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Resumo: A ciência jurídica desenvolvida é condição de possibilidade de um ius

positum materialmente  evolvido,  já  que  o  direito  positivo  nada  mais  é  do  que  um

constructo resultante da elaboração dogmática dos textos normativos. Daí por que parte

dos  refreamentos  do  direito  processual  civil  positivo  se  deve  às  assimetrias  da

Processualística,  na  qual  ainda  prevalece  o  elemento  analítico  (que  aprecia  as

conceituações,  definições,  classificações,  sistematizações  e  explicações)  sobre  os

elementos  hermenêutico  (que  tem  como  objetivo  apanhar  interpretativamente  o

programa prescritivo e o âmbito aplicativo das normas) e  pragmático (que tem como

meta a compreensão empírica dos comportamentos sociais orientados pelas normas e, a

partir daí, uma orientação metódica para a tomada de decisões jurídicas). O escopo do

presente trabalho é, pois, explorar as referidas dessimetrias metodológicas e desvelar

outros  caminhos  científicos  capazes  de  tornar  a  Dogmática  Processual  Civil  uma

epistheme mais adequada às exigências sociais hodiernas.
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– Processualística – Analítica Jurídica – Hermenêutica Jurídica – Pragmática Jurídica



Riassunto: Una scienza giuridica sviluppata è condizione di possibilità di un ius

positum evoluto  materialmente,  giacché  il  diritto  positivo  è  un  constructo  risultante

dalla elaborazione dogmatica dei testi normativi. Quindi una parte del raffrenamento del

diritto positivo è dovuta alle asimmetrie della Processualistica, in cui predomina ancora

l’elemento  analitico  (che  aprrezza  concettuazioni,  definizioni,  classificazioni,

sistematizzazioni e spiegazione) sugli elementi ermeneutico (che ha come obiettivo la

scoperta interpretativa del programma prescrittivo e dell’ambito di applicazione delle

norme) e pragmatico (che ha come meta la comprensione empirica dei comportamenti

sociali regolati da norme e allora una orientazione metodica per la presa di decisioni

giuridiche).  Dunque  lo  scopo  di  questo  scritto  è  splorare  le  riferite  disimmetrie

metodologiche  e  rivelare  altre  vie  scientifiche  che  possono  fare  della  Dogmatica

Processuale Civile una epistheme più adeguata alle esigenze sociali odierni.

Paroli-chiave: Dogmatica  Giuurídica  –  Scienza  del  Diritto  –  Scienza  del

Processo – Processualistica – Analitica Giuridica – Ermeneutica Giuridica – Pragmatica

Giuridica

1. Introdução

A comunidade jurídica tem assistido perplexa às sucessivas reformas legislativas

impingidas ao CPC de 1973. Por meio delas, a coerência sistêmica originária desenhada

por Alfredo Buzaid tem se esvaído. Todavia, o legislador não tem atuado sem motivo: o

apuro técnico do Código não foi bastante para protegê-lo dos baixos níveis de eficiência

e efetividade aos quais estava fadado. O tempo a tudo corrói e o CPC tornou-se uma lei

carcomida por seu próprio descompasso. Todo texto de lei envelhece e contra esse fado

não há elixires. Porém, ao longo dos séculos, a Ciência Dogmática do Direito descobriu

em si um potencial rejuvenescedor, capaz de prolongar o tempo de vida útil de textos de

direito positivo. Se nos primórdios a Ciência Jurídica acreditava ser o direito mero dado

textual a ser explicado (função epistemológico-declarativa), hoje já se sabe que o direito

é um construído significativo, resultado da própria elaboração lingüístico-dogmática dos

textos normativos (função epistemológico-constitutiva). Essa constatação possibilita aos

juristas a oxigenação de diplomas antigos, sem reescrever-se a literalidade de um único

dispositivo. A partir da mesma base textual, o trabalho jurídico-dogmático encarrega-se



de reformar sucessivamente sistemas jurídico-positivos inteiros, ora atualizando-os à luz

dos novos valores, ora readequando-os aos novos contornos sociais, ora harmonizando-

os com normas recentemente imersas no ordenamento. Não se nega que todo esse labor

criativo atinge um limite: há um ponto em que os textos normativos não se flexibilizam

mais e a reforma da lei se mostra inevitável. Contudo, o apelo ao legislador transforma-

se em ultima ratio: é preferível a evolução por debates científicos (lenta, porém segura)

à reforma pelos desatinos parlamentares (rápida, mas confusa). Daí por que a alteração

constante de leis de determinado ramo do direito às vezes se mostra como um indicativo

do baixo grau evolutivo da respectiva dogmática jurídica.

No que diz respeito ao Direito Processual Civil, especificamente, esse indicativo

é forte. A bem da verdade, a ciência processual civil desenvolvida no Brasil é dotada de

uma invejável capacidade analítica para elaboração de conceitos, definições, distinções,

classificações e sistematizações (provavelmente em razão do apego ao legado doutrinal

deixado por Liebman, Carnelutti, Calamandrei e Chiovenda, os campeões olímpicos da

Analítica Processual Civil). Entretanto, a ciência do processo brasileira jamais se dignou

a desenvolver estudos convincentes de hermenêutica jurídica. Ademais, ainda engatinha

na arte pragmática de desvencilhar-se (sem culpa) de argumentos de coerência analítica

para pautar-se naqueles que promovam uma maior praticidade de resultados. Por isto, os

textos de lei no Brasil não conseguem oxigenar-se pelas mãos de nossos processualistas

e ao sistema positivo resta apenas ser modernizado pelas páginas dos Diários Oficiais. O

pressuposto neural de todo pensamento jurídico-analítico reside na crença de que a letra

do texto é o limite do possível. Daí por que uma Processualística que só aprendeu a ser

analítica é sempre uma episthéme roufenha e conservadora.

Diante desse quadro, o presente trabalho busca radiografar as possibilidades para

u’a ciência processual heuristicamente mais abrangente e inovadora. Nesse sentido, tem

a pretensiosa missão de: 1. desmistificar a crença de que a dogmática do processo é uma

ciência monolítica; 2. desvendar as outras subdivisões da dogmática jurídica e, portanto,

da dogmática processual civil; 3. conscientizar os juristas do processo da importância do

desenvolvimento de outros modelos dogmáticos, não-analíticos, como a Hermenêutica

Processual e a Pragmática Processual; 4. unificar todas essas ciências dogmáticas sob o

mesmo ponto de vista.

Com isso, torna-se inevitável que o trabalho ganhe uma aparência arqueológica,

uma vez que se compromete a descobrir ou a redimensionar a função social de formatos

compreensivos jurídico-dogmáticos até então enterradas ou desapercebidas. Para isto, o



estudo será compartimentado de acordo com os três pontos de vista através dos quais a

ciência dogmática pode debruçar-se sobre o discurso das normas jurídicas processuais:

(α) o ponto de vista sintático, i.é., o ponto de vista das relações que uma norma jurídico-

processual mantém com as demais normas pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico

(= Analítica Processual Civil); (β) o ponto de vista semântico, i.é., o ponto de vista das

relações que uma norma processual, enquanto um veículo de informação, trava com seu

denotatum (= Hermenêutica Processual Civil); (γ) o ponto de vista pragmático, ou seja,

o ponto de vista das relações que uma norma processual ostenta com os seus usuários-

aplicadores (= Pragmática Processual Civil)1.

2. Analítica Processual Civil

A apresentação da Matemática pelos gregos sob a forma de um sistema dedutivo

exerceu fascínio sobre a comunidade de pensadores. Na Filosofia da Natureza, instalou-

se uma verdadeira “corrida de ouro” para a descoberta de padrões de sistemas de signos

logicamente entrelaçados. A totalidade das coisas existentes passou a ser vista como um

conjunto de objetos extraídos de operações sobre conjuntos iniciais. Foi a partir do séc.

