ya con un contrato en el que las partes se dan recíprocas ventajas
y asumen un compromiso, sino con un pact, acto de subordinación, no negociable, irreversible, y
total con el que todos simultáneamente se someten al sujeto investido con el monopolio del imperium
. Será él, el soberano, quien con su capacidad de gobierno moderará el conflito, creando así
condiciones de vida asociada más seguras y, por ello, también los derechos individuales.” 39

Vejamos o que diz Dinamarco sobre a Teoria Geral do processo enquanto “disciplina do Poder”,
poder esse, evidentemente, derivado do Estado:

“O Estado é substancialmente uma realidade política, realidade de poder exercido sobre a população
que o compõe e território que ocupa. Esse poder supremo, que é monopólio do Estado, é também o
único que se apresenta com o predicado da Soberania, constituindo projeção moderna do imperium ,
máximo poder na ordem política romana. (...) Isso quer dizer que não só as pessoas sob o poder de
dado Estado se consideram em estado de sujeição, sendo-lhes impossível afastar a eficácia das
decisões estatais, como ainda lhes é, em princípio, trancada qualquer oportunidade de ‘quebrar o
vínculo da submissão’.”

Por sua parte Fioravanti assevera:

“En la lógica estatalista, semejante entidad coletiva – como el pueblo o nación – no es pensable
antes y fuera del Estado: existe porque una autoridad, una suprema potestad, lo representa, lo
expresa unitariamente. El reino, como síntesis unitaria que transciende las infinitas articulaciones
territoriales y corporativas, existía sólo a través de la persona del monarca; y más tarde, durante la
revolución francesa, no faltará la tendencia a concebir al pueblo como síntesis unitaria que
transciende las facciones sólo a través de la asamblea representativa. (...) En tal horizonte – da
cultura estatalista (expressão nossa). – la sociedad de los individuos políticamente activos se
convierte en tal, pueblo o nación, solo a través de su representación unitaria por parte del Estado
soberano. Poco importa que después, en diversas fases históricas, tal representación sea dada por
un monarca autocrático o por una asamblea más o menos democráticamente elegida. Lo que
interesa es el hecho de que uno y otro, en la cultura estatalista, no son el resultado de una
construcción contratualista desde abajo, a partir del poder constituyente atribuido a la sociedad
originaria de individuos políticamente activos, sino la condición absolutamente necesaria para la
existencia de un cuerpo político unitario, que de otro modo sería una mera multitud disgregada y
políticamente incapaz de expresarse.” 40

É interessante notar como que a instrumentalidade do processo, ao alçar a Jurisdição como
categoria central da teoria geral do processo, procurando enquadrá-la como o ponto de estofo para o
qual converge o poder estatal, se aproxima intimamente da cultura estatalista descrita por Fioravanti
no trecho transcrito. A legitimidade pelo procedimento – que se dá pelo contraditório – e a
participação das partes que estão numa relação de “sujeição” com o poder do Estado também
apontam para isso.

“Nesse quadro, a jurisdição é exercício de influência, sem deixar de ser manifestação de poder. O
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resultado do processo de conhecimento é uma decisão que, por emanar do Estado, pólo de poder,
impõe-se imperativamente aos destinatários; o resultado do processo executivo é uma satisfação
que, por sua vez, repousa na decisão do órgão estatal no sentido de produzi-la. (...) Por outro lado, a
familiaridade com as referências ao princípio do contraditório mostra ao processualista que, em torno
do exercício do poder sub specie jurisdictionis, as pessoas que depois serão atingidas pelo
provimento (decisão imperativa), ou pela sua efetivação, também exercem suas atividades. O
exercício da ação e da defesa, ao longo do procedimento e ao lado dos atos de jurisdição, constitui
ao mesmo tempo cooperação trazida para o correto exercício desta e participação que não pode ser
obstada aos interessados. A participação, portanto, não é do titular do poder (no caso, jurisdição),
mas das pessoas sobre quem o poder se exerce.” 41

Procuraremos, por fim, trazer à colação as observações finais sobre o modelo estatalista descrito por
Fioravanti. Neste momento, precisamos atentar para três coisas: (1) De como a jurisdição como
categoria central da teoria geral do processo concentra na figura do juiz todas as atenções. Essa
concentração de atenções, paradoxalmente, ao invés de limitá-lo em sua atividade, amplia
demasiadamente seus poderes, caindo num relativismo próprio da filosofia da consciência; (2) De
como esse tipo de teoria separa radicalmente Estado e indivíduo e reitera uma relação de sujeição
desta para com aquele; (3) Como há riscos democráticos para a figuração do processo nos
postulados da instrumentalidade, posto que nos vemos dentro das teorias positivistas mais puras em
que os cidadãos ao invés de titulares de direitos, recebem apenas a sujeição de deveres impostos
pelo Estado.

Por fim, antes de analisarmos com mais proximidade os riscos da jurisdição figurar como categoria
central da teoria processual, concluímos mais uma vez com Fioravanti:

“En concreto, si todas las libertades se fundan sólo y exclusivamente sobre las normas, se debe por
fuerza admitir que existe ahora un solo derecho fundamental, el de ser tratado conforme a las leyes
del Estado. En otras palabras, toda la problemática de las libertades se reduce a la problemática de
la actio, de las soluciones jurisdiccionales que se pueden invocar en el caso de que alguien lesione
un derecho individual fundado sobre la ley. (...) En definitiva, en un sistema político fundado sobre
principios de carácter estatalista es difícil que el juez – no importa si ordinario o administrativo – sea
completamente libre para tutelar derechos individuales en el momento en el que éstos chocan con
las razones de la autoridad (...). El Estado, de tal manera que, en plenitud, no puede aparecer como
un tercero neutral entre las razones individuales de los particulares y las razones de la autoridad
pública de la burocracia del Estado.” 42

3.3 Os riscos da jurisdição figurar como categoria central da teoria geral do processo

Já foi dito que Dinamarco, em sua obra a Instrumentalidade do processo, retira a centralidade da
ação na análise do direito processual por considerar essa opção individualista e restrita ao processo
civil. Desse modo, defende o citado processualista um tratamento publicista do processo, no qual a
preponderância metodológica deverá ser focada na jurisdição, enquanto instrumento do Estado para
cumprir seus objetivos. A idéia de instrumentalidade desenvolve-se perante a teoria geral do
processo que no fundo nada mais é do que a disciplina de poder, conforme demonstra o insigne
processualista. 43

Essa opção provoca determinadas distorções, porquanto nesta visão, o “Estado é substancialmente
uma realidade política, realidade de poder exercido sobre a população que o compõe e território que
ocupa. Esse poder supremo, que é monopólio do Estado, é também o único que se apresenta com o
predicado da soberania, constituindo projeção moderna do imperium, máximo poder na ordem
política romana”. 44 Prossegue o autor afirmando que a inevitabilidade do poder estatal fundamenta a
imperatividade de suas decisões, “isso quer dizer que não só as pessoas sob o poder de dado
Estado se consideram em estado de sujeição, sendo lhes impossível afastar a eficácia das decisões
estatais, como ainda lhes é, em princípio, trancada qualquer oportunidade de ‘quebrar o vínculo da
submissão’”. 45

Partindo dessas premissas diante das quais, o poder é monopólio estatal que se impõe, mediante
decisões sobre as pessoas que se encontram em vínculo de sujeição perante o Estado, Dinamarco
assevera que “o exercício da ação e da defesa, ao longo do procedimento e ao lado dos atos da
jurisdição, constitui ao mesmo tempo cooperação trazida para o correto exercício desta e
participação que não pode ser obstada aos interessados. A participação, portanto, não é do titular do
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poder (no caso, jurisdição), mas das pessoas sobre quem o poder se exerce”. 46

Estas colocações trazem consigo fragmentos ideológicos perigosos, pois o Estado passa a ser o
único detentor do poder, enquanto que os sujeitos apenas participam do processo, uma vez que não
possuem o poder, apenas são objetos sobre os quais ele se exerce. Diante desse quadro como
situar a posição dos direitos fundamentais e das garantias institucionais do cidadão? Como é
possível imaginar o cidadão processando a figura do Estado se a ele não é conferido poder nenhum
apenas o direito de participação no processo? 47

Como contraponto à crítica que formulamos pode ser mencionada, a obra de Elio Fazzalari, que
considera o processo como elemento preponderante da teoria processual; para este autor o
processo é o procedimento que se realiza em contraditório, no qual a relação pública que se forma é
entre os órgãos munidos do império (Estado) e os sujeitos, submetidos ao império (súditos). 48 Na
concepção de Fazzalari, os cidadãos também não possuem poderes apenas, os de participarem no
processo eles, somente, serão atingidos pelo poder de império, por meio do ato final do processo.
Todavia, para o processualista italiano, mesmo que o cidadão não possua poderes em razão, de
este ser monopólio do Estado, o próprio poderá figurar no pólo passivo, porque “a qualidade de
contraditor, onde quer que ela concorra com a do autor do ato, importa, por outro lado, uma
conseqüência essencial: mesmo quando se trate de um órgão público, munido de império, o autor é
colocado, durante a fase preparatória do ato (salvo sua proeminência na sucessiva fase de
emanação do provimento), em pé de simétrica paridade em relação ao outro ou aos outros
contraditores”. 49

Apesar do que dispõe Fazzalari, não passa de ficção jurídica a possibilidade de situar o detentor do
império no pólo passivo se não reconhecer-se nenhum poder ao cidadão salvo o de participar no
processo, tal qual fazem Fazzalari e Dinamarco. Digna de nota a conclusão já ressaltada de
Fioravanti que “en un sistema político fundado sobre principios de carácter estatalista es difícil que el
juez – no importa si ordinario o administrativo – sea completamente libre para tutelar derechos
individuales en el momento en el que éstos chocan con las razones de la autoridad (...). El Estado,
de tal manera que, en plenitud, no puede aparecer como un tercero neutral entre las razones
individuales de los particulares y las razones de la autoridad pública de la burocracia del Estado”. 50

A própria noção de ação como direito potestativo de Chiovenda 51 já previa essa possibilidade, ao
ponderar que é “praticamente ocioso questionar se o juiz é obrigado também para com as partes, e
se o juiz é obrigado em face das partes como pessoa ou como órgão do Estado. Por certo as partes
têm em face do juiz, como pessoa, o poder jurídico de colocá-lo com suas demandas na
necessidade jurídica de se pronunciar; e isto nos basta”. 52

O desenvolvimento de relação jurídica complexa de Chiovenda 53 não escapa às críticas de
Fazzalari. 54 Contudo, a concepção de relação jurídica que propomos é a que privilegia o aspecto
relacional do Direito a ser apreendida hermeneuticamente, ou seja, não pode ser adjetivada de
estática porque não se refere àquela formulada pela pandectística alemã, própria e restrita ao direito
material. Importante destacar que enfatizar a teoria do processo sobre a relação jurídica processual
possui grande valor doutrinal nas palavras de Leo Rosenberg:

“El significado de la relación jurídica procesal se basa en que hace posible una concepción unitária
del proceso, consistente en múltiples actos particulares y situaciones jurídicas. Tiene gran valor
doctrinal la concepción según la cual el proceso no sólo es una sucesión de actos de las partes y del
tribunal, sino una unidad jurídica que compreende las relaciones jurídicas producidas a través de la
conducción procesal. Esto se demuestra en particular en la teoría de la acumulación de acciones,
objetiva y subjetiva, cuya comprensión se facilita con la suposición de una multiplicidad de relaciones
jurídicas procesales.” 55

Nas considerações ulteriores desenvolveremos as razões de porque discordamos do posicionamento
dos citados autores e privilegiaremos o estudo da teoria geral do processo com enfoque na relação
jurídica, mas de maneira diferente da proposta por Chiovenda, pois, o fundamento de nossa
concepção será em boa parte a obra de Arthur Kaufmann.

Para uma melhor sistematização de como a Instrumentalidade do Processo proporciona uma
concepção autoritária do Estado, lançaremos mão da tripartição dos direitos subjetivos de Kaufmann,
a primeira categoria refere-se aos direitos subjetivos públicos, que seriam os direitos do Estado em
face do indivíduo (por exemplo, o crédito tributário). 56 A formulação desses direitos é importante vez
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que:

“de acordo com uma concepção autoritária, o Estado enquanto autoridade não precisa de tais
direitos. Ao invés, dum ponto de vista do Estado de Direito, o Estado não tem nenhum poder em face
do indivíduo que não lhe seja concedido através do Direito. Estas concepções opostas referem-se
também a: (b) direitos subjectivos do indivíduo em face do Estado. No Estado autoritário, o indivíduo
não tem mais direitos, em especial não pode intentar ações contra o Estado, no Estado de Direito,
pelo contrário, existe uma cláusula de geral jurisdição administrativa: se alguém for lesado nos seus
direitos pelo poder público, poderá recorrer á via judicial.” 57

Aqui fica evidente a idéia autoritária de se conferir o monopólio do poder ao Estado perante o qual os
cidadãos estão apenas na condição de sujeitos, num Estado Democrático de Direito, o Estado
apenas possui poder sobre o cidadão na medida em que o Direito lhe conferir esse poder. E o
cidadão por sua vez não é apenas mero participante no processo, ele possui poderes que o Direito
também lhe conferiu (direitos subjetivos privados/sociais) e direitos subjetivos contra o próprio
Estado, aqui se radica a tarefa fundamental da jurisdição esta não consiste apenas na forma do
Estado promover por meio de decisões seu poder, é também a jurisdição que assegura ao cidadão
fazer valer seus direitos perante o próprio Estado (e.g., art. 5.º, XXXV, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) ),
algo que não pode ser concebido num paradigma em que o cidadão é apenas participante sobre
quem o poder do Estado será exercido. Imaginar o cidadão como mero participante no processo
sobre quem será exercido o poder, acaba por desnaturar a idéia de cidadão posto que lhe retira a
cidadania que na definição de Marcelo Neves apresenta-se como um “mecanismo jurídico-político de
inclusão social – apresenta-se em uma pluralidade de direitos reciprocamente partilhados e
exercitáveis contra o Estado”. 58

Atribuir a exclusividade de poder à esfera estatal é característica de Estado autoritário no qual, “não
há direitos subjetivos originários; estes são concedidos pelo Estado ao indivíduo. Ao invés, segundo
a concepção liberal do Direito do Estado o indivíduo tem direitos subjectivos originários (Direitos
Humanos e Fundamentais) que são anteriores ao Estado (que tem de os tutelar) em cujo ‘conteúdo
essencial’ ele não poderá intervir (art. 19, 2, da Lei Fundamental)”. 59

De maneira análoga podemos estabelecer que os arts. 1.º, II e III, e 5.º, da CF/1988 ( LGL 1988\3 )
elencam um conteúdo essencial no qual o Estado não pode intervir, desta forma, deslocar a
centralidade da teoria processual da ação para a jurisdição, por si só, confere um tratamento
autoritário ao processo, a ação é um direito subjetivo do cidadão, não tem caráter apenas
individualista, a ação pode ser exercida coletivamente, basta ver o uso das ações civis públicas, por
exemplo. Atualmente a ação enquanto direito subjetivo “não é portanto nem apenas um interesse
juridicamente protegido (neste sentido, todavia, Rudolf v. Jherign) nem apenas o poder da vontade
garantido pelo direito objectivo (como pensava Bernhard Windscheid), mas ambos em conjunto”. 60

Deslocar a centralidade da teoria processual da ação para a jurisdição, por considerar a opção pela
primeira individualista, nos obriga a uma reflexão maior sobre a questão, principalmente porque a
ação pode ser coletiva que se desenvolve num outro paradigma processual, o coletivo, perante o
qual o Judiciário não age como mero coadjuvante disposto apenas a realizar a pacificação social,
sua função é bem maior, o Judiciário perante as lides coletivas tem um papel indispensável na
concretização da democracia, mediante a manutenção e implementação dos direitos fundamentais,
pois, cumpre salientar que a vitaliciedade da democracia depende das condições de vida dos
cidadãos, condição indispensável para inserir-se nas formas existentes de participação política, e as
questões sociais hoje pendentes derivam tanto da desigual distribuição de riqueza, bem como da
imposição de uma lógica de mercado que pretende atropelar os conteúdos materiais do pacto
constituinte, posição esta, muitas vezes, não sustentada apenas pelos agentes privados, mas
também pelos agentes públicos (Estado). Ou seja, a ação não precisa ter uma natureza unicamente
individualista, ela pode adquirir uma dimensão coletiva na democracia, que assegure à sociedade o
poder de se defender das práticas abusivas cometidas pelo Estado e também de exigir a
implementação de políticas públicas que o mesmo negligencia; esta perspectiva que é encoberta na
instrumentalidade do processo quando a jurisdição passa a ser categoria central da teoria geral do
processo, na qual a sociedade ou o cidadão são apenas os objetos sobre os quais o poder estatal
incide.

A fim de superarmos as concepções autoritárias que a centralidade da jurisdição na teoria geral do
processo pode provocar, asseveramos que para uma melhor compreensão da teoria processual
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(tanto civil quanto penal) é a relação jurídica processual, com base na obra de Kaufmann, que
deverá ocupar o centro na análise do direito processual, ao contrário do que faz a Instrumentalidade
do Processo.

A relação jurídica como alvo de maior destaque no estudo do direito processual evita quaisquer
assertivas autoritárias presas ao paradigma da estatalidade da justiça, pois, permite a manifestação
efetiva de direitos e poderes que atravessam a historicidade em que se insere um determinado
ordenamento jurídico, consagrando a possibilidade de exercício de poder do cidadão contra a
autoridade estatal, superando a concepção do sujeito como mero participante sobre quem incidirá o
poder jurisdicional, monopólio do Estado. 61

Faz-se necessário salientar, que a relação jurídica da maneira que propomos não é a mesma de
Chiovenda, que distinguiu relação jurídica substancial da relação jurídica processual que seria uma
relação autônoma, complexa e pertencente ao direito público. 62 A ação também na concepção de
Chiovenda, diferencia-se da relação processual, porque aquela compete à parte que tem razão. 63

Essa formulação de relação jurídica como categoria primordial da teoria geral do processo, é alvo de
críticas da doutrina de Fazzalari ao dispor que “o clichê da ‘relação jurídica’, que foi útil, ao seu
tempo, para entender a ação como posição jurídica subjetiva em sua estrutura mais articulada, a da
relação jurídica, uma vez que ela é considerada sob o plano das posições subjetivas, é incompatível
com o processo, pois a relação jurídica é um esquema simples e incapaz de conter a complexidade
do processo”. 64 Fazzalari assevera que a relação jurídica por ser categoria simples não demonstra a
complexidade do processo e também por ser estática não consegue representar-lhe a dinâmica
devendo ser atualizada pela categoria do termo “processo”. 65

Ocorre que empregar o processo ou a jurisdição como categorias centrais da teoria processual
carrega uma concepção ainda autoritária do processo, possuem ranços estatalistas, sem dizer que
não possibilitam ao direito processual um acesso hermenêutico ao Direito, assim sendo,
desenvolveremos a relação jurídica como categoria primordial da teoria processual, mediante a
filosofia de Arthur Kaufmann, lançando mão de sua formulação de relação jurídica.

Essa perspectiva permite a superação da visão nominalista do Direito diante da qual este nada mais
seria do que um conjunto de normas que regulam a vida humana, uma vez que: “por relação jurídica
se entende uma relação juridicamente relevante regulada pelo direito objectivo de pessoas entre si
ou de pessoas e coisas. O conteúdo duma relação jurídica é, no mínimo, um direito subjectivo, a
maioria, contudo das vezes são diversos direitos subjectivos”. 66 Por isso, entendemos que o estudo
do direito processual não deve ter por hegemônico nem o instituto da ação, menos ainda o da
jurisdição, mais sim o da relação jurídica, isto porque “o direito é uma correspondência, não tem um
carácter substancial, mas sim relacional, o direito no seu todo não é portanto um complexo de artigos
da lei, um conjunto de normas, mas sim um conjunto de relações”. 67

Por fim, para encerrarmos este tópico, necessário ressaltar que o estudo do direito processual
centrado na relação jurídica permite um acesso hermenêutico ao Direito, no caso ao direito
processual, nas palavras de José Lamego:

“a Hermenêutica sustenta que a interpretação não é meramente um conhecimento conceptual, mas
experiência. Todo o texto requer, para ser compreendido, uma transposição, que se consubstancia
numa mediação entre passado e presente. A cadeia de mediações interpretativas radicada no
continuum do tecido histórico implica, no Direito, a impossibilidade de abstrair das mutações e
desenvolvimentos introduzidos no significado da norma pelas suas sucessivas concretizações. A
‘exemplaridade’ da hermenêutica jurídica reside em que aí se põe em evidência que o sentido do ‘
texto‘ está constitutivamente ligado à particularidade da situação, ao caso concreto a julgar.” 68

Esse acesso hermenêutico que todos os ramos do Direito devem buscar e para o qual a dogmática
processual continua refratária.

No direito processual, examinar a teoria geral do processo com ênfase no aspecto relacional do
Direito é um grande passo em direção ao acesso hermenêutico, porquanto, “se tomarmos mais uma
vez a imagem da ‘estrutura escalonada’ da ordem jurídica, então ver-se-á que o caminho da
legislação até à decisão jurídica é o caminho da concretização, da positivação, do fazer histórico do
direito. Não se segue todavia nem um caminho ‘directo’ das possíveis situações da vida passando
pelo caso até o direito, mas sim um caminho ‘em forma de espiral’ (‘espiral hermenenêutica’), em que
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dever (idéia de direito, norma) e ser (hipotética situação da vida, caso) são reciprocamente postos
em correspondência”. 69

Essa “espiral hermenêutica” que a Instrumentalidade do Processo ignora ao abordar a positivação do
poder, consoante Dinamarco, “é inegável que na sentença o direito se positiva. Não com caráter de
‘universalidade’ com que se dá a positivação mediante a lei. A positivação do direito através da
sentença refere-se exclusivamente ao caso concreto, ou seja, ao objeto do processo em que
proferida”. 70

Ocorre que tratar a sentença como ato de positivação de poder como se fosse uma lex specialis, a
sentença enquanto positivação do poder num paradigma em que a função legislativa, executiva e
judiciária não são ontologicamente distintas, poder-se-ia incorrer, primeiramente, no equívoco
apontado por James Goldshimidt que consiste na idéia de que “se esta teoria tiver fundamento, a lei
não seria nada mais que um plano, um projeto de ordem jurídico, e o juiz seria o verdadeiro
legislador. O direito material nasceria do resultado do processo e não antes da sentença, enquanto
que, ao contrário, todo exercício de direitos ou cumprimento de deveres antes da sentença ou fora
do processo não seria tal, em verdade, senão que se faria em um espaço vazio”. 71

Desenvolver a teoria geral do processo com enfoque na relação jurídica – não a pandectista – mas
sim a de Kaufmann, porquanto esta permite um acesso hermenêutico ao Direito, porque possibilita
uma visão da legislação até a decisão por meio de uma espiral hermenêutica em que a idéia do
Direito e a situação da vida são postos em correspondência. Também não fazemos a distinção da
relação jurídica substancial e da processual, essa dicotomia objetifica a relação jurídica e é calcada
na relação sujeito-objeto, a relação jurídica que propomos não se baseia em função de um sujeito
solipsista (no caso da teoria processual, o juiz), mas sim na intersubjetividade cujo fio condutor é a
linguagem e o horizonte de sentido que caracteriza a “acontecência” da existência humana, sua
historicidade, o fim do processo – a positivação da sentença passa a ser o fazer histórico do Direito,
não se trata de posicionar as partes e o juiz numa relação angular como desde Bülow se preconiza,
as partes e o juiz não estão numa relação triangular e sim circular.