XVIII, todavia, que, com o avanço da Física, da Química e da própria Matemática, essa

concepção formalista se tornou um método de interpretação do homem, de seu espírito e

da sociedade, sob a crença de que as Ciências Humanas seriam “científicas” somente se

copiassem os modelos axiomáticos das Ciências Exatas. À luz dessa concepção, o gênio

inigualável de Hans Kelsen propôs-se ao desenvolvimento de um modelo formalista de

ordenamento jurídico: as normas do Direito encontrar-se-iam intimamente entrelaçadas

sob uma formatação piramidal, de maneira que, partindo-se de uma norma fundamental

(hipotética e transcendente), seria possível que se inferissem todas as demais normas do

sistema (= Analítica Jurídica Normativista). Mutadis mutandis, pulando-se do plano das

normas (linguagem) para o dos conceitos (metalinguagem), nota-se que os Pandectistas

alemães realizaram uma empresa de idêntica grandiosidade: desenvolveram uma teoria

e uma arte de formar conceitos jurídicos a partir de conceitos isolados mais genéricos e

de a partir disso constituir um arcabouço jurídico-intelectual logicamente estruturado (=

Analítica Jurídica Conceitualista).

1 Para uma diferenciação entre a Sintaxe, a Semântica e a Pragmática, p. ex.: MORRIS, Charles

W. Fundamentos da teoria dos signos, pp. 17 e ss.; MARCONDES, Danilo. A pragmática na

filosofia contemporânea, pp. 8-12.



É bem verdade que essa postura analítica de pensamento acaba gerando um certo

distanciamento da realidade social, na medida em que há um ponto de ruptura, em que o

modelo explicativo deixa de espelhar a dinâmica externa e concreta da vida para fartar-

se na sua própria dinâmica, interna e abstrata. Porém, essa mesma postura de unificação

e generalização tem sido inegavelmente fecunda para o Direito Moderno, pois permite a

absorção das inúmeras complexidades que giram em torno de qualquer decisão jurídica

numa sociedade pluralista, afastando as incertezas, neutralizando as influências políticas

e econômicas, abstraindo as diferenças sociais e, por via de conseqüência, minimizando

as perturbações sociais. Além disso, as investigações jurídicas analíticas proporcionam

controle social com um menor rendimento de esforço intelectual: estudar as relações das

normas umas com as outras é mais fácil do que caracterizar as situações existenciais sob

as quais essas normas são empregadas (investigações jurídicas hermenêuticas) e do que

detectar o que acontece nos intérpretes quando essas normas estão em “funcionamento”

(investigações jurídicas pragmáticas). Logo, não é por menos que a Analítica Jurídica é

a mais desenvolvida das ciências dogmáticas do Direito (assim como a Sintaxe é o mais

desenvolvido de todos os ramos da Semiótica). Afinal de contas, frente à complexidade

dos ordenamentos positivos, tem sido possível, ao longo desses séculos, a caracterização

dos princípios fundamentais dos sistemas jurídicos, das regras que dão a eles concreção,

dos tipos de sanção, das antinomias, das lacunas, das estruturas hierárquicas, dos modais

deônticos etc., o que tornou o trabalho dos operadores do direito muito mais preciso2.

No que respeita especificamente ao campo do Direito Processual Civil, por força

da pujante influência intelectual que os teóricos italianos desempenharam sobre todo o

mundo, o fenômeno jurídico também é pensado, predominantemente, dentro de um viés

analítico3. Todavia, os processualistas não estão habituados a terem diante de si normas,

tomadas uma a uma, nas suas individualidades, mas sim institutos e conceitos, os quais,

2 Para um aprofundamento sobre o modelo analítico de ciência dogmática: FERRAZ JR., Tércio

Sampaio. A ciência do direito, pp. 50 e ss.; idem. Introdução ao estudo do direito, pp. 95 e ss.

3 Quando se fala aqui de “Analítica Processual Civil”, portanto, não se está fazendo referência

ao Direito Processual Civil como objeto de estudo das escolas que praticam de forma específica

a abordagem analítica (Analytical Jurisprudence, Pandektenrecht, Teoria Pura do Direito, etc.),

mas da abordagem propriamente dita, que procura explicar ou elucidar os termos, os conceitos e

as estruturas do Direito Processual Civil, analisando os elementos ou mostrando como o todo é

compreensível como um ordenamento coerente de partes. Sobre esses dois sentidos da palavra

“analítica”: MACCORMICK, Neil. “Analítica”, pp. 25-27.



em última análise, partem de uma análise dessas normas. Em verdade, o pensamento da

Processualística predominante é do tipo analítico-institucionalista: o jurista do processo

debruça-se fundamentalmente sobre núcleos aglutinadores de normas conhecidos como

institutos processuais, ou seja, sobre normas conjuntamente agrupadas em função de um

campo específico de incidência no âmbito do processo; enfim, sobre normas processuais

que compõem uma determinada unidade material de regulamentação setorial (processo,

procedimento, ação, exceção, recurso, jurisdição, competência, etc.). Dizendo de forma

mais precisa, pode-se asseverar que a dogmática analítica processual civil desenvolveu-

se mais como uma (a) dogmática das situações jurídico-processuais. Sem refinamentos

científicos maiores, ficaram ao largo (b) a dogmática da norma jurídico-processual (em

que sejam estudados problemas como o da sanção, fato que ganhou maior importância

só após a introdução de institutos como a litigância de má-fé e o atentado à dignidade da

justiça), (c) a dogmática do ordenamento jurídico-processual (em que sejam estudados

problemas como os do direito processual intertemporal, da existência, da nulidade e da

anulabilidade dos atos processuais – que ainda é, indubitavelmente, um dos calcanhares

de Aquiles da ciência processual civil), (d) a dogmática das fontes do direito processual

(a qual, aliás, tem tido pouca relevância para a solução de problemas forenses, porque o

processo tem basicamente a Constituição Federal e as leis ordinárias federais como suas

fontes, muito embora seja um desafio verificar se a jurisprudência é, ou não, uma fonte

específica do Direito Processual Civil) e (e) a dogmática dos fatos jurídicos processuais

(que estude os atos processuais stricto sensu lícitos e ilícitos, os negócios processuais,

os atos-fatos processuais lícitos e os fatos processuais scricto sensu lícitos e ilícitos).

Aliás, foi como um estudo analítico de situações jurídicas que, no século XIX, a

Processualística Civil revelou-se pela primeira vez ao mundo como um ramo autônomo

da Dogmática. Na esteira desse pressuposto, os juristas de então passaram a transmitir a

idéia de que o “processo” nada mais era do que uma relação jurídica complexa de índole

protéica capaz de ser decomposta em situações jurídicas mais simples (pretensões, ônus,

faculdades, imunidades, poderes, sujeições, funções, deveres jurídico-processuais, etc).

Noutras palavras: a ciência do processo era uma espécie de investigação anatômica, em

que ao jurista cabia a dissecação desta macro-relação multifacetada e mutável chamada

processo em uma seqüência lógico-temporal de situações jurídicas, cujo (não)-exercício

pela parte titular (autor, juiz ou réu) enseja o despertar de novas situações jurídicas, até

que o Estado-juiz se ponha finalmente em situação de entregar a tutela jurisdicional. Daí

por que, sintonizada com a necessidade de segurança jurídica imposta pelo pensamento



racionalista burguês, a Dogmática Processual Civil tornou-se uma ciência organizatória

de categorias processuais partidas de conceitos-chave como ação, jurisdição e processo,

os quais foram explicados como situações jurídicas particularizadas. A ação foi captada

como “exercício da pretensão à tutela jurisdicional do Estado” (sendo tal pretensão uma

situação jurídica enfronhada no pólo ativo de uma relação de direito público de natureza

pré-processual, hodiernamente constitucionalizada). A jurisdição foi entendida como o

“poder-dever estatal de aplicar a lei ao caso concreto por meio de um terceiro imparcial”

(dever este que se mostra como a situação jurídica passiva correlata à pretensão à tutela

jurisdicional). Por sua vez, o processo foi apreendido como a “relação jurídica de direito

público que se desenvolve progressivamente entre o Estado e aquele que busca a tutela

jurisdicional”. Assim, mais do que especificar a natureza jurídica da ação, da jurisdição

e do processo, a dogmática de então intrincou essas três noções dentro duma espécie de

“interligação lógico-siamesa”, tornando-as integrantes de um triunvirato regente de toda

a Processualística. Ao mesmo tempo, ganharam evidência os exercícios dogmáticos de

diferenciações categoriais entre ônus (situação jurídica intersubjetiva unilateral) e dever

processual (situação jurídica intersubjetiva bilateral); entre a capacidade de ser parte, a

capacidade processual e a capacidade postulatória (situações jurídicas unissubjetivas).

Com isto, a ciência do processo afirmou-se e o método analítico consagrou-se como o

principal esteio epistemológico de toda a Dogmática Jurídica. Sendo assim, só recebia o

título de processualista o pesquisador que encarasse o fenômeno processual por meio de

separações, distinções, especificações, classificações e sistematizações de suas partes.

Daí por que a produção científica que melhor incorporou esse espírito de análise

foi indubitavelmente o monumental Sistema di Diritto Processuale Civile, de Francesco

Carnelutti. Desprezando as citações bacharelescas de doutrinadores e lançando-se numa

espécie de axiomática lógico-dedutiva de conceitos, a obra bem poderia ser chamada de

“ciência processual demonstrada à maneira dos geômetras”, tal é o rigor formal com que

o jurista italiano organiza as suas noções sobre o processo civil e tal a sua indiferença às

argumentações de autoridade. Dentro duma linearidade espartana, Carnelutti sistematiza

suas idéias sobre Direito Processual Civil mediante depuração e ordenação de conceitos

como processo, procedimento, jurisdição, execução, coisa julgada, litígio, partes, ação,

competência, provas, atos processuais, recurso. Aliás, não é sem razão que o prólogo de

sua obra tem como destinatários os “práticos”: o processualista desde logo os adverte de

que o seu Sistema di Diritto Processuale Civile lhes será um “modelo de incomodidade”

fatigante. Com isto, quer-lhes dizer que sua obra não se presta como consulta, da qual se



sacam formulários condensados para a solução de problemas do dia-a-dia forense. Uma

vez que o propósito da obra é formativo, Francesco Carnelutti entendia (com razão) que

os advogados e os juízes só poderiam retirar dela alguma utilidade prática imediata após

esforços intelectuais semelhantes aos da ginástica: cansativos, porém, recompensadores.

Nesse sentido, o domínio da Ciência do Processo exigiria um aprendizado propedêutico,

em que o conhecimento jurídico-racional é transmitido pari passu, fazendo-se com que,

construtivamente, o aluno parta de conceitos primitivos (v.g., poder-dever) para noções

intermediárias (v.g., jurisdição) e conclusões mais elaboradas (v.g., competência).

Nem mesmo Pontes de Miranda, que atribuía a si a “missão excelsa” de transpor

as veleidades do italianismo processual civil, conseguiu livrar-se dessa “febre analítica”

(ao contrário: reforçou-a temperando sua genialidade de jurista com os seus arroubos de

naturalismo positivista e de germanismo engajado). Em estudo que mantinha homologia

estrutural manifesta com a Mecânica Quântica, a teoria classificatória das ações foi por

ele levada a patamares de discussão nunca antes praticados. Aqui, a sentença (devendo-

se lembrar que para Pontes de Miranda sentença e tutela jurisdicional são uma mesma e

única coisa) é vista como um “átomo”: a) tem cinco “níveis de energia” (o declaratório,

o constitutivo, o condenatório, o mandamental e o executivo); b) dentro de cada nível se

encontram “cargas”, às quais se pode atribuir o peso 1, 2, 3, 4 ou 5; c) a soma dos pesos

medidos em cada “nível” sempre resulta em 15 (quinze); d) não existem dois níveis com

idêntico peso ou “quantum de energia”. Conseguintemente, tudo se passaria como se no

“mundo das sentenças” todos os átomos tivessem o mesmo peso, embora, internamente,

esses pesos se distribuíssem de uma forma diferente nos cinco níveis de energia de cada

átomo. Na verdade, é como se para cada tipo de ação existisse um “espectro de energia”

sentencial único, que lhe servisse como uma marca registrada.

Uma sentença de despejo, p. ex., teria o seguinte “espectro de energia”: carga 5

(cinco) de execução (= comando para a restituição do imóvel locado) + carga 4 (quatro)

de constituição (= desfazimento do contrato locatício) + carga 3 (três) de declaração (=

reconhecimento do direito subjetivo do autor à recuperação da coisa alugada) + carga 2

(dois) de mandamento (= ordem para que se cancele a averbação do contrato de locação

no cartório de registro imobiliário) + carga 1 (um) de condenação (= condenação do réu

nas despesas processuais). Já a “configuração espectral” de uma sentença de usucapião,

p. ex., seria a seguinte: carga 5 (cinco) de declaratividade (= reconhecimento do direito

de propriedade do usucapiente); carga 4 (quatro) de mandamentalidade (= determinação

para provocar-se o oficial de registro); carga 3 (três) de constitutividade (= formação do



título a ser levado ao registro no cartório); carga 2 (dois) de executividade (= colocação

na esfera do autor daquilo que até então estava posto sob a esfera do réu); carga 1 (um)

de condenatoriedade (= condenação do vencido nas despesas do processo). Não se há de

negar os méritos dessa teoria: marca-nos a retina com a verdade irretorquível de que não

existem sentenças puras, que sejam apenas declaratórias, constitutivas ou condenatórias.

Também não se há de negar-lhe os deméritos: à luz do modelo acima descrito, não seria

possível acomodar a “condenação em despesas processuais” no “espectro energético” de

uma sentença indenizatória (cujo “nível de energia” condenatório já estaria preenchido

com “carga” de peso 5). Aliás, a própria autonomia ontológica dos níveis mandamental

e executividade é bastante discutível. De qualquer forma, a despeito do sem-número de

considerações que poderiam ser tecidas sobre a teoria, ela bem ilustra o gosto brasileiro

por modelos analíticos de sofisticação inebriante, que seduzem pelo requinte intelectual,

não obstante valham pouco quando confrontados com a realidade.

Com isto, já se percebe que a Analítica Processual Civil tem um baixo potencial

rejuvenescedor do direito positivo, porquanto se limita, antes, a bem assentar os pontos

de compreensão do sistema. Por um lado, restam prestigiados estudos como a “eficácia

preclusiva do despacho saneador”, “a classificação das ações e sentenças”, “a definição

conceitual de jurisdição civil” (embora os processualistas insistam desgraçadamente em

não inserir essa discussão no seio de uma teorização constitucional), “a natureza jurídica

da coisa julgada”. Por outro, ainda cabem nos dedos de uma única mão as obras em que

se busca uma engenharia imaginativo-institucional de formatos processuais adequados à

transposição abissal entre a norma jurídica e a realidade social a que ela se reporta. Não

se nega que a “ideologia da efetividade” já alcançou hoje o status de princípio jurídico-

constitucional positivo. Todavia, dado o tratamento exclusivamente analítico que se está

acostumado a dar a tudo que diga respeito ao processo, o princípio tem se tornado mais

um limite negativo-sistêmico direcionado à eliminação de normas ineficientes e menos

um vetor positivo-pragmático funcionalizado à construção de soluções criativas.

3. A Hermenêutica Processual Civil

Já é um lugar-comum na Semiótica a afirmação de que toda semântica pressupõe

uma sintaxe relativamente bem desenvolvida. No caso específico da Ciência Processual,

a  Analítica  não é  só o modelo  dogmático  mais  desenvolvido,  como praticamente  o

único  enfoque  digno  das  ocupações.  A  Hermenêutica  Processual  Civil  é  ainda  um



quase-nada,  conquanto  a  Semântica  haja  conquistado  largos  espaços  na  Ciência  do

Direito  como um todo. É bem verdade que as hermenêuticas  filosófica e dogmática

ainda não atingiram o nível de articulação e desenvoltura já obtido por certos campos do

pensamento  analítico.  De  qualquer  forma,  não  há  justificação  material  para  que  a

Processualística seja tão rica em potencial de análise e tão pobre em técnicas próprias

de interpretação. Isto talvez se dê em razão de o pensamento processualístico voltar-se

costumeiramente a  instituições, (tal como fazem os juristas do direito administrativo),

não às  normas jurídicas (tal  como fazem os juristas do direito tributário).  Ora, se a

Hermenêutica  Jurídica  é  um  estudo  dos  cânones  que  regem  a  interpretação  e

determinam em que condições as normas jurídicas são aplicáveis às situações concretas

da vida, para existir uma Hermenêutica Processual é necessário que os processualistas

se ocupem antes do fenômeno normativo, algo a que ainda não estão habituados. Não se

há de negar que, dentro do trabalho de configuração sistemática do sistema jurídico

positivo  vigente,  os  processualistas  acabam  perscrutando  o  sentido  das  regras

processuais. Porém, fazem-no por meio de intuições compreensivas desafinadas com as

vicissitudes  próprias  do  fenômeno  processual  civil.  Não  existe  nesta  atitude

hermenêutica o emprego controlável de um método peculiar e consciente, razão pela

qual  a esqualidez metódica do trâmite  interpretativo acaba se ocultando na robustez

analítica dos procedimentos de sistematização e classificação4.