A doutrina 72 não está errada ao afirmar que a relação jurídica como categoria central do processo é
uma visão insatisfatória que não consegue apreender o processo tanto na sua complexidade quanto
dinamicidade. Poderíamos dizer que a relação jurídica assim tomada se mostra objetificada – no
sentido da ontologia da coisa ou da substância. Porém, transferir a centralidade da teoria processual
para o processo (procedimento em contraditório) ou para a jurisdição não contribui para perceber o
processo em sua dinamicidade; isto porque todas essas categorias processuais são derivadas do
ente privilegiado que nelas imprime seu modo-de-ser. Ou seja, o processo é dinâmico porque o
próprio modo-de-ser do Ser-aí é dinâmico, e essa dinamicidade se dá em razão da estrutura
relacional própria da intersubjetividade e de sua condição de ser-no-mundo. Portanto, ambos os
casos ainda se encontram aprisionados nas armadilhas da tradição metafísica que não conseguia
pensar a unidade que existe entre homem ( Ser-aí ) e ser, criando assim, os clássicos dualismos,
consciência e mundo, objeto e mundo, palavras e coisas. Esse dualismo na teoria processual é
evidenciado pelas diversas correntes mencionadas, no momento em que o conceito central de
processo é apurado a partir da extração significativa de uma ‘coisa’ relação jurídica (Chiovenda) ,
jurisdição (Dinamarco) ou o próprio processo (Fazzalari).

Da mesma forma que, em resposta a Kant, quando este dizia que era um escândalo não termos
ainda encontrado uma ponte entre consciência e mundo, Heidegger, em Ser e Tempo, afirma que o
escândalo é ainda estarmos procurando esta ponte, dando à Filosofia a contribuição originária da
constituição ontológica de ser-no-mundo (do Ser-aí). Precisamos então, perceber o processo em seu
vínculo originário com o ente que lhe dá sentido. Esse vínculo originário entre o processo e o Ser-aí
só pode ser estabelecido através da relação jurídica, não mais como uma categoria jurídica (que
figura ao lado da ação, jurisdição, procedimento etc...) a partir da qual seriam deduzidos inúmeros
conceitos (e.g., a Pandectística). Ou seja, a relação jurídica não serve para explicar, originariamente,
o processo, mas sim permite compreendê-lo em como, na medida em que é a própria relação jurídica
vista a partir da intersubjetividade, não mais do esquema sujeito-objeto, que possibilita a formação
de toda a rede conceitual na qual a teoria processual se articula. Note-se: a nossa opção é
sensivelmente diferente das teorias processuais com as quais dialogamos, vez que, estas procuram
criar objetos, estruturas formais que pretendem explicar e fundamentar a realidade processual,
todavia, essas estruturas e objetos permanecem fora do homem ( Ser-aí), conseqüentemente, fora
do tempo, dessa maneira, não conseguem atingir aquilo a que elas se propõem: apreender a
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dinamicidade do processo. Ora, ninguém duvidará que as relações jurídicas que se estabeleciam em
função do homem do Século 19 são profundamente diferentes daquelas que se constituem a partir
do homem no século 21. Não é porque a jurisdição como exercício do poder do Estado se transforma
que, arbitrariamente, como num passe de mágica, as relações jurídicas se transformarão. Pelo
contrário, são as relações jurídicas enquanto marcas indeléveis da existência humana que, se
transformando, alteram a jurisdição ou mesmo o processo. Destarte, é a relação jurídica, pensada
existencialmente, que possui o acesso privilegiado ao como do processo. Como dizíamos no início
nas pistas de Kaufmann, a relação jurídica permite o acesso hermenêutico ao direito processual, e
ainda é o único fenômeno que possibilita o pensamento da dinamicidade do processo.

Em outras palavras, na perspectiva que propomos, a sentença deixa de ser considerada silogismo,
como pretende a maior parte da doutrina processual, como se a sentença fosse meramente um ato
que decorre da premissa maior. Como exemplo desse entendimento, podemos citar Fazzalari ao
dispor que “por último o juiz deve subsumir a situação substancial, como acima acertada, à lei que
disciplina o seu dever de sentenciar, para concluir enfim, que ele deva ou não emitir o comando
jurisdicional requerido”. 73 O que a dogmática processual não percebe é que a “‘subsunção’ é apenas
aparentemente um procedimento lógico formal; na verdade, é um procedimento determinado no seu
conteúdo pela respectiva pré-compreensão de dogmática jurídica”. 74

Diante do exposto, não se pode tratar a sentença como um ato de vontade, algo que remonta a
Jhering que postulava: “não é a vontade do juiz que obriga o devedor a pagar ou envia o delinqüente
à prisão; é a da lei. O juiz não faz mais do preencher o ofício em branco que legislador preparou; a
sua ordem é concreta e não individual“. 75

Essa é a importância de um acesso hermenêutico ao Direito, por parte da doutrina processual, pois
não se deve mais encarar a sentença como um silogismo (ato de vontade) que se concretiza,
mediante um procedimento lógico formal. Em razão do acesso hermenêutico, o jurista não pode
confundir texto da norma com a norma, isto porque: “o teor literal expressa o ‘programa da norma’, a
‘ordem jurídica’ tradicionalmente assim compreendida. Pertence adicionalmente à norma, em nível
hierárquico igual, o âmbito da norma, i.é, o recorte da realidade social na sua estrutura básica, que o
programa da norma ‘escolheu’ para si ou em parte criou para si como seu âmbito de
regulamentação”. 76 Essa dissociação entre texto e norma que a dogmática processual dominante
não percebe, pois se mantém presa aos métodos tradicionais de interpretação, os quais de acordo
com Müller teriam a missão de encobrir lingüisticamente, de modo permanente, os componentes
materiais do domínio da norma. 77 Assim, a doutrina processual tende a considerar a sentença como
a concretização da vontade da lei (premissa maior) a ser utilizada pelo julgador para chegar à
decisão. Essa visão continua refratária ao acesso hermenêutico, no qual o ato interpretativo deixa de
ser reprodutivo e passa a ser produtivo, nas palavras de Lamego, “o aditamento de sentido que se
opera em cada nova interpretação e o carácter ‘único’ de cada situação são manifestos na
hermenêutica jurídica”. 78

Daí que a sentença não é um silogismo em que se formula a norma por meio de um método lógico
formal, a sentença na qual é produzida a norma para o caso concreto, ocorre de maneira
estruturante que surge diante do caso concreto (real ou fictício). Nas palavras de Müller: “uma norma
não é (apenas) carente de interpretação porque e à medida que ela não é ‘unívoca’, ‘evidente’
porque e à medida que ela é ‘destituída de clareza’ – mas sobretudo porque ela deve ser aplicada a
um caso (real ou fictício). Uma norma no sentido da metódica tradicional (i.e.: o teor literal de uma
norma) pode parecer ‘clara’ ou mesmo ‘unívoca’ no papel. Já o próximo caso prático ao qual ela
deve ser aplicada pode fazer que ela se afigure extremamente ‘destituída de clareza’”. 79

Diante da fenomenologia hermenêutica, a sentença ao produzir a norma não pode ser considerada
como um ato de positivação da vontade seja da lei ou do legislador, uma vez que, “já não é mais
possível compreender com sentido a concretização ou apenas, em formulação mais estrita, a
interpretação do texto como reconstrução do que foi intencionado pelo dador da norma no sentido da
identificação da sua ‘vontade’ ou da ‘vontade’ da norma jurídica. A simples futuridade dos casos
regulamentandos e consequentemente das decisões individuais atribuendas a uma norma
determinada faz que nem ‘a’ vontade nem ‘a’ decisão de uma prescrição em si possam ser
identificadas”. 80

3.4 A relativização da coisa julgada e o estado de exceção (Agamben)

Neste item do artigo, será desenvolvida a idéia de como a teoria favorável à relativização da coisa
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julgada pode contribuir para a ascensão do estado de exceção no Brasil, claro que não se afirmará
que a relativização da coisa julgada por si só conduz ao estado de exceção, contudo ela guarda
diversas semelhanças com ele ao utilizar o adágio latino necessitas legem non habet, essa teoria
parte de casos isolados em nosso sistema (sentenças injustas, inconstitucionais...) e acaba por
propor a suspensão de nossa legalidade instituindo a relativização da coisa julgada, teoria na qual
toda a ordenança jurídica é prejudicada, uma vez que ao se relativizar a coisa julgada, a legalidade é
suspensa, ao se desconsiderar a coisa julgada, desconsidera-se o próprio Estado Democrático de
Direito, essa ruptura com a legalidade possibilita a ascensão do estado de exceção. Essas
considerações que passaremos a desenvolver.

Giorgio Agamben desenvolve sua concepção de Estado de Exceção partindo da formulação de Carl
Schmitt de que soberano é aquele que decide sobre o Estado de exceção. 81

Para o jurista italiano, “o estado de exceção não é um direito especial (como o direito de guerra),
mas, enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou conceito como limite”. 82

O estado de exceção caracteriza-se pela preponderância do executivo em editar decretos com força
de lei no qual a legalidade constitucional é suspensa, ou seja, o estado de exceção constitui um
estado “‘kenomatico’, um vazio de direito, e a idéia de uma indistinção e de uma plenitude originária
do poder deve ser considerada como um ‘mitologema’ jurídico, análogo à idéia de estado de
natureza”. 83 Nesse estado, os três poderes se diluem, a distinção entre eles não pode ser
visualizada.

Do ponto de vista jurídico, Agamben elenca o Terceiro Reich como exemplo de estado de exceção
que durou doze anos. Justamente com o estado nazista, que Nelson Nery Junior relaciona a teoria
da relativização da coisa julgada, ao explicar que: “Adolf Hitler assinou, em 15.07.1941, a Lei para a
Intervenção do Ministério Público no Processo Civil, dando poderes ao parquet para dizer se a
sentença seria justa ou não, se atendia aos fundamentos do Reich alemão e aos anseios do povo
alemão”. 84 Ou seja, no Estado nazista a justeza da sentença era motivo para a propositura da ação
rescisória, ocorre que “interpretar a coisa julgada, se justa ou injusta, se ocorreu ou não, é
instrumento do totalitarismo, de esquerda ou de direita, nada tendo a ver com democracia, com
Estado Democrático de Direito. Desconsiderar a coisa julgada é ofender a Carta Magna ( LGL 1988\3
) , deixando de dar aplicação ao princípio fundamental do Estado Democrático de Direito (art. 1.º,
caput, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) )”. 85

Atualmente, setores da doutrina defendem a flexibilização da coisa julgada, capitaneados pelo ilustre
processualista Cândido Rangel Dinamarco que alerta aos juízes afirmando que caberia a eles em
“todos os graus jurisdicionais a tarefa de descoberta das extraordinariedades que devam conduzir a
flexibilizar a garantia da coisa julgada, recusando-se a flexibilizá-la sempre que o caso não seja
portador de absurdos, injustiças graves, transgressões constitucionais etc.”. 86

Essa teorização referente à relativização da coisa julgada quando esta for injusta, possui um perfil
teratológico, porquanto, permite a abertura para o estado de exceção no Brasil, na medida em que
cria um vazio de direito em decorrência de negar o próprio Estado Democrático de Direito.
Importante mencionar, que de acordo com Agamben o estado de exceção que surge em decorrência
da suspensão da legalidade pode ser total ou parcial, e sobre sua localização, Agamben afirma que
“o estado de exceção não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico e o problema de sua
definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que dentro e fora não se
excluem mas se indeterminam. A suspensão da norma não significa sua abolição e a zona de
anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, não pretende ser) destituída de relação com a
ordem jurídica”. 87

Nesse ponto fica evidente como a relativização da coisa julgada com base em injustiças, absurdos e
transgressões constitucionais provoca a abertura ao estado de exceção, porque suspende a
legalidade. Nas palavras do Prof. Nelson Nery Junior, as teorias favoráveis à flexibilização da coisa
julgada desconsideram a Constituição e o próprio Estado Democrático de Direito, ao mesmo tempo
em que provocam essa suspensão da normatividade, as teorias favoráveis à relativização pretendem
instituir suas teses em conformidade com a ordem jurídica. Essa nossa afirmativa corrobora o
entendimento de Nelson Nery Junior que dispõe: “havendo choques entre esses dois valores (justiça
da sentença e segurança das relações sociais e jurídicas), o sistema constitucional brasileiro resolve
o choque optando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em relação à justiça
que será sacrificada”. 88
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Prosseguindo nosso raciocínio que relaciona relativização da coisa julgada com o estado de
exceção, imperioso tratar do elemento essencial ao estado de exceção que é a necessidade. Giorgio
Agamben desenvolve seu pensamento a partir do adágio latino necessitas legem non habet, “ou
seja, a necessidade não tem lei, o que deve ser entendido em dois sentidos opostos: ‘a necessidade
não reconhece nenhuma lei’ e a ‘necessidade cria sua própria lei’. Em ambos os casos, a teoria do
estado de exceção se resolve integralmente na do status necessitatis, de modo que o juízo sobre a
subsistência deste esgota o problema da legitimidade daquele”. 89