Nos poucos momentos em que se dedicaram à questão hermenêutica, os juristas

do processo sempre sustentaram que as leis processuais devem submeter-se aos mesmos

cânones de hermenêutica das demais ciências do Direito, pois a relação processual civil

tem uma especificidade insuficiente para impor desvio à “teoria geral da interpretação”5.
4 Para um aprofundamento sobre o modelo hermenêutico de ciência dogmática: FERRAZ JR.,

Tércio Sampaio.  A ciência do direito, pp. 68 e ss.; idem.  Introdução ao estudo do direito, pp.

255 e ss.
5 Defendendo a inexistência de uma teoria especial de interpretação das leis processuais civis:

ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Noções elementares de processo civil, p. 40; CINTRA,

Antônio Carlos Araújo et alii. Teoria geral do processo, pp. 102-103; FERREIRA, Pinto. Curso

de direito processual civil, p. 32; GUASP, Jaime.  Concepto y método de derecho procesal, p.

97;  MARQUES,  José  Frederico.  Instituições  de  direito  processual  civil.  v.  I,  p.  97;

MILHOMENS,  Jônatas.  Hermenêutica  do  direito  processual  civil,  p.  108;  OLIVEIRA JR.,

Waldemar  Mariz.  Curso  de  direito  processual  civil.  v.  1,  p.  30;  PINA,  Rafael  de  e

LARRAÑAGA, José Castillo.  Instituciones de derecho procesal civil,  p. 31; ROSENBERG,

Leo.  Tratado  de  derecho  procesal  civil.  t.  I,  p.  37;  SOARES,  Fernando  Luso.  Direito



Neste sentido, o capítulo de um manual de direito processual civil sobre interpretação é

idêntico ao de um livro introdutório ao estudo do direito ou de um curso de direito civil:

são explicados os métodos de interpretação (gramatical, lógica, sistemática, teleológica,

histórica etc.), os tipos de interpretação (declarativa, restritiva, extensiva) e os modos de

integração do direito (analogia, costumes, princípios gerais de direito, eqüidade, indução

amplificadora, etc.), tudo bem ao gosto da velha cantilena civilista (ou de uma cantilena

civilista velha?). Logo, a lei processual estaria jungida ao projeto místico e romântico de

u’a “Hermenêutica Jurídica Universal”, a qual preconiza as técnicas de interpretação do

Direito Privado como o organon metodológico comum a todos os ramos do Direito. Sob

um ponto de vista lógico-jurídico, talvez não haja realmente a necessidade de constituir-

se uma teoria “independente” de interpretação das leis processuais; todavia, sob o ponto

de vista jurídico-positivo, uma teorização desse tipo tem se mostrado imprescindível no

Brasil, já que graves problemas de hermenêutica são gerados pelo fato de nosso Código

de Processo Civil ser desprovido de uma parte geral6.

processual civil, p. 197; VARELA, Antunes et alii. Manual de processo civil, p. 42. Pugnando

pela  necessidade  de  uma  teoria  “independente”  de  interpretação  das  leis  processuais  civis,

fundada na independência entre o direito processual e o direito material (embora desenvolvendo

pouco esses “critérios especiais”): ROCCO, Alfredo. La interpretación de las leyes procesales,

p. 255; ROCHA, José de Moura, “A interpretação e as leis processuais”, p. 14. Merecida é uma

transcrição das elegantes palavras de Alfredo Rocco: “Ordinariamente las páginas dedicadas a

la interpretación en los tratados y en los cursos sobre procedimiento, contienen reconstrucciones

a menudo valiosas, a veces verdaderamente magistrales, de la teoría general de la interpretación

de las leyes; pero sólo se refieren al derecho procesal indirectamente y como de pasada. Esto

puede parecer a primera vista muy significativo. Si al ocuparse de la teoría de la interpretación

en sus tratados y en sus cursos de procedimiento civil, procesalistas de gran valer, en Austria,

Alemania e Italia, no hacen ninguna alusión a una teoría especial sobre interpretación de las

leyes de procedimiento, es lógico inferir que dicha teoría no existe. Pues bien, no obstante este

testemonio acerca de la existencia de normas de interpretación proprias del dereecho procesal –

atestación  completamente  negativa,  aun  quando  muy  elocuente  y  sobre  todo  autorizada  –

estamos convencidos de la existencia de dichas normas” (ob. cit., pp. 251-253).
6 Para uma crítica da ausência de parte geral no CPC e dos “males” que isto enseja nos estudos

da atividade executiva: ASSIS, Araken de.  Manual da execução,  pp. 376-377; idem. “Partes

legítimas, terceiros e sua intervenção do processo executivo”, p. 5; DINAMARCO, Cândido

Rangel. Direito processual civil, p. 47.



Sem um livro específico de parte geral, o CPC brasileiro furta-se à excelsa (mas

dificílima) tarefa de: a) reconhecer as estruturas fixas e imutáveis que sejam comuns aos

processos de conhecimento, de execução e cautelar; b) dar tratamento legislativo a essas

estruturas, organizando-as normativamente sob a forma de “institutos gerais”, achadiços

em toda e qualquer relação processual civil; c) reunir todos esses “institutos gerais” em

um único livro, que seja anteposto aos livros especiais do processo de conhecimento, do

processo de execução, do processo cautelar e dos procedimentos especiais; d) lançar em

cada livro especial regras jurídicas de exceção que harmonizem os “institutos gerais” às

discrepâncias e peculiaridades de cada modalidade de processo.

Deve ser frisado, entretanto, que essa omissão não derivou propriamente de uma

inépcia técnico-legislativa. Na verdade, tudo foi fruto de uma lealdade cavalheiresca do

legislador de 1973 a seus pressupostos teóricos. A teoria “geral” do processo civil vem

sendo edificada desde o século XIX como sendo um conjunto sistemático de categorias

dogmáticas retiradas da análise do processo de conhecimento. A atividade cognitiva foi,

portanto, o suporte empírico a partir da qual os “pais fundadores” da ciência processual

civil ergueram toda a sua arquitetônica bem-acabada de conceitos. Ora, noções como as

de “legitimidade”, “assistência”, “sucumbência”, “sentença”, “coisa julgada”, “mérito”,

“contraditório” e “condições da ação”, p. ex., foram traçadas por juristas que fitavam os

olhos para a atividade cognitiva. A luz dessas premissas teóricas, então, compreende-se

porque o Código de Processo Civil de 1973 prescinde de uma parte geral: ela já está no

próprio livro do processo de conhecimento, uma vez que a teoria geral do processo civil

é a teoria do processo cognitivo. Em face desse ledo equívoco metodológico, foi natural

que, ao longo dos anos, os estudiosos não nutrissem interesse pelos processos cautelar e

executivo: as categorias da chamada “teoria geral” sempre se acomodaram muito mal ao

âmbito dessas modalidades processuais. Daí por que intelectuais como Ovídio Baptista

da Silva e Araken de Assis, forjadores de teorias particularizadas sobre a ação cautelar e

a ação executiva, respectivamente, merecem todos os nossos encômios.