Diante desse adágio latino, a necessidade que provoca a ruptura com a legalidade e abre o estado
de exceção, não procura investigar caráter lícito ou ilícito da hipótese, a necessidade “age aqui como
justificativa pra uma transgressão em um caso específico por meio de uma exceção”. 90 Por isso
Agamben pondera que “o estado de exceção moderno, é, ao contrário, uma tentativa de incluir na
ordem jurídica a própria exceção, criando uma zona de indiferenciação em que fato e direito
coincidem”. 91 Fácil constatar como a teoria da flexibilização da coisa julgada com base na justeza da
sentença, ao partir de alguns casos isolados (exceções) propõe a possibilidade de se relativizar a
coisa julgada e comprometer toda a ordenança jurídica, porquanto essa relativização é a negação do
próprio Estado Democrático de Direito. O argumento favorável da flexibilização da coisa julgada
injusta é um claro uso do adágio necessitas legem non habet, no qual se tenta incluir a exceção na
ordem jurídica, invocando a necessidade de se relativizar a coisa julgada injusta como justificativa
para a transgressão do sistema. Num Estado Democrático de Direito, quando se defende a
relativização da coisa julgada em algumas hipóteses, o que se está afirmando é que a necessidade
cria sua própria lei, nosso sistema processual possui a ação rescisória (art. 485 do CPC ( LGL
1973\5 ) ) para a impugnação da coisa julgada material, ocorre que passados os dois anos, a coisa
julgada material torna imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada independente da
legalidade ou justiça. Destarte, quando os processualistas defendem a maleabilização da coisa
julgada para determinadas hipóteses, estão a criar sua própria lei, partindo da premissa de que a
necessidade não conhece lei.

Assim sendo, nos posicionamos contrários às teorias favoráveis à relativização da coisa julgada,
porque estas ao negarem a autoridade da coisa julgada, desconsideram o próprio Estado
Democrático de Direito, diante da necessidade de não poderem existir sentenças injustas, os
teóricos da relativização usam esses casos isolados que são exceções no ordenamento para
proporem suas teses, ocorre que essas teorias não se coadunam com um regime democrático, posto
que, suspendem a legalidade existente e provocam uma ruptura com a ordem constitucional, na
medida em que usam exceções (casos isolados) para justificar a transgressão no sistema, qual seja
a relativização da coisa julgada. Tanto é que Nelson Nery Junior confirma que “a experiência nazista
ensinou duramente aos alemães, de modo que os atuais sistemas constitucional e processual da
Alemanha têm extraordinário cuidado científico e político com o princípio e a teleologia do instituto da
coisa julgada. A má utilização do instituto pode servir de instrumento de totalitarismo e de abuso de
poder pelos governantes do momento, em detrimento do Estado Democrático de Direito”. 92

No Brasil, os riscos da introdução de uma teoria como a relativização da coisa julgada são
alarmantes, porque uma vez instituída essa proposta, conferir-se-á ao Executivo um grande poder de
manobra para descumprir sentenças desfavoráveis a ele, no Brasil o Executivo já suprimiu o
Legislativo por meio do uso desmedido das medidas provisórias, se vingar a teoria favorável à
relativização da coisa julgada, o próximo poder a sofrer a supressão será o Judiciário, porque
sempre existirá a possibilidade de uma sentença por ele proferida ser desconsiderada acaso sejam
descobertas nela injustiças ou inconstitucionalidades, essa possibilidade favorecerá a Administração
Pública que poderá escusar-se de cumprir determinadas condenações por considerá-las exorbitantes
ou impossíveis por ausência de previsão orçamentária (aqui seria um campo extremamente fértil
para o uso ardiloso da proporcionalidade no Direito), esse é um retorno ao estado kenomatico.

Por fim, resta esclarecer nosso posicionamento contrário à relativização da coisa julgada, uma vez
que esta teoria abre a possibilidade da instituição do estado de exceção no Brasil, porque ao partir
de casos isolados no sistema tenta incluir a exceção em nosso ordenamento, parte de casos
excepcionais para legitimar a supressão das regras jurídicas. 93 Contudo, nenhum ordenamento
jurídico está isento de possuir algumas sentenças injustas, todavia, estas são particularidades,
exceções dentro da nossa ordenança, que não podem ser utilizadas para suspendermos nossa
legalidade, mais precisamente, descumprirmos nossa Constituição, pelo contrário, essas exceções
(casos isolados) que atestam a normalidade/legitimidade do ordenamento – consoante Carl Schmitt,

O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do
processo: críticas e projeções a partir de uma exploração

hermenêutica da teoria processual

Página 17



o normal não prova nada, a exceção prova tudo; ela não só confirma a regra, mas a própria regra só
vive da exceção. 94

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de passarmos a elencar as principais conclusões a serem extraídas de nosso trabalho,
advertimos que nossos interesses com as propostas e análises contidas nesta investigação
objetivaram a abertura para um diálogo do qual nossa teoria processual tanto carece. Portanto, não
foi nosso intuito fixar aqui teses definitivas. Nem tampouco elaborar uma fórmula acabada para o
processo. Como já disse Gadamer em uma outra ocasião, mas que cabe perfeitamente para aquilo
que aqui queremos mencionar: “A conversação que está em curso subtrai-se a qualquer fixação.
Seria um mau hermenêuta aquele que imaginasse poder ou dever ter a última palavra”. 95

1. A teoria processual precisa recepcionar as conquistas provenientes da Filosofia contemporânea
(século 20). Essa recepção trará ao processo ao menos duas contribuições: (a) primeiro, nos
permitirá questionar algumas questões tidas como verdades no interior do Direito Processual; (b) por
outro lado, oferecerá um modo mais adequado de se pensar a teoria processual em nosso tempo. Ao
mesmo tempo, estas duas contribuições nos possibilitam retomar uma certa unidade do saber
jurídico que há muito vem sendo esquecida.

2. Na filosofia três transformações significativas podem ser mencionadas: (a) o linguistic turn; (b) o
declínio de um modelo matemático de fundamentação do pensamento e a ascensão de um modelo
histórico das ciências humanas; (c) o giro ontológico que supera a ontologia da coisa pela ontologia
da compreensão. Essas transformações implicam em uma mudança de rumo para as ciências
humanas, que se apresenta em pelo menos três pontos: (a) a colocação de todo pensamento sob o
fio condutor da linguagem, que se assenta em um modo distinto de conceber a relação entre
linguagem e conhecimento dos objetos; (b) a necessidade de se pensar historicamente seus
fundamentos; (c) a radicalização da linguagem e a redefinição dos fundamentos impõe que o
conhecimento não seja mais pensado em função de um sujeito solipsista (no caso da teoria
processual, o juiz), mas que o pensamento seja encaminhado em direção à intersubjetividade cujo fio
condutor é a linguagem e o horizonte de sentido é o acontecer da historicidade do Ser-aí.

3. Diante deste contexto, Heidegger promove uma compreensão da hermenêutica de uma forma
original na História da Filosofia, a partir da qual é possível falar em um giro ontológico-hermenêutico.
A hermenêutica recebe um novo tratamento, sendo alçada a um nível de verdadeira filosofia prática
(Gadamer). O que precisa ficar estabelecido é que o homem ( Ser-aí ) se apresenta no centro do
mundo, reunindo os fios deste. Ao escolher o homem ( Ser-aí) como ponto central de sua filosofia,
Heidegger não se concentra em um ente com exclusão de outros; o Ser-aí traz consigo o mundo
inteiro. Isso é assim porque o Ser-aí é desde sempre ser-no-mundo; porque sua condição é, em si
compreendendo, compreender o ser (Círculo Hermenêutico); e compreende o ser através da
pergunta pelo ente (diferença ontológica). Dessa maneira, captar as estruturas da compreensão, que
são sempre históricas, não é possível ser feito pela via do método, uma vez que como elemento
interpretativo, o método sempre chega tarde.

4. Por tudo isso, é a “era da hermenêutica” que fundamenta a tese de José Lamego de que a Teoria
do Direito, durante o século 20, efetua uma espécie de recepção destas três revoluções descritas
aqui (da linguagem; do fundamento; e da ontologia) encontrando seu ponto de estofo na
hermenêutica da faticidade de Heidegger. Esta recepção é percebida em diferentes graus em
diversos autores. Mas, de uma forma global, em todos eles é possível perceber aquilo que o
professor português chama de “acesso hermenêutico ao Direito”. Para nossa investigação, assume
especial relevo compreender como se dá essa recepção na teoria de Arthur Kaufmann, posto que é
da sua concepção relacional do Direito que projetaremos nossa tese sobre o como do processo,
procurando desvelar, em seu modo-de-ser uma inevitável característica relacional.

5. Para Kaufmann, essência e existência do Direito encontram-se numa relação de tensão,
decorrente de uma diferença ontológica. Essa diferença ontológica pode ser percebida tanto na
estatuição quanto no “achamento” do Direito, na qual se trata de trazer à correspondência o
dever-ser e o ser, o que não poderá ocorrer nos termos de um silogismo lógico, mas com base na
elaboração de uma analogia: abandonada a ontologia da coisa, passa-se a uma ontologia das
relações – que é no fundo uma ontologia existencial. Por certo, essa ontologia das relações não
pode ser encarada numa perspectiva substancial de relação. Isso seria cair novamente na malha das
ontologias metafísicas (clássica e moderna). Essa ontologia reivindicada por Kaufmann procura
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pensar a relação em seu modo-de-ser, na perspectiva de compreender seu como. Em outras
palavras: o Direito, em seu modo-de-ser, se manifesta relacionalmente na própria existência
humana. Esse conteúdo relacional deve possibilitar uma nova perspectiva sobre o como do
processo.

6. No Direito processual é possível perceber que ainda se procura construir objetos que sirvam de
“próteses” para algo que não podem dar respostas. As investidas teóricas procuram afirmar
categorias construídas indutivamente para fundamentar um modelo estrutural que “existe” em um
outro lugar, fora do homem ( Ser-aí ). No fundo, ainda sustentam a busca pela “ponte” entre
consciência e mundo que permita conhecer estas estruturas. Há objetos em um lado do
conhecimento, com suas estruturas procedimentais e categorias centrais que explicam o
modo-de-ser do processo, e um sujeito (jurista – operador do direito) de outro tentando saltar de
objeto em objeto até que se descubra o conceito correto para eles.

7. Podemos concluir que o que acontece com Dinamarco e sua instrumentalidade do processo é um
não retorno crítico através da tradição, o que faz com que se aceite acriticamente alguns conceitos
que a própria teoria pretende superar. Isso no campo jurídico é corrente na medida em que um
retorno apropriativo em direção ao passado, possibilitado pela própria historicidade do Ser-aí, é tido
como supérfluo. Quando muito as investigações se valem de um mero inventário de eventos
históricos que apontam para uma evolução em determinados institutos e conceitos jurídicos. Esse
tipo de reflexão histórica encobre aquilo que de mais próprio a tradição pensou e acaba por esconder
os verdadeiros fundamentos nos quais, consciente ou não, a argumentação se alicerça. Diante
dessa conclusão que propusemos um retorno crítico-apropriativo ao passado, procurando desvelar
os verdadeiros fundamentos da instrumentalidade do processo, a doutrina estatalista que edificou o
Estado Liberal do continente europeu no século 19.