Os problemas advindos da falta de uma verdadeira “teoria geral” não são apenas

de ordem científica, mas fundamentalmente de ordem prática. Muitos institutos restritos

ao processo cognitivo bem poderiam ser aplicados aos âmbitos dos processos executivo

e cautelar. Tome-se o exemplo cabal da assistência simples. De acordo com o art. 50 do

Código de Processo Civil, “pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro,

que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir

no processo para assisti-la”. Presa à letra fria desse dispositivo legal, parte considerável



da doutrina e da jurisprudência não tem admitido a assistência simples na execução por

créditos sob o argumento de que não há, nelas, atividade cognitiva e sentença de mérito.

Porém, a experiência mostra que atos concretos de execução forçada podem despertar o

“interesse jurídico” de um terceiro que ostente uma relação jurídica com uma das partes

da execução obrigacional (p. ex., interesse do devedor do executado quando houver sido

penhorado o crédito perante ele; interesse do locatório em execução específica incidente

sobre o bem locado; interesse do credor em argüir na execução a prescrição desprezada

por seu devedor ali executado). Para que a assistência ganhasse uma injeção renovadora

de instrumentalidade e funcionalidade, bastaria desvestir o art. 50 do CPC de ranços que

o prendem ao processo de conhecimento e trocar a expressão “sentença favorável” pela

expressão “entrega de tutela jurisdicional”. Para tanto, não se exige do aplicador da lei a

tarefa hermenêutica de retorcer o “programa” do art. 50 do CPC por meio de cânones de

interpretação, mas sim de estender o “âmbito de aplicação” dessa regra a âmbitos outros

aos quais ela seja adaptável7.

Uma interessante tentativa de estender a coisa julgada para os âmbitos materiais

do processo de execução, do processo cautelar e dos ditos “procedimentos de jurisdição

voluntária” foi empreendida por Luiz Eduardo Ribeiro Mourão. Em notável dissertação

de mestrado apresentada à PUC-SP em 2006 (“Ensaio sobre a coisa julgada civil – sem

abranger as ações coletivas”), o autor define res iudicata como “a proibição de repetição

da mesma atividade jurisdicional sobre o mesmo objeto”. Tomando essa definição como

premissa fundamental, chega ele às seguintes considerações: 1. a coisa julgada material

é a imutabilidade, em processos futuros, do conteúdo da decisão que julgar o mérito; 2.

a coisa julgada formal é a imutabilidade, nos processos futuros, do conteúdo da decisão

judicial que julgar questões formais; 3. a preclusão é a perda da possibilidade de a parte

impugnar a decisão, ou do poder do juiz de reformá-la, dentro do processo no qual foi

proferida; 4. a coisa julgada sempre produz efeitos extraprocessuais; 5. a preclusão gera

efeitos endoprocessuais; 6. o critério para que se diferenciem as coisas julgadas material

e formal é a natureza do conteúdo da decisão imutabilizada; 7. na atividade executiva, a

sentença do artigo 795 do CPC, quando extingue a execução em razão da satisfação do

credor, produz coisa julgada material; 8. já a sentença que extingue a execução por falta

de condições da ação ou de pressupostos processuais produz coisa julgada formal; 9. na

7 Sobre o tema: COSTA, Eduardo José da Fonseca. “Assistência nas execuções obrigacionais”,

pp. 30-51.



atividade cautelar, a função da coisa julgada é impedir um novo ajuizamento da mesma

demanda cautelar; 10. o artigo 1.111 do CPC consagra a existência de coisa julgada na

jurisdição voluntária (que, para o autor, é atividade jurisdicional, e não administrativa),

pois a sentença só poderá ser modificada se ocorrerem “circunstâncias supervenientes”,

as quais, em verdade, ensejarão o ajuizamento de uma nova demanda, com apresentação

de um novo pedido, estribado em novos fatos.

Ora, de acordo com o Professor Friedrich Müller, toda norma jurídica estrutura-

se em duas partes: i) o programa (= teor literal + recursos interpretativos auxiliares); ii)

o âmbito (= estrutura básica do segmento da realidade social, que o programa da norma

“escolheu” para si, ou em parte “criou” para si, como seu âmbito de regulamentação)8.

Assim, segundo esse publicista alemão, o programa da norma é identificado por meio de

todas as legítimas determinantes gerais de aplicação das leis (interpretações gramatical,

genética, histórica, sistemática) e de figuras interpretativas específicas das grandes áreas

do Direito (Direito Penal, Direito Civil, Direito Processual, etc); já o âmbito da norma é

(enquanto parte integrante material da prescrição jurídica) identificado empiricamente9.

Não se pode olvidar, porém, que programa e âmbito têm um mesmo “grau hierárquico”:

a norma é uma inferência classificadora e ordenadora a partir da estrutura substancial do

próprio âmbito social regulamentado, de modo que elementos “normativos” e elementos

“empíricos” são multiplamente interdependentes e igualmente importantes no processo

efetivo de aplicação prática do Direito10. De qualquer maneira, a partir dessa explanação

singela sobre a dualidade estrutural das normas jurídicas, é possível asseverar que a falta

de uma hermenêutica legitimamente processual tem ensejado disfunções, não para uma

interpretação do programa das regras sobre processo, mas para uma compreensão menos

estreita do âmbito de regulamentação dessas prescrições. Daí por que só é possível que

se funde u’a hermenêutica inovadora para o direito processual civil caso se entenda que

o seu quid especial deve estar na compreensão do âmbito de aplicação das suas normas

jurídicas.

8 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 57.
9 Idem. Direito, linguagem, violência, p. 43. É mister frisar que o âmbito é um componente da

própria hipótese legal normativa (Tatbestand), é fator co-constitutivo da própria normatividade,

e não simples soma de fatos. Transcende, enfim, a “mera facticidade de um recorte da realidade

extrajurídica”, não sendo interpretável como “força normativa do fático” (Métodos de trabalho

do direito constitucional, p. 58).
10 Idem. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 58.



Ante os problemas que se enxergam na vida forense, essa fundação é tão ingente

quanto emergencial. Um dos fatores impeditivos da máxima “potenciação instrumental”

do processo civil tem sido a propensão jurisprudencial de circunscrever a aplicação dos

institutos processuais a âmbitos exageradamente restritos. Embora o processo seja mero

instrumento a serviço da realização do direito material, essa instrumentalidade acaba por

ser refreada pelo conservadorismo exegético dos Tribunais. Inúmeros são os excertos de

jurisprudência nos quais não se admitem: concessão de tutela antecipatória ex officio ou

requerida pelo réu; condenação em honorários advocatícios no processo cautelar; agravo

de instrumento contra liminar concedida em mandado de segurança ou em processos do

Juizado Especial Cível; imposição das medidas de apoio previstas no § 5º do art. 461 do

CPC para efetivação de outros provimentos mandamentais; ação declaratória incidental

em ação de consignação em pagamento; conciliação em execução; embargos de terceiro

em ação possessória; embargos de retenção por benfeitorias em ação de reintegração de

posse; concessão de antecipação de tutela na sentença; ação monitória contra a Fazenda

Pública; condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança;

embargos infringentes em mandado de segurança; assistência simples nas execuções por

créditos; etc.

Em cada um desses exemplos, caberia aos Tribunais identificar empiricamente o

âmbito de aplicação dessas normas processuais, verificando se é ou não possível traçar-

se “um esboço vinculante” a partir de uma interação dialética entre o teor normativo e a

estrutura material do âmbito a ser regulamentado. Será, realmente, que as possibilidades

acima negadas não seriam admissíveis caso pudessem ser adaptadas ao âmbito material

ao qual se quer estendê-las? Ora, como já visto, não há qualquer empeço à admissão da

assistência nas execuções obrigacionais, já que é possível adequar-se, substancialmente,

o repertório “normativo” desse instituto à estrutura “empírica” do âmbito executivo. Do

mesmo modo, há casos em que a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em

reintegração de posse não só é possível como justa (especialmente se essas benfeitorias

houveram de ser erguidas após a expiração do prazo de contestação). É difícil entender

os motivos que levam alguns magistrados a reputarem impossível a concessão de tutela

antecipada na sentença, já que o Judiciário não tem o poder de controlar o aparecimento

de situações de perigo no mundo fático. Em verdade, nossos Tribunais incorrem no erro

de compreender aprioristicamente o âmbito das normas jurídico-processuais, e fazem-no

pelo mesmo método com que tentam compreender o programa dessas normas: mediante

uma interpretação apriorístico-conceitual. Apegada aos conceitos expressos na letra fria



das palavras que compõem o enunciado normativo, a nossa jurisprudência tem relegado

os institutos processuais a “guetos estanques”, sem notar que os préstimos funcionais do

processo só estarão garantidos se o âmbito das suas normas for identificado de um modo

empírico-teleológico, e não de um modo sub lege ou mediante interpretatio verborum11.

Os conceitos só desempenham uma função ordenatória porque desprovidos de “virtude

normativa”, isto é, de capacidade de determinar in concreto a exegese do caso duvidoso.

Muito embora o artigo 273 do CPC fale em “requerimento da parte”, há casos em que a

concessão de tutela antecipada ex officio se mostra imperativa (o que, aliás, é comum na

experiência dos Juizados Especiais Federais com demandas previdenciárias). Conquanto

o artigo 19 da Lei 1.533/51 diga que se aplicam “ao processo de mandado de segurança

os artigos do Código de Processo Civil que regulam o litisconsórcio”, isto não significa

que os outros artigos do CPC não sejam aplicáveis supletivamente.

Com isto, nota-se que, impondo a si a tarefa de flexibilizar interpretativamente o

âmbito aplicativo das normas processuais, a Hermenêutica se torna superior à Analítica

na missão de rejuvenescer o direito positivo. Se a Analítica identifica, destrinça e fixa os

pontos de compreensão do sistema, a Hermenêutica vai além, porque está credenciada a

estender esses pontos a realidades até então impensadas. Em face de novos valores e de

novas circunstâncias sociais, a atividade hermenêutica não só é capaz de redimensionar

o programa das normas, como também de remeter-lhes o âmbito aplicativo a espaços de

regulamentação até então inéditos. Tudo isto sem que o respectivo texto normativo sofra

qualquer emenda ou aditamento legislativo. Conseguintemente, é pelas mãos vergáveis

dos hermeneutas que a instrumentalidade processual civil pode maximizar-se e que uma

teoria geral do processo pode começar a fundar-se em bases verdadeiramente genéricas.

4. A Pragmática Processual Civil

Já se tornou clássica a afirmação de que a Pragmática é o ramo da Semiótica que

estuda a relação dos signos com os seus usuários. Nesse sentido, quando se fala em uma

Pragmática Jurídica, é possível entendê-la como um campo de estudo da relação que os

operadores do direito estabelecem com a linguagem técnico-jurídica. Na verdade, toda e

qualquer relação existente entre os operadores do direito é mediada pela experiência de

uma linguagem peculiarmente especializada. Daí por que não há exageros na afirmação

11 Sobre o dilema no processo civil entre a interpretação conceitual e a interpretação teleológica:

ALLORIO, Enrico. Problemas de derecho procesal. t. I, pp. 31-32.



de que uma relação juridicamente institucionalizada é, em última instância, uma relação

encenada pela polarização de estratégias de intercomunicação elaboradas sob o ponto de

vista técnico. Essa estruturação sob “estratégias de comunicação” não significa, porém,

que a Pragmática seja confundida com a Retórica e que a sua função seja a de prestar-se

como sofisticada máquina de seduzir discursivamente, mediante a criação de aparências

enganadoras. A Retórica não é uma arte de sofismas que nos desvia do domínio racional

e do acesso à contemplação da verdade. De qualquer maneira, historicamente falando, a

Retórica é apenas uma forma anterior e restrita de Pragmática, já que se limita a estudar

os modos de agir argumentativos em relação ao mundo, deixando de lado, por exemplo,

questões importantes como a influência dos contextos na constituição dos sentidos e dos

significados dos signos. Por isto, quem fala em Pragmática Jurídica, não se refere tão-só

ao conhecimento das técnicas jurídico-argumentativas funcionalizadas para a satisfação

de necessidades e de interesses (como se as normas jurídicas tivessem uma significação

meramente  instrumental  de  controle social).  A  fortiori,  quando  se  fala  numa

Pragmática Processual Civil, não se está a falar, simplesmente, de uma dogmática da

argumentação  forense (embora  o  problema  da  argumentação  forense  seja

hodiernamente tão relevante quanto desprezado, e não obstante  o Direito Processual

Civil  seja uma instância  retórica por excelência).  Um simples olhar para o dia-a-dia

forense mostra-nos claramente que o ambiente das operações de aplicação das regras

processuais  é  marcado  por  uma  incisiva  racionalidade  argumentativa.  Porém,  um

enfoque pragmático do processo civil não é um enfoque necessariamente retórico.

Se a Analítica e a Hermenêutica Jurídicas focalizam o Direito como um “sistema

de normas”, a Pragmática toma-o, por sua vez, como um “sistema de comportamentos”

(dos usuários diante das normas). O ponto de partida da Dogmática Pragmática não são

as normas, mas os comportamentos dos seus destinatários, tal como orientados por elas.

Com isto, confere-se maior empiricidade à ciência jurídica, tentando libertar o jurista da

tentação de elaborar uma dogmática assaz abstrata e embebida meramente em conceitos

a priori, típicos das Metafísicas pretéritas. Nesse sentido, a postura jurídico-pragmática

acaba menosprezando a importância das divergências analíticas (por vezes tão acirradas

entre a comunidade dos juristas). Diante da convivência desordenada dos mais diversos

modos de argumentação, perspectivas problemáticas, metodologias e pontos de vista de

valores, a Pragmática acaba promovendo uma seleção darwiniana dos argumentos mais

convincentes, razão por que deixa de adotar aqueles que guardem uma maior “coerência

analítica” para pautar-se naqueles que promovam uma maior praticidade de resultados.



Daí por que uma pragmática jurídica é sempre uma concepção dogmática cujo centro de

interesse reside na resolução de casos práticos. Se todo conhecimento se preside por um

interesse (Habermas), o específico interesse que deve guiar o conhecimento pragmático

é o “interesse da decisão”. O seu estatuto epistemológico legitima-se sobre as correntes

metodológicas que centram as suas atenções no processo de aplicação da lei à realidade,

e o seu título de validez está na capacidade de estruturar condições de possibilidade para

a decisão de casos. Não por outro motivo, está mais próximo do “direito do caso” típico

dos países anglo-saxões e mais distante da “ciência dos professores”, tão cara aos países

da Europa continental. Seu caráter é, fundamentalmente, prático (de “ciência aplicada”),

não especulativo (de “ciência pura”)12.

Pode-se assim dizer que a Pragmática Jurídica é um “saber tecnológico”. Em um

sentido lato, a tecnologia é o tipo de conhecimento que estabelece as adequadas relações

entre meio e fim. Distingue-se a ciência em função da sua finalidade, tendo em vista que

o objetivo do saber tecnológico não se relaciona com a pesquisa da verdade, mas com a

pesquisa da forma mais apropriada para que fins determinados sejam atingidos. Nisto, a

Pragmática do Direito aproxima-se muito da tékhne dos gregos e da ars dos latinos, que

nada mais eram do que sistemas de regras de aprendizado, obtidas pela experiência, mas

pensadas logicamente a posteriori, que visavam a uma condução correta da ação. Logo,

quando se quer compreender o que é u’a Pragmática Processual Civil, quer-se entender

uma técnica jurídica específica, uma ars propriamente dita, um acúmulo de formulações

compreensivas, sistematicamente extraídas da experiência forense, que permitem a todo

e qualquer operador processual o poder de interferir planejadamente nos acontecimentos

em juízo. Porém, contata-se uma heterogeneidade entre as diversas possibilidades de um

conhecimento dogmático-pragmático, especialmente a respeito do processo civil, razão

por que nos limitaremos à exposição de apenas três dessas possibilidades.

5. A Pragmática Processual Construtiva

O primeiro exemplo de Pragmática Processual Civil tem propósitos construtivos.