8. A crítica acima mencionada teve por base a obra de Fioravanti que fala em três modelos de
fundamentação teórica das liberdades (direitos fundamentais de primeira dimensão): (a) o modelo
Historicista, (b) o modelo individualista, (c) o modelo Estatalista. Nosso enforque foi direcionado ao
modelo estatalista. Como afirma Fioravanti o modelo estatalista se difere do individualista porque
neste, ao contrário daquele, se presume a existência da sociedade civil dos indivíduos como anterior
ao Estado. Mas o elemento Estado e o sentimento de descontinuidade histórica – que também se
manifesta no modelo estatalista – se afigura presente já neste primeiro período pós-revolução. É
interessante notar como que, historicamente, o modelo estatalista é possibilitado por aquilo que ele
mesmo pretende superar. Com efeito, as principais estruturas estatalistas já estavam presentes na
forma de fundamentar as liberdades do individualismo revolucionário. Há apenas uma “mudança de
rota” com a radicalização do papel que o direito posto pelo Estado exerce em relação aos indivíduos.

9. Assim, a instrumentalidade do processo, uma vez confrontada com o modelo estatalista, descrito
por Fioravanti nos permite atentar para três coisas: (1) De como a jurisdição como categoria central
da teoria geral do processo concentra na figura do juiz todas as atenções. Essa concentração de
atenções, paradoxalmente, ao invés de limitá-lo em sua atividade, amplia demasiadamente seus
poderes, caindo num relativismo próprio da filosofia da consciência; (2) De como esse tipo de teoria
separa radicalmente Estado e indivíduo e reitera uma relação de sujeição deste para com aquele; (3)
Como há riscos democráticos para a figuração do processo nos postulados da instrumentalidade,
posto que nos vemos dentro das teorias positivistas mais puras em que os cidadãos ao invés de
titulares de direitos, recebem apenas a sujeição de deveres impostos pelo Estado.

10. Alçar a jurisdição como categoria central do processo, traz consigo fragmentos ideológicos
perigosos, pois o Estado passa a ser o único detentor do poder, enquanto que os sujeitos apenas
participam do processo, uma vez que não possuem o poder apenas são objetos sobre os quais ele
se exerce. Diante desse quadro, como situar a posição dos direitos fundamentais e das garantias
institucionais do cidadão? Como é possível imaginar o cidadão processando a figura do Estado se a
ele não é conferido poder nenhum apenas o direito de participação no processo?

11. Não passa de ficção jurídica a possibilidade de situar o detentor do império no pólo passivo se
não reconhecer-se nenhum poder ao cidadão salvo o de participar no processo, tal qual fazem
Fazzalari e Dinamarco. Visto que, com Fioravanti já asseveramos que em um sistema político
fundado sobre princípios de caráter estatalista é difícil conceber que o juiz seja totalmente livre para
resguardar direitos e garantias individuais quando estes se chocam com o interesse da autoridade
(Estado).
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12. A própria tripartição de direitos subjetivos de Kaufmann deixa evidente a idéia autoritária de se
conferir o monopólio do poder ao Estado perante o qual os cidadãos estão apenas na condição de
sujeitos, num Estado Democrático de Direito, o Estado apenas possui poder sobre o cidadão na
medida em que o Direito lhe conferir esse poder. E o cidadão por sua vez não é apenas mero
participante no processo, ele possui poderes que o Direito também lhe conferiu (direitos subjetivos
privados/sociais), e direitos subjetivos contra o próprio Estado, aqui se radica a tarefa fundamental
da jurisdição, esta não consiste apenas na forma do Estado promover por meio de decisões seu
poder, é também a jurisdição que assegura ao cidadão fazer valer seus direitos perante o próprio
Estado (e.g., art. 5.º, XXXV, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) ), algo que não pode ser concebido num
paradigma em que o cidadão é apenas participante sobre quem o poder do Estado será exercido.
Imaginar o cidadão como mero participante no processo sobre quem será exercido o poder acaba
por desnaturar a idéia de cidadão, posto que lhe retira a cidadania.

13. Deslocar a centralidade da teoria processual da ação para a jurisdição, por considerar a opção
pela primeira individualista (Dinamarco), obriga-nos a uma reflexão maior sobre a questão,
principalmente porque a ação pode ser coletiva, que se desenvolve num outro paradigma
processual, o coletivo, perante o qual o Judiciário não age como mero coadjuvante disposto apenas
a realizar a pacificação social, sua função é bem maior, o Judiciário perante as lides coletivas tem
um papel indispensável na concretização da democracia, mediante a manutenção e implementação
dos direitos fundamentais, pois, cumpre salientar que a vitaliciedade da democracia depende das
condições de vida dos cidadãos, condição indispensável para inserir-se nas formas existentes de
participação política, e as questões sociais hoje pendentes derivam tanto da desigual distribuição de
riqueza, bem como da imposição de uma lógica de mercado que pretende atropelar os conteúdos
materiais do pacto constituinte, posição esta, muitas vezes não sustentada apenas pelos agentes
privados, mas também pelos agentes públicos (Estado). Ou seja, a ação não precisa ter uma
natureza unicamente individualista ela pode adquirir uma dimensão coletiva na democracia, que
assegura à sociedade o poder de se defender das práticas abusivas cometidas pelo Estado e
também de exigir a implementação de políticas públicas que o mesmo negligencia, essa perspectiva
que é encoberta na instrumentalidade do processo quando a jurisdição passa a ser categoria central
da teoria geral do processo, na qual a sociedade ou o cidadão são apenas os objetos sobre os quais
o poder estatal incide.

14. A fim de superarmos as concepções autoritárias que a centralidade da jurisdição na teoria geral
do processo pode provocar, asseveramos que para uma melhor compreensão da teoria processual,
é a relação jurídica processual, com base na obra de Kaufmann, que deverá ocupar o centro na
análise do direito processual, ao contrário do que faz a Instrumentalidade do Processo. A relação
jurídica como alvo de maior destaque no estudo do direito processual evita quaisquer assertivas
autoritárias presas ao paradigma da estatalidade da justiça, pois, permite a manifestação efetiva de
direitos e poderes que atravessam a historicidade em que se insere um determinado ordenamento
jurídico, consagrando a possibilidade de exercício de poder do cidadão contra a autoridade estatal,
superando a concepção do sujeito como mero participante sobre quem incidirá o poder jurisdicional,
monopólio do Estado.

15. O estudo do direito processual centrado na relação jurídica permite um acesso hermenêutico ao
Direito. Essa perspectiva permite a superação da visão nominalista do direito diante da qual este
nada mais seria do que um conjunto de normas que regulam a vida humana, uma vez que por
relação jurídica se entende uma relação juridicamente relevante regulada pelo direito objetivo
(material) de pessoas entre si ou de pessoas e coisas. O conteúdo duma relação jurídica é, no
mínimo, um direito subjetivo, a maioria, contudo, das vezes são diversos direitos subjetivos
(Kaufmann).

16. Desenvolver a teoria geral do processo com enfoque na relação jurídica – não a pandectista –
mas sim a de Kaufmann, é o que permite um acesso hermenêutico ao direito, porque possibilita uma
visão da legislação até a decisão por meio de uma espiral hermenêutica em que a idéia do direito e a
situação da vida são postos em correspondência. Também não fazemos a distinção da relação
jurídica substancial e da processual, essa dicotomia objetifica a relação jurídica e é calcada na
relação sujeito-objeto, a relação jurídica que propomos não se baseia em função de um sujeito
solipsista (no caso da teoria processual, o juiz) mas sim na intersubjetividade, cujo fio condutor é a
linguagem e o horizonte de sentido que caracteriza a “acontecência” da existência humana, sua
historicidade, o fim do processo – a positivação da sentença passa a ser o fazer histórico do Direito,
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não se trata de posicionar as partes e o juiz numa relação angular como desde Bülow se preconiza,
as partes e o juiz não estão numa relação triangular e sim circular.

17. Transferir a centralidade da teoria processual para o processo (procedimento em contraditório)
ou para a jurisdição não contribuem para perceber o processo em sua dinamicidade; isto porque
todas essas categorias processuais são derivadas do ente privilegiado que nelas imprime seu
modo-de-ser. Ou seja, o processo é dinâmico porque o próprio modo-de-ser do Ser-aí é temporal, e
essa temporalidade implica numa dinamicidade que se dá em razão da estrutura relacional própria
da intersubjetividade e de sua condição de ser-no-mundo. Portanto, ambos os casos ainda se
encontram aprisionados nas armadilhas da tradição metafísica que não conseguia pensar a unidade
que existe entre homem ( Ser-aí) e ser, criando assim, os clássicos dualismos, consciência e mundo,
objeto e mundo, palavras e coisas. Esse dualismo na teoria processual é evidenciado pelas diversas
correntes mencionadas, no momento em que o conceito central de processo é apurado a partir da
extração significativa de uma “coisa” – relação jurídica (Chiovenda), jurisdição (Dinamarco) ou o
próprio processo (Fazzalari).

18. Da maneira que expusemos, a relação jurídica não serve para explicar, originariamente, o
processo, mas sim, permite compreendê-lo em como, na medida em que é a própria relação jurídica
vista a partir da intersubjetividade, não mais do esquema sujeito-objeto, dessa forma, é possível
perante nossa concepção se apreender a dinamicidade do processo, uma vez que, não é porque a
categoria jurisdição como exercício do poder do Estado se transforma que, arbitrariamente, como
num passe de mágica, as relações jurídicas se transformarão. Pelo contrário, são as relações
jurídicas enquanto marcas indeléveis da existência humana que, se transformando, e entrando esta
transformação na compreensão que delas tem o Ser-aí , que alteram a jurisdição ou mesmo o
processo. Destarte, é a relação jurídica, pensada existencialmente, que possui o acesso privilegiado
ao como do processo. Como dizíamos no início, nas pistas de Kaufmann, a relação jurídica permite o
acesso hermenêutico ao direito processual, e ainda é o único fenômeno que possibilita o
pensamento da dinamicidade do processo. Se Carnelutti dizia que o objeto do processo são os
homens, nós, por outro lado, afirmamos: o objeto do processo está no homem (Ser-aí).

19. Reflexo marcante da nossa proposta é a maneira de se encarar a sentença que deixa de ser
considerada silogismo, como pretende a maior parte da doutrina processual, como se a sentença
fosse meramente um ato que decorre da premissa maior. O que a dogmática denomina de
subsunção como um procedimento lógico-formal, passa a ser um procedimento determinado no seu
conteúdo pela respectiva pré-compreensão de dogmática jurídica. Daí que a sentença não é um
silogismo em que se formula a norma por meio de um método lógico formal, a sentença na qual é
produzida a norma para o caso concreto, ocorre de maneira estruturante que surge diante do caso
concreto (real ou fictício). Diante da fenomenologia hermenêutica, a sentença ao produzir a norma
não pode ser considerada como um ato de positivação da vontade seja da lei ou do legislador, uma
vez que, já não é mais possível compreender com sentido a concretização ou apenas, em
formulação mais estrita, a interpretação do texto como reconstrução do que foi intencionado pelo
dador da norma no sentido da identificação da sua “vontade” ou da “vontade” da norma jurídica
(Müller).

20. Nos posicionamos contrários às teorias favoráveis à relativização da coisa julgada, porque estas
ao negarem a autoridade da coisa julgada, desconsideram o próprio Estado Democrático de Direito,
diante da necessidade de não poderem existir sentenças injustas, os teóricos da relativização usam
esses casos isolados que são exceções no ordenamento para proporem suas teses, ocorre que
essas teorias não se coadunam com um regime democrático, posto que, suspendem a legalidade
existente e provocam uma ruptura com a ordem constitucional, na medida em que usam exceções
(casos isolados) para justificar a transgressão no sistema, qual seja a relativização da coisa julgada.
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100/169-175, ano 25. São Paulo, out.-dez. 1991.

1 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros,
2005, p. 385. “Esta tarefa – síntese geral de todo sistema e determinação dos seus rumos
fundamentais (acrescentamos) – foi um desafio aceito e agora, ora completa, ela é oferecida como
convite à reflexão sobre os pontos sensíveis em torno dos quais se desenrola e, acima de tudo,
sobre a proposta, que contém, da onipresença do raciocínio teleológico na solução dos problemas do
processo civil” (grifamos).

2 Cf. CALMON DE PASSOS, J. J. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Revista
Síntese de Direito Civil e Processual Civil 7/5-15, ano II, set.-out. 2000; CALMON DE PASSOS, J. J.
A crise do Judiciário e as reformas instrumentais: avanços e retrocessos. Revista Síntese de Direito
Civil e Processual Civil 15/5-15, ano III, jan.-fev. 2002.

3 O termo “prática” empregado como uma espécie de essência do processo enquanto disciplina
jurídica é um bom exemplo dos equívocos que se encaminham pela própria linguagem devido a uma
espécie de poluição semântica (Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea. São Paulo:
EPU, 1977, vol. 1 e 2) presente no imaginário jurídico. Num sentido vulgar, “prática” significa
qualquer atividade humana que importe na realização técnica de algo. Ou seja, um conhecimento de
uma determinada técnica profissional que permita ao agente realizar um ato num sentido formal
(procedimento) e substancial (resultado). No fundo, sempre está em jogo uma racionalidade que
opera com meios e fins. Todavia, “prática”, em sentido filosófico, remete a um significado muito mais
essencial que este, estando ligado ao agir humano, ou seja, da ação correta em vista do bem.
Podemos dizer, a partir de uma perspectiva lingüística, que a prática representa um tipo específico
de raciocínio, de pergunta. Desde Aristóteles nós sabemos que a grande singularidade do ser
humano está no fato de que ele possui linguagem predicativa ou proposicional. No segundo livro de
sua Política, Aristóteles acentuava que os outros animais comunicam seus estados sensitivos, dor e
prazer, enquanto os homens podem falar do bem. E podem falar do bem porque o que é bom só
pode se entender como predicação. Comunicar sobre o que é bom (ou o que é justo) só é possível
de se fazer na linguagem predicativa, proposicional. A maneira dos seres humanos conviverem
socialmente baseia-se na capacidade de comunicação, na capacidade de se comunicarem, através
da linguagem predicativa, sobre aquilo que é bom para eles. A decisão sobre o que é bom implica
em um julgamento sobre uma determinada estrutura proposicional que predica algo como sendo
bom. Neste momento se manifesta o raciocínio – ou deliberação – prático. Podemos, ainda, para
esclarecer melhor, opor o raciocínio prático ao teórico. O raciocínio teórico se baseia, da mesma
maneira, em uma determinada proposição. Porém, se no raciocínio prático tem lugar a pergunta pelo
bem predicado numa proposição, no raciocínio teórico a pergunta que se faz é pela verdade/validade
daquela proposição. Por certo, isso não implica em uma dissociação entre prática e teoria. A
pergunta pela verdade e a pergunta pelo bem (pelo justo) estão, de maneira decisiva, interligadas e
fazem parte da própria condição humana. (Cf. TUGENDHAT, Ernest. Antropologia como filosofia
primeira. Hermenêutica e filosofia primeira. Festchrift para Ernildo Stein. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006, p.
77-94). Ter claro isto é de fundamental importância para nossa reflexão, visto que aquilo que mais
adiante mencionaremos como “acesso hermenêutico ao Direito” deve ser entendido como uma
reintrodução do raciocínio prático no cenário da teoria do Direito. Isto porque, com o predomínio do
pensamento positivista, deu-se o império do raciocínio teórico em detrimento do prático, como
conseqüência do modelo matemático de fundamentação. Ou seja, a pergunta pela verdade e
validade dos conceitos se sobrepôs à pergunta pelo bom e pelo justo, relegada à ética ou à moral,
que para as teorias positivistas estão separadas do Direito. Portanto, é preciso alertar,
constantemente, para o fato de que o Direito é, acima de tudo, filosofia prática. Estas reflexões
reivindicam o estatuto de “reflexões práticas”, no sentido de que aquilo que está pressuposto em
qualquer questão jurídica é a pergunta pela melhor forma de se conduzir em um determinado
contexto social. Como afirma LAMEGO “a compreensão hermenêutica do Direito opõe ao objetivismo
de um conhecimento articulado em proposições assertóricas, um conhecimento articulado em
práticas e atividades” (Cf. Hermenêutica e jurisprudência. Análise de uma recepção, p. 109).
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4 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Ed. RT, 2004.

5 Numa frase expressiva de STEIN encontra-se de maneira clara o que se quis dizer aqui: “As
Ciências se ocupam da solução dos problemas, enquanto que a Filosofia se preocupa com os
problemas da solução”. Cf. Exercícios de fenomenologia: limites de um paradigma. Ijuí: Ed. Unijuí,
2004, p. 123 e ss.

6 Importante destacar que essa crise do sistema processual está generalizada. Sobre a questão
Michele TARUFFO assevera: “no menos variadas y complejas son las manifestaciones de la crisis de
funcionalidad de la ley procesal. Sobre todo, está muy generalizada (quizás com la única excepción
de Alemania) la crisis de efectividad de la tutela jurisdicional, que deriva esencialmente de los
retrasos cada vez más largos de la justicia, frente a la creciente necesidad de soluciones rápidas y
eficaces de las controvérsias. El dicho justice delayed is justice denied, es cada vez más aplicable a
muchos ordenamientos: los períodos largos, y a veces absurdos, de la justicia representan en gran
medida el principal factor de crisis del sistema procesal. La efectividad del proceso está en crisis
tammbién en aquellos países, como Gran Bretaña, que tradicionalmente eran señalados como
modelos de rapidez y funcionalidad. Esto conlleva varias consecuencias relevantes. De um lado, se
hacen cada vez más numerosas las áreas em las cuales, de hecho, no se administra realmente uma
justicia aceptable. Racionalidad y crisis de la ley procesal. Doxa 22/315, 1999.

7 Falamos aqui em “operador do direito” no sentido de Rechtsarbeit, que aparece na teoria e
metódica estruturantes do direito de Friedrich MÜLLER, referindo-se ao trabalho da concretização do
direito ( O novo paradigma do direito. Introdução à teoria e metódica estruturantes do direito. São
Paulo: Ed. RT, 2007, p. 274-275).

8 Importante esclarecer que a diferença que mencionamos entre o jurista e o operador do Direito,
não permite uma relação com os postulados positivistas que procuram situar os discursos produzidos
pela Teoria do Direito em diferentes “pontos de vista”, como é o caso de Herbert HART que fala dos
pontos de vista externo e interno (cf. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996). Para
HART, o teórico do Direito deve descrevê-lo a partir da perspectiva do observador, ou seja, do ponto
de vista externo; enquanto que aquele que age fala da perspectiva do participante, ou seja, do ponto
de vista interno. Também Hans KELSEN trabalha com este tipo de concepção quando procura
estabelecer as diferenças entre a Ciência do Direito – enquanto reflexão sistemática sobre o Direito –
e Direito – enquanto conjunto de atividades e atos realizados pelas autoridades jurídicas (cf. Teoria
pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1985). Como será demonstrado, a partir das conquistas
da fenomenologia hermenêutica, não é possível mais falar em “observador imparcial”, ponto de vista
externo etc. Isso porque, não há mais separação entre pensamento e linguagem, consciência e
mundo, palavras e coisas, conceitos e objetos etc. A aceitação de um observador imparcial
acarretaria a formação de um lugar que se situa fora da linguagem, fora do próprio mundo. No fundo,
as teorias positivistas acabam por afirmar a busca por um “ponto de Arquimedes” situado para além
da condição humana. A insustentabilidade de tais teses, a partir de uma abertura para as teorias
hermenêuticas dentro da teoria do Direito, aparece com clareza em Ronald DWORKIN e em seu
debate com o positivismo hartiano (cf. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003). Nas
trilhas da hermenêutica filosófica de GADAMER, a teoria do direito dworkiana se assenta naquilo
que, com LAMEGO, poderíamos denominar ponto de vista radicalmente interno, ou do participante
(cf. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas da
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2007; LAMEGO, op. cit., p. 226).

9 Sobre o giro lingüístico, ou reviravolta lingüística, afirma Manfredo ARAÚJO DE OLIVEIRA: “Pouco
a pouco se tornou claro que se tratava, no caso da ‘reviravolta lingüística’ ( linguistic turn) de um
novo paradigma para a filosofia enquanto tal, o que significa dizer que a linguagem passa de objeto
da reflexão filosófica para a ‘esfera dos fundamentos’ de todo pensar, e a filosofia da linguagem
passa a poder levantar a pretensão de ser a ‘filosofia primeira’ à altura do nível de consciência crítica
de nossos dias” ( Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. São Paulo:
Loyola, 2001, p. 12-13). No âmbito do Direito são significativas as palavras de CASTANHEIRA
NEVES, para quem “o direito é linguagem, e terá de ser considerado em tudo e por tudo como uma
linguagem. O que quer que seja e como quer que seja, o que quer que ele se proponha e como quer
que nos toque, o direito é-o numa linguagem e como linguagem – propõem-se sê-lo numa linguagem
(nas significações lingüísticas em que se constitui e exprime) e atinge-nos através dessa linguagem,
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que é” ( Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra Ed., 1993, p. 90).

10 No século 20, tem lugar o que se convencionou a chamar “crise do fundamento”. Para aqueles
que, como os juristas, operam no universo das ciências humanas (do espírito) essa questão assume
uma peculiaridade singular. Isto porque, é exatamente o modelo de fundamentação destas ciências
que está em jogo nesta crise. De alguma forma, a determinação das ciências humanas em contraste
com as ciências naturais, procurando medir o caráter “científico” das ciências humanas a partir do
caráter científico das ciências da natureza, passa a sofrer um ataque decisivo. No interior da Filosofia
continental, a tradição hermenêutica procura oferecer uma fundamentação histórico-filosófica para
esse grupo de ciências que, como relata GADAMER, chegaram a ser apelidadas de “inexatas” (cf.
Hermenêutica em retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2007. vol. 1, p. 185 e ss.). Desse modo,
procura-se deslocar o modelo fundacional de um modelo matemático, constituído a partir de axiomas
operados de modo indutivo na sua formação e dedutivo na aplicação, para o terreno precário e
contingente do acontecer da história humana. A influência deste modelo matemático de
fundamentação pode ser facilmente percebido no Direito. Como atesta LAMEGO: “as representações
sobre o modo de argumentação e fundamentação das decisões traduzem as idéias sobre a questão
da ‘justiça’ do Direito. Nos quadros do modelo axiomático-dedutivo, a argumentação cinge-se à
discussão sobre o verdadeiro sentido das proposições ou dos textos legais” (Cf. op. cit., p. 217).

11 O termo alemão Dasein tradicionalmente designa existência (é neste sentido que é usado por
filósofos da tradição metafísica, como é o caso de Kant, por exemplo), encontra sérios problemas na
tradução para outras línguas. Isso porque HEIDEGGER oferece ao termo uma conotação
diferenciada que mantém o significado inicial de existência, mas no sentido daquele ente que, entre
todos os outros, existe, que é homem. Para HEIDEGGER somente o Dasein existe, porque
existência implica em possibilidades, projetos. Os demais entes intramundanos, que estão à
disposição, subsistem. Como afirma Michael INWOOD: “ Dasein é o modo de Heidegger referir-se
tanto ao ser humano quanto ao tipo de ser que os seres humanos têm. Vem do verbo dasein que
significa ‘existir’ ou ‘estar aí, estar aqui’. O substantivo Dasein é usado por outros filósofos, Kant por
exemplo para designar a existência de toda entidade. Mas Heidegger restringe-o aos seres
humanos. (...) Por que Heidegger fala do ser humano dessa maneira? O ser dos seres humanos é
notadamente distinto dos seres de outras entidades do mundo. O Dasein é uma entidade para a
qual, em seu Ser, esse Ser é uma questão” ( Heidegger. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo:
Loyola, 2004, p. 33-34). Na tradução que Jorge Eduardo Rivera realizou para o castelhano (e que é a
tradução que utilizamos no presente trabalho), o filósofo chileno optou por deixar Dasein sem
tradução, procurando preservar toda carga semântica que a expressão contém em alemão (Cf.
HEIDEGGER, Martin. Ser y tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Madrid: Trotta, 2003). Por motivos
didáticos, nós sempre utilizaremos a expressão Ser-aí como tradução para Dasein.