Trata-se do estudo dos procedimentos práticos de elaboração formal de atos processuais

e especialmente de atos escritos, postulatórios (petições iniciais, contestações, alegações

12 Para um aprofundamento sobre o modelo pragmático de ciência dogmática: FERRAZ JR.,

Tércio Sampaio.  A ciência do direito, pp. 87 e ss.; idem.  Introdução ao estudo do direito, pp.

309 e ss.



finais, razões recursais etc.) e decisórios (despachos, decisões interlocutórias, sentenças,

etc.). Partindo da premissa de que há uma distância abissal entre o enunciado pensado e

a enunciação do pensamento, uma pragmática desse tipo busca ocupar-se da invenção e

reprodução de fórmulas e esquemas bem-sucedidos de articulação de idéias jurídicas no

procedimento de enunciação forense. Ao desempenharem os seus misteres processuais,

advogados, juízes e promotores “designam”, lingüisticamente, coisas, estados de coisas,

pessoas, estados de pessoas, fatos, estados de fato, normas, situações jurídicas, etc. Para

tanto, esses operadores do processo se apropriam de um aparelho formal de linguagem e

enunciam pedidos, resoluções e opiniões, por meio de indicadores técnicos previamente

compartilhados entre eles, os quais foram aprendidos ao longo da formação profissional

de cada um (fenômeno a que filósofos da hermenêutica como Hans-Georg Gadamer dão

o nome de “pré-compreensão”). Aqui entra o papel de uma pragmática dita construtiva:

estudar a melhor técnica para a articulação desses indicadores no trabalho lingüístico de

expressão forense (e não estudar a estruturação lógico-normativa desses indicadores na

linguagem do processo civil, que é função exclusiva da Analítica Jurídica)13.

Daí já se vê que os mal-afamados manuais de prática forense são obras típicas de

Pragmática Processual Construtiva. A baixa reputação desses livros no meio acadêmico,

porém, deve-se fundamentalmente a dois fatores: à convicção de que um conhecimento

teórico-processual bem sedimentado já é capaz de qualificar o estudioso à elaboração de

arrazoados forenses com qualidade (o que é falso) e ao baixo nível intelectual de grande

parte desses compêndios (o que é verdade).

No que respeita ao primeiro fator, existe uma clara diferença entre scientia (dom

dos jurisconsultos), prudentia (dom dos bons julgadores) e eloquentia (dom dos grandes

advogados). Respeitados professores universitários nem sempre entusiasmam quando se

arriscam na advocacia ou na judicatura. Não é incomum que consagrados magistrados,

uma vez aposentados, tornem-se advogados ou doutrinadores medianos. Quantos são os

causídicos famosos que elaboram textos científicos descorados ou que, uma vez alçados

aos Tribunais, redigem votos tão frágeis quanto os que outrora criticavam. Logo, quem

domina a “ciência pura” do processo não domina, necessariamente, a “atuação prática”

no processo.

13 Na teoria geral da linguagem, o estudo dos processos utilizados para a designação do mundo

é chamado de “pragmática indexical”. Sobre o assunto, p. ex.: RODRIGUES, Adriano Duarte.

As dimensões da pragmática na comunicação,  pp. 65 e ss.  Já Françoise Armengaud prefere

chamá-lo de “pragmática de primeiro grau” (A pragmática, pp. 66 e ss.).



Quanto ao segundo fator, há um rentável espaço editorial que jamais foi ocupado

pelos processualistas mais cuidadosos ou por advogados mais experientes. Daí por que,

se esse espaço é preenchido por pessoas inabilidosas, não podem ser responsabilizadas.

Ao largo do desinteresse dos professores, que não se motivam a ensinar como se atua no

foro, um contingente incontável de recém-formados esvaziam as prateleiras das livrarias

adquirindo toda espécie de obras técnicas de redação forense e elaboração de petições e

sentenças. Pior: quando iniciam a vida profissional, percebem que teoria e prática não se

afinam, seja porque a vida real lhes impõe mais desafios do que os digeridos pela teoria,

seja porque a teoria se apraz dos inúteis devaneios abstratos que ela mesma cria. Daí por

que, diante de inúmeros concursos públicos e do exame da OAB, a esses pobres novatos

resta apenas a baixa qualidade editorial dos atuais manuais de prática forense. Portanto,

a comunidade jurídica está carente de bons livros, que estejam orientados por métodos e

idéias originais, nos quais todo e qualquer profissional possa encontrar ensinamentos de

construção discursiva (sem arcaísmos e erudições estéreis) e subsídios jurisprudenciais e

doutrinários para auxílio no dia-a-dia do foro (sem questiúnculas e abstracionismos).

No que concerne às técnicas de construção do discurso forense, vale ser referida

aqui a obra “Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e lógica informal”, de Victor

Gabriel Rodríguez. Sintonizado com os estudiosos hodiernos da Nova Retórica, o jovem

escritor brasileiro adere ao movimento de teorização da Argumentação como método de

construção do Direito. Portanto, sua visão é eminentemente pragmática e sua proposta é

tornar as técnicas de persuasão instrumentos legítimos de convencimento do interlocutor

no meio judiciário (embora seu livro não se circunscreva aos expedientes de construção

de um discurso prático do direito processual civil). Com isto, contribui sobremodo para

o desenvolvimento sustentado de uma Pragmática Processual Construtiva. Afastando-se

da desgastada tradição dos compêndios de formulários e das compilações de modelos de

petição (que tornam os leitores copiativos, não criativos), o autor não se limita a expor

os modos adequados de estruturação da argumentação jurídica: reflete sobre elas. O seu

propósito no livro é apresentar a Retórica Jurídica não como uma instância de discursos

pomposos e vazios, mas como arte de combinação convincente de tipos argumentativos

e técnicas persuasivas, que em função do interlocutor se estruturam sob uma linguagem

adequada, uma progressão discursiva e uma unidade de sentido14.

14 De qualquer modo, cinge-se o autor a expor as regras lícitas de convencimento do interlocutor

no meio judiciário. Não há nele a preocupação de expor a argumentação jurídica como capítulo

do discurso da razão prática e demonstrar a necessidade adicional da argumentação geral prática



Já no que concerne ao fornecimento de subsídios jurisprudenciais e doutrinários,

tão proveitosos para o dia-a-dia do processo civil, ainda é insuperável a contribuição de

Theotônio Negrão. O seu “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor” é

talvez a mais importante obra pragmático-construtiva da história da ciência do processo:

cada dispositivo legal é ladeado por julgados criteriosamente selecionados, pela menção

a artigos de doutrina de leitura recomendada e por reflexões valiosas urdidas pelo autor.

Se não discorre propriamente sobre técnicas de linguagem forense, auxilia sobremodo a

construção do discurso prático. Porém, o livro extravasa o propósito do seu autor: se por

um lado cumpre o fim prático de ajudar o exercício profissional, por outro concorre para

que o Direito Processual Civil não seja estiolado pelas abstrações metafísicas. Longe de

municiar os operadores forenses com teorizações sofisticadas, o autor oferece-lhes o seu

“saber de experiência feito”, cunhado ao longo de seus anos de experiência profissional

como insigne advogado. Daí por que “Código de Processo Civil e legislação processual

em vigor” é um monumento de generosidade e humildade, que são os dois ingredientes

sem os quais nenhuma Pragmática Construtiva é viável.

Embora desprezado pela “alta cultura processualística”, esse modelo pragmático

cumpre a função primordial de retirar para a vida forense todo o potencial prático que se

esconde por trás de pomposas explanações doutrinárias e sóbrias fórmulas legais. Assim

atuando, a Pragmática Processual Construtiva procura retardar toda e qualquer reforma

legislativa, sem que antes não se tenha conseguido saborear todo o gosto e cheiro que o

direito positivo vigente pode proporcionar. A missão do pragmatista aqui é esta: retorcer

e vasculhar o sistema processual civil, construindo a partir dele o caminho seguro para a

solução das aflições e para o atendimento das necessidades diárias. Não é do seu feitio,

portanto, pôr-se com o dedo em riste assoviando erudições. Dele só se quer a convicção

franciscana de servir aos outros.

6. A Pragmática Processual Compreensiva

em face da insuficiência das normas de direito válidas para a justificação das decisões judiciais.