12 Trata-se da grande revolução – a mais decisiva pelo menos – que Martin HEIDEGGER legou para
a filosofia. Para HEIDEGGER a Metafísica relegou a um plano ôntico um problema que é
necessariamente ontológico, isto é, investigou objetivando o ente algo que pertence à esfera do ser.
Mas isso se deu de diversas maneiras e de nenhuma delas pode-se dizer que estavam erradas. Há
equívocos, mal-entendidos, que levam a metafísica a pensar o ente ao invés do ser. Também isso
não quer dizer que inexistiu um sentido do ser em toda história da Metafísica. O que o filosofo
percebe a partir de sua intuição fundamental é que a compreensão do ser é algo inerente à condição
humana, que desde sempre nos acompanha ainda que dela não necessariamente estejamos
conscientes. Há um vínculo necessário entre homem e ser, na medida em que para mencionar algo,
é preciso dizer que esse algo é. E esse vínculo a Metafísica não pensou. Ora, quem diz o é do ser é
este ente chamado homem, ser humano e que em HEIDEGGER responde pelo termo alemão
Dasein. Portanto, toda problemática ontológica (a pergunta pelo sentido do ser) passa pela
compreensão deste ente que pode dizer é porque compreende o ser. Assim surge o que o filósofo
denomina ontologia fundamental. É ela fundamental por possibilitar todas as demais ontologias. Na
ontologia fundamental, através da analítica existencial, compreende-se as estruturas do ente que,
existindo, compreende o ser. O Dasein existe porque compreende o ser e, compreendendo o ser se
compreende, lançando-se para adiante de si mesmo. Quando se diz: processo é instrumento, há
toda uma estrutura de sentido que se antecipa e possibilita dizê-lo. Esse sentido é o ser e
compreendê-lo passa ser a tarefa fundamental da ontologia. HEIDEGGER se movimenta, portanto,
numa dimensão profunda que é a da própria existência do humano. Como o Ser-aí ( Dasein) é o
único ente que existe – os demais entes intramundanos subsistem – a ontologia fundamental, que é
condição de possibilidade de todas as demais ontologias, receberá a forma de uma analítica
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existencial, porque pretende compreender, fenomenologicamente, as estruturas deste ente que
existe. Essa a revolução: toda a tradição anterior pensou a ontologia fora do homem. Era uma
ontologia da coisa, de essências, de objetos, portanto uma ontologia que, paradoxalmente, se dirigia
ao ente e não ao ser. HEIDEGGER desloca o homem para dentro da ontologia incluindo o seu
modo-de-ser na problemática ontológica e transforma a reflexão filosófica em uma ontologia da
compreensão. Portanto, na ontologia fundamental procura-se constituir um horizonte a partir do qual
se possa pensar o ser enquanto ser, ao invés do ente enquanto ente que caracterizava a ontologia
desde Aristóteles. Diante da ontologia fundamental importa pensar a diferença que existe entre ente
e ser; uma diferença constituidora de sentido na qual desde sempre nos movemos, ainda que dela
não tenhamos nos dados conta: a diferença ontológica. Conforme esclarece STEIN há dois níveis
que, desde Aristóteles, estão consagrados na ontologia: “o nível do ente enquanto ente e o nível do
ser do ente. A tradição metafísica aborda esses níveis de maneira objetivística. Ela trata os dois
níveis como objetos a serem conhecidos. Os diversos autores, até a Idade Média, dão formas várias
ao conhecimento deste objeto, mas sempre se examina o modo como são conhecidos, mas não se
pergunta porque eles não são questionados enquanto são condições de possibilidade, razão pela
qual Aristóteles permanece nos dois níveis. Quando HEIDEGGER introduz um ente privilegiado, o
Dasein, aparece outro nível de problematização do ser. O ser não se dá isolado como objeto a ser
conhecido; mas ele faz parte da condição essencial do ser humano. O Dasein compreende o ser e
por isso tem acesso aos entes. Sem essa compreensão nada se move no conhecimento, tudo
permanece opaco. Mas assim como pelo ser compreende os entes, compreende-se também como
ente; e não apenas isso. Compreende o ser porque compreende a si mesmo e se compreende
porque compreende o ser” ( Diferença e metafísica. Ensaios sobre a desconstrução. Porto Alegre:
Edipucrs, 2000, p. 103 – itálicos do original). Especificamente no âmbito do Direito, é exemplar a
exploração que Lenio STRECK realiza das conseqüências do giro ontológico para a reflexão jurídica
(cf. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do direito. 5. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005).

13 Cf. STEIN, História e ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1989.

14 D’AGOSTINI, Franca. Analíticos e continentais. Trad. Benno Dischinger. São Leopoldo: Unisinos,
2003, p. 175 e ss.

15 Como anota Lenio STRECK, no interior deste paradigma, “a linguagem deixa de ser uma terceira
coisa que se interpõe entre um sujeito e um objeto e passa a ser condição de possibilidade” (
Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2004, p. 197 e ss.). Ou seja: a linguagem não pode mais ser vista como ferramenta disponível para
conhecer objetos. A linguagem é constituinte e constituidora do mundo do homem. Nas palavras de
GADAMER: “a linguagem não é nenhum instrumento, nenhuma ferramenta. Pois uma das
características essenciais do instrumento é dominarmos seu uso, e isso significa que lançamos mão
e nos desfazemos dele assim que prestou seu serviço. Não acontece o mesmo quando
pronunciamos as palavras disponíveis de um idioma e depois de utilizadas deixamos que retornem
ao vocabulário comum de que dispomos. Esse tipo de analogia é falso porque jamais nos
encontramos como consciência diante do mundo para um estado desprovido de linguagem
lançarmos mão do instrumental do entendimento. Pelo contrário, em todo conhecimento de nós
mesmos e do mundo, sempre já fomos tomados pela nossa própria linguagem” ( Verdade e método.
2. ed. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2004, vol. 2, p. 176).

16 É importante esclarecer que essa historicidade que as teorias hermenêuticas reivindicam como
horizonte no qual o saber das ciências humanas acontece não se confunde com uma espécie de
consciência historiológica, entendida como conhecimento acumulado dos eventos do passado. Isso
se dá porque, em Ser e Tempo, iniciando a analítica existencial do Ser-aí, HEIDEGGER precisa
estabelecer um aceno prévio do modo-de-ser deste ente. No § 6.º, onde o filósofo anuncia a tarefa
de uma destruição da história da ontologia, HEIDEGGER afirma que o Ser-aí ‘é ‘ seu passado. O
Ser-aí é seu passado na forma própria do seu ser, ser que acontece sempre desde seu futuro. O
filósofo mostra algo que pode soar estranho: ele afirma que o passado do Ser-aí não se situa atrás
deste ente, mas sempre e a cada vez lhe antecipa. Ou seja, as possibilidades do Ser-aí são limitadas
por aquilo que de alguma forma ele já é. Esse ter que ser o que já é, HEIDEGGER denomina
estar-jogado-no-mundo, ao passo que sua existência, enquanto possibilidade, se denomina
estar-lançado. No seu ter-que-ser, ou estar-jogado-no-mundo, o Ser-aí se encontra já sempre imerso
em uma tradição, embora disso ele não seja necessariamente consciente. Esse ser histórico que

O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do
processo: críticas e projeções a partir de uma exploração

hermenêutica da teoria processual

Página 27



atravessa o Ser-aí por todos os lados é o que propriamente designa sua historicidade. Como diz
GADAMER: “ele só possui uma tal consciência porque é histórico. Ele é seu futuro, a partir do qual
ele se temporaliza em suas possibilidades. Todavia, o seu futuro não é o seu projeto livre, mas um
projeto jogado. Aquilo que ele pode ser é aquilo que ele já foi” ( Hermenêutica em retrospectiva…
cit., 143).

17 Para uma ampla exploração histórica da hermenêutica, reconstruindo o caminho de DILTHEY
desde a reafirmação da hermenêutica no âmbito da filologia e da teologia no esclarecimento alemão
( Aufklärung) e das contradições da hermenêutica romântica, até sua construção como metodologia
das ciências do espírito: GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma
hermenêutica filosófica. 3. ed. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 237-353. É
importante salientar que no plano da hermenêutica jurídica, as conquistas de SCHLEIERMACHER
permaneceram inexploradas durante muito tempo. Ao contrário das outras disciplinas hermenêuticas
(Teologia e Filologia), o Direito permaneceu recluso nos padrões tradicionais de exegese que foram
constituídos no interior da interpretação canônica da bíblia compilados por SAVIGNY no seio do
historicismo. São de todos conhecidos os tradicionais métodos de interpretação: gramatical;
histórico; lógico-sistemático. Posteriormente, JHERING – para muitos o fundador intelectual da
chamada jurisprudência dos interesses – introduz o método teleológico, tão caro à instrumentalidade
do processo. É só com o jurista italiano Emílio BETTI que o circulo hermenêutico de
SCHLEIERMACHER será introduzido no pensamento jurídico, assim mesmo, procurando criar
cânones específicos para o desenrolar a interpretação jurídica. Para um contexto geral de tudo o que
foi dito, cf. STRECK, Hermenêutica jurídica e(m) crise... cit.

18 Cf. HEIDEGGER, Martin. Hermeneutica de la faticidad. Texto disponível em
[www.heideggeriana.com.ar/hermeneutica/indice.htm]. Acessado em: 27.07.2007.

19 Para uma análise pormenorizada Cf. STEIN, Ernildo. Pensar é pensar a diferença. A filosofia e o
conhecimento empírico. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002.

20 Cf. HEIDEGGER, Ser y tiempo... cit., p. 36.

21 Sobre o círculo hermenêutico no sentido que assume em HEIDEGGER, STEIN anota o seguinte:
“O homem se compreende quando compreende o ser, para compreender o ser. Mas logo em
seguida HEIDEGGER vai dizer: ‘Não se compreende o homem sem se compreender o ser’. Então a
ontologia fundamental é caracterizada por esse círculo: estuda-se aquele ente que tem por tarefa
compreender o ser e, contudo, para estudar esse ente que compreende o ser, já é preciso ter
compreendido o ser. O ente homem não se compreende a si mesmo sem compreender o ser, e não
compreende o ser sem compreender-se a si mesmo; isso numa espécie de esfera antepredicativa
que seria o objeto da exploração fenomenológica – daí vem a idéia de círculo hermenêutico, no
sentido mais profundo” STEIN, Racionalidade e existência. Uma introdução à filosofia. Porto Alegre:
LP&M, 1988. p. 79.

22 Cf. STRECK, Jurisdição constitucional e hermenêutica… cit., p. 197 e ss.

23 Assim fala HEIDEGGER: “En la interpretación el comprender se apropia comprensoramente de lo
comprendido por él. En la interpretación el comprender no se convierte en otra cosa, sino que llega a
ser él mismo. La interpretación se funda existencialmente en el comprender, y no es éste el que llega
a ser por medio de aquélla. La interpretación no consiste en tomar conocimiento de lo comprendido,
sino en la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender“ ( Ser y tiempo... cit., p.
172) (grifamos).

24 A idéia heideggeriana de ser-no-mundo é de fundamental importância para compreender o
rompimento definitivo que o filósofo efetua com relação aos dualismos da tradição metafísica (e.g.,
consciência e mundo; palavras e coisas; conceitos e objetos etc.). Como afirma HEIDEGGER: “El
Dasein no es primero sólo un ser-con otro, para luego, a partir de ser en convivencia, llegar a un
mundo objetivo, a las cosas. Este punto de partida sería tan erróneo como el del idealismo
subjetivista que antepone primero un sujeto que luego, en cierto modo crea un objeto. (...) El Dasein
no está primeramente delante de las cosas un ente que posee su propio modo de ser, sino que el
Dasein, en tanto que ente, que se ocupa de sí mismo, es co-originariamente ser-con otro y ser cabe
el ente intramundano. (...) Sólo si hay Dasein, si el Dasein existe como ser-en-el-mundo, hay
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comprensión del ser, y sólo si existe esta comprensión se devela el ente intramundano como lo
subsistente y lo a la mano. La comprensión del mundo en tanto que comprensión del Dasein es
comprensión de sí mismo. El yo y el mundo se copertenecen mutuamente en un único ente, el
Dasein. Yo y mundo no son dos entes, como sujeto y objeto, tampoco como yo y tú; más bien, yo y
mundo son, en la unidad de la estructura del ser-en-el-mundo, las condiciones fundamentales del
propio Dasein” ( Los problemas fundamentales de la fenomenología. Trad. Júan José García Norro.
Madrid: Trotta, 2000, p. 354-335).