Para uma reflexão desse tipo: ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, pp. 267 e ss.

Fundando esse “discurso racional prático” essencialmente na Moral: GÜNTHER, Klaus. Teoria

da argumentação no direito e na moral, pp. 101 e ss.



Como tratado, a Pragmática Processual Construtiva propõe a si estudar os modos

de agir argumentativo-processuais no âmbito forense. Todavia, um enfoque pragmático

não pode desprezar questões importantes como, por exemplo, a influência dos contextos

na constituição do sentido e do alcance das normas jurídicas processuais civis. Lembre-

se: um estudo retórico-argumentativo da experiência jurídica é uma variação possível da

Pragmática Jurídica, conquanto se trate de uma visão restrita e parcial. No quadro geral

das Ciências Semióticas, uma das funções da Pragmática é o desvendamento do sentido

que um signo adquire em determinados contextos e em situações concretas e singulares,

em função das determinações das pessoas, dos lugares, dos momentos e das razões que

levam à enunciação. Nesse sentido, a Pragmática acaba por captar as discrepâncias entre

o significado visado por um falante numa dada enunciação e o significado proposicional

dedutível de condições dependentes do contexto extralingüístico (isto é, ela nota que os

significados lingüísticos não são determinados exclusivamente pela semântica frásica ou

proposicional, mas também por contextos discursivos, situacionais, etc.). Deve-se frisar

que esse tipo de visão pragmática (que chamo de “Pragmática Jurídica Compreensiva”)

não se preocupa com as condições externas de natureza psicológica, social, econômica,

histórica, cultural e ideológica do discurso normativo (posição extrinsecalista), mas sim

com o estudo das determinações contextuais sobre o sentido jurídico-normativo, enfim,

com a inseparabilidade entre a constituição dos sentidos dos textos jurídico-normativos

e os atos discursivos através dos quais os operadores do direito se relacionam no dia-a-

dia (posição intrinsecalista)15.

Em termos mais concretos, a Pragmática Jurídica Compreensiva revela um ponto

de vista metodológico mais inovador, pois deixa de analisar o discurso jurídico a partir

de um conhecimento a priori dos textos escritos e passa a observar as normas jurídicas

tal como são aplicadas espontaneamente na vida prática quotidiana. Isto faz com que os

significados jurídicos sejam desvendados, não a partir de ilações extraídas de códigos de

textos normativos, mas de situações individuais e concretamente consideradas16. Daí por

15 Acerca das posições extrinsecalista e intrinsecalista no estudo da pragmática: RODRIGUES,

Adriano Duarte. As dimensões da pragmática na comunicação, pp. 31-35. O desenvolvimento

de uma pragmática declaradamente extrinsecalista e, portanto, interdisciplinar pode ser visto em

WATZLAWICK, Paul et alii. Pragmática da comunicação humana.

16 Na teoria geral da linguagem, o estudo dos processos espontâneos de interlocução, divorciado

da análise dos códigos de textos escritos, é chamado de “pragmática conversacional”. Sobre o

tema, p. ex.: RODRIGUES, Adriano Duarte. As dimensões da pragmática na comunicação, pp.



que, numa pragmática jurídica de tipo compreensivo, é possível que sejam descobertos

elementos implícitos no discurso normativo que, muito embora não se façam presentes

no texto legal, nem por isso estão menos presentes nas situações reais da vida. Com isto

se destrói a crença de que textos normativos possuem um valor semântico independente

de seu uso, de sua inserção em um contexto interlocutivo. Enfim, elide-se a idéia de que

as normas jurídicas possuem um “núcleo duro de significação”, que seja compreensível

sem a interferência da variabilidade e da fluidez das situações concretas em que são elas

aplicadas. Em última instância, consagra-se a noção de que o contexto interlocutivo (que

o Prof. Friedrich Müller chama de “âmbito de aplicação”) é parte intrínseca do conteúdo

semântico das normas jurídicas (não obstante haja quem entenda que textos normativos

têm núcleos semânticos autônomos, a que se vêem acrescer significações periféricas em

função dos usos pragmáticos, dos processos de contextualização a que os operadores do

direito os submetem).

Entretanto, apesar do notável potencial heurístico da Pragmática Compreensiva,

ela tem sido o modelo dogmático-processual mais desprezado. Se a Analítica Processual

Civil é hipertrófica, os estudos pragmático-compreensivos sobre processo civil padecem

de triste hipotrofia. Em verdade, não se trata de problema específico da Processualística.

No seio da tradição romano-germânico-canônica, a Pragmática Compreensiva é o mais

vilipendiado sub-ramo da Pragmática Jurídica e, por via de conseqüência, é o modelo de

Dogmática Jurídica mais subdesenvolvido. Há uma inegável proximidade metodológica

entre a Pragmática Compreensiva e a tradição anglo-saxônica: em ambos os modelos, as

normas jurídicas são captadas a partir de experiências vividas. Porém, no direito anglo-

saxão, o conteúdo semântico das normas jurídicas é apanhado não da redação dos textos

legislativos, mas da vivência prática que os Tribunais têm com esses textos. Daí por que

ali a fonte primordial é a jurisprudência, não a lei. Nisto, os dois modelos afastam-se um

do outro: numa visão pragmático-compreensiva, a norma jurídica é revelada a partir de

sua usança social; já na visão tradicional anglo-saxônica, a base de revelação é a usança

jurisprudencial. Por conseguinte, o espectro de investigação empírica do modelo anglo-

saxão é mais restrito. Ora, inúmeros são os ramos do direito cuja aplicação diária passa

ao largo da rotina quotidiana dos tribunais; nem por isto deixam de ser objeto de estudos

pragmático-compreensivos. De toda maneira, coincidentemente, a base de investigação

139 e ss.. Françoise Armengaud chama-o de “pragmática de segundo grau” (A pragmática, pp.

84 e ss.).



empírica para a Pragmática Processual Compreensiva é a jurisprudência, haja vista que

as normas processuais são aplicadas fundamentalmente pelo Poder Judiciário.

Em um texto publicado na Revista de Processo nº 140 (“Notas pragmáticas sobre

concessão de liminares”), elaboramos um estudo tipicamente pragmático-compreensivo

a respeito dos requisitos necessários para a concessão de providências liminares. Após a

análise de um sem-número de julgados, constatou-se que, diante de pedidos de liminares

cautelares ou antecipatórias, os Tribunais não tratam o fumus boni iuris e o periculum in

mora como requisitos autônomos entre si, tal como faz crer a letra fria dos textos de lei.

Basta para a doutrina tradicional a falta de um dos preditos requisitos para que a liminar

deixe de ser concedida (modelo mecanicista). Noutras palavras: se estiverem presentes o

fumus boni iuris e o periculum in mora, o juiz tem o dever de conceder o provimento de

urgência; porém, se um dos requisitos estiver ausente, o juiz está proibido de conceder a

medida. Entretanto, a prática judiciária revela outra realidade: no que respeita ao direito

das liminares, há graves discrepâncias entre o law-in-books e o law-in-action. Lendo-se

os excertos jurisprudenciais, nota-se que os juízes – ainda que de uma forma espontânea

e inconsciente – imprimem ao fumus boni iuris e ao periculum in mora uma relação de

“complementação mútua”: a ausência ou presença “minguada” de um requisito pode ser

compensada pela presença “exagerada” do outro (modelo adaptativo). É comum verem-

se, no dia-a-dia forense, liminares concedidas sem presença do periculum in mora, mas

com a quase-certeza do direito alegado (ou seja, provimentos jurisdicionais que tutelam

a evidência, sem haver qualquer urgência). Isto se pode verificar em inúmeras demandas

tributárias, por exemplo. Em contrapartida, não é rara a concessão de liminares sem que

o fumus boni iuris esteja presente, não obstante verificado o perigo iminente de um dano

extremado (isto é, provimentos jurisdicionais que tutela exclusivamente a urgência, sem

que haja qualquer probabilidade do direito afirmado em juízo). É o que se vê nas várias

demandas sobre planos de saúde. Ora, a “probabilidade” e o “perigo” são realidades que

se mensuram