25 Importante neste ponto a exploração que TUGENDHAT faz a partir de uma perspectiva
lingüístico-analítica. Apesar das críticas, o texto de TUGENDHAT é importante para perceber como a
filosofia heideggeriana se movimenta numa dimensão de filosofia prática (Cf. TUGENDHAT, Ernest.
Autoconciencia y autodeterminación. Una interpretación lingüístico-analítica. Madrid: FCE, 1993, p.
129-191).

26 Cf. INWOOD, op. cit., p. 33.

27 Cf. GADAMER, Verdade e método… cit., vol. 1.

28 Cf. DWORKIN, O império do direito… cit.; Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes,
2001; Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002; KAUFMANN, Arthur. Filosofia do
direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004; MÜLLER, Friedrich. Direito linguagem e
violência: elementos de uma teoria constitucional. Trad. Peter Naumann. Porto Alegre: Fabris, 1995;
Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; STRECK,
Hermenêutica jurídica e(m) crise… cit.; Verdade e consenso… cit.; LAMEGO, op. cit. ESSER, Josef.
Principio y norma en la elaboración jurisprudencial Del derecho privado. Barcelona: Bosch Casa
Editorial, 1961.

29 Basta ver que, perfilando os postulados do que se convencionou a chamar no Brasil de
“instrumentalidade do processo”, José Roberto dos Santos BEDAQUE procura resolver o problema
da efetividade do processo a partir da redução das formalidades que impedem a realização do direito
material em conflito. Neste contexto, aparece um novo princípio processual – decorrente do princípio
da instrumentalidade das formas – denominado princípio da adequação ou adaptação do
procedimento à correta aplicação da técnica processual. Por este princípio se reconhece “ao julgador
a capacidade para, com sensibilidade e bom senso, adequar o mecanismo às especificidades da
situação, que não é sempre a mesma“ ( Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 45). Ou seja, “deve ser o juiz investido de amplos poderes de direção,
possibilitando-lhe adaptar a técnica aos escopos do processo em cada caso concreto, mesmo
porque a previsão abstrata de todas as hipóteses é praticamente impossível“ (idem, p. 64-65). E
como a previsão legislativa não comporta todas hipóteses de aplicação, BEDAQUE conclui: “
observado o devido processo legal, deve ser reconhecido ao juiz o poder de adotar soluções não
previstas pelo legislador, adaptando o processo às necessidades verificadas na situação concreta“
(idem, p. 571) (grifos nossos). A polêmica acerca da relativização da coisa julgada será analisada no
último item do artigo.

30 Cf. DINAMARCO, A instrumentalidade do processo… cit., p. 51-67.

31 Idem, p. 92-192.

32 Idem, p. 193-323.

33 Idem, p. 324 e ss.

34 Cf. FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las
Constituciones. 4. ed. Madrid: Trotta, 2003, p. 42-43.

35 Com efeito, o estatalismo chega a pensar os limites a serem opostos ao poder do Estado a partir
de uma seqüência de fatos e valores históricos. Algo parecido com o que faz também DINAMARCO,
quando autoriza o juiz a “adequar os dizeres da lei aos valores sociais vigentes no tempo presente”.
Todavia, isso que pode parecer uma abertura para uma “fundamentação” histórica do Direito e do
Processo, na verdade continuam prisioneiras da metafísica, pois pensam a história fora da
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historicidade do ser-aí (homem).

36 Cf. CASTANHEIRA NEVES, Antônio. Curso de introdução ao estudo do direito. Coimbra:
Sebenta, 1976, parte II.

37 Cf. FIORAVANTI, op. cit., p. 47.

38 Idem, p. 48.

39 Idem, p. 49.

40 Idem, p. 50.

41 DINAMARCO, A instrumentalidade do processo… cit., p. 131-136.

42 FIORAVANTI, op. cit., p. 120.

43 Cf. DINAMARCO, A instrumentalidade do processo… cit., p.94 e ss.

44 Idem, p. 115.

45 Idem, ibidem.

46 Idem, p. 136.

47 Esses são alguns riscos de alçar-se a jurisdição como categorial central da teoria geral. Sem dizer
que essa concepção encobre a idéia de que na denominação de ação compreende-se um conjunto
de direitos (CARNELUTTI), os quais se dirigem não só contra o juiz, mas sim contra seus auxiliares e
inclusive contra terceiros. Essa visão que permite ao cidadão, sozinho ou coletivamente, colocar no
pólo passivo como litisconsortes necessários o Congresso e a pessoa jurídica ou física que deverá
sofrer os efeitos da sentença, por meio do mandado de injunção, esse é um exemplo marcante de
como o cidadão não é mero participante que não detém nenhum poder e sim apenas a coisa sobre a
qual incidirá o poder jurisdicional. Nesse mesmo sentido, VELLOSO, Carlos Mário. A nova feição do
mandado de injunção. Revista de Direito Público 100/169-175, ano 25. São Paulo, out.-dez. 1991, p.
172.

48 Essa é a terminologia empregada pelo autor. Cf. FAZZALARI, Elio. Instituições de direito
processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 34.

49 FAZZALARI, op. cit., p. 124.

50 FIORAVANTI, op. cit., p. 120.

51 As “relações jurídicas podem estabelecer-se, não só entre indivíduos, como entre indivíduos e o
Estado. Em primeiro lugar, pode o Estado procurar os bens de que necessita para a objetivação de
seus fins entrando com o particular em relações idênticas às que os próprios particulares firmam
entre si (compra e venda, empréstimos, locações e semelhantes). De longo tempo se consideram
essas relações como jurídicas. Distinguia a doutrina, no Estado, duas pessoas: uma age como um
particular ( iure gestionis), outra que age como autoridade, exercitando o direito de império ( iure
imperii). Com essa distinção, conseguiu-se, inclusive nos regimes absolutos, submeter o Estado ao
direito comum e aos tribunais ordinários por uma porção de relações. No moderno Estado
constitucional, todavia, que se apresenta como a unidade organizada de todos os cidadãos para fins
de interesse geral, e no qual os poderes públicos são, nem mais nem menos, os órgãos dessa
unidade, o sentimento público acabou por sobrepor a lei ao próprio Estado, que, entretanto, lhe é a
fonte, considerando como atividade regulada e vinculada à lei também a atividade meramente
pública”. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
1965, vol. 1, p. 6.

52 CHIOVENDA, op. cit., p. 57. Não adotamos o conceito de ação como direito potestativo, nosso
intuito é apenas o de demonstrar que essa formulação já fundamentava de maneira mais satisfatória
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o Estado no pólo passivo da relação jurídica processual, ao contrário do que ocorre na
instrumentalidade do processo, em que fica complicada a colocação do Estado no pólo passivo
quando aos cidadãos é apenas reconhecida a oportunidade de participação no processo e nenhum
poder, este é monopólio estatal que será exercido sobre os cidadãos (súditos), por meio da
sentença.

53 Cf. CHIOVENDA, op. cit., p. 5.

54 Cf. FAZZALARI, op. cit., p. 140.

55 ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Trad. Angela Romera Vera. Buenos Aires:
Ejea, 1955, t. I, p. 9.

56 KAUFMANN, op. cit., p. 155. Os outros direitos subjetivos são o social e o privado (Idem, p. 156 e
ss).

57 Idem, p. 155. (grifamos)

58 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.
175.

59 KAUFMANN, op. cit., p. 154.

60 Idem, ibidem.

61 Importante salientar que já na argumentação de FIORAVANTI, podemos perceber uma abertura
do modelo estatalista para um modelo histórico de limitação dos poderes do Estado (op. cit., p. 124).
Todavia, essa limitação pensada a partir de fatos históricos não supera o conceito vulgar de tempo
que pensava o tempo como sucessão infinita de agoras, deslocado da dimensão histórica que
caracteriza o ser do Ser-aí. Como bem mostrou HEIDEGGER, o Ser-aí (ser humano) possui uma
dimensão temporal específica – diferente das coisas meramente subsistentes – que a temporalidade.
Aqui procuramos pensar as limitações históricas que a própria doutrina estatalista já havia observado
neste contexto da historicidade do Ser-aí.

62 CHIOVENDA, op. cit., p. 56.

63 Idem, p. 57.

64 FAZZALARI, op. cit., p. 140.

65 Idem, p. 141.

66 KAUFMANN, op. cit., p. 153.

67 Idem, p. 219.

68 LAMEGO, op. cit., p.182.

69 KAUFMANN, op. cit., p. 219-220.

70 DINAMARCO, A instrumentalidade do processo… cit., p. 133.

71 GOLDSHIMIDT, James. Teoria geral do processo. Leme: Fórum, 2006, p. 34.

72 Cf. FAZZALARI, op. cit., p. 141.

73 Idem, p. 489. No mesmo sentido que criticamos cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de
direito processual civil. 39. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. 1, p. 453.

74 MÜLLER, Métodos de trabalho do direito constitucional... cit., p. 49.
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75 JHERING, Rudolf Von. A evolução do direito. 2. ed. Salvador: Progresso, 1956, p. 271.

76 MÜLLER, Métodos de trabalho do direito constitucional… cit., p. 42.

77 Cf. LAMEGO, op. cit., p. 95.

78 LAMEGO, op. cit., p. 92. Importa salientar que, ao afirmar que o processo interpretativo é
produtivo e não reprodutivo não pode dar azo à interpretações fruto de uma compreensão
equivocada do que se fala. O produtivo aqui mencionado não se refere a um ativismo judicial
desmedido a partir do qual o próprio juiz criaria a lei para o caso. Como adverte MÜLLER falamos da
concretização da norma e não da interpretação do texto da norma; esse concretizar já é, desde
sempre, produtivo. Portanto, o caráter hermenêutico que aqui reivindicamos supera definitivamente o
modelo matemático de fundamentação do Direito e de realização de sentenças, na medida em que
encontra, na historicidade do intérprete, o lugar da fundamentação. Assim, não podemos concordar
com DINAMARCO quando afirma que: “Entra aqui, outra vez, o que tem sido dito sobre a
participação do juiz na revelação do direito do caso concreto. Ser sujeito à lei não significa ser preso
ao rigor das palavras que os textos contêm, mas ao espírito do direito do seu tempo. Se o texto
aparenta apontar para uma solução que não satisfaça ao seu sentimento de justiça, isso significa
que provavelmente as palavras do texto ou foram mal empregadas pelo legislador, ou o próprio texto,
segundo a mens legislatoris, discrepa dos valores aceitos pela nação no tempo presente. Na medida
em que o próprio ordenamento jurídico lhe ofereça meios para uma interpretação sistemática
satisfatória perante o seu senso de justiça, ao afastar-se das aparências verbais do texto e atender
aos valores subjacentes à lei, ele estará fazendo cumprir o direito” DINAMARCO, A
instrumentalidade do processo… cit., p. 361 (grifamos).

79 MÜLLER, Métodos de trabalho do direito constitucional… cit., p. 48.

80 Idem, p. 49.

81 SCHMITT, Carl. A crise da democracia parlamentar. São Paulo: Scritta, 1996, p. 87.

82 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 15.

83 Idem, p. 17.

84 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 509-510.

85 Idem, p. 510.

86 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. RePro 109/32 . São Paulo:
Ed. RT, 2003.

87 AGAMBEN, op. cit., p. 39.

88 NERY JUNIOR, op. cit., p. 511.

89 AGAMBEN, op. cit., p. 41.

90 Idem, ibidem.

91 Idem, p. 42.

92 NERY JUNIOR, op. cit., p. 511.
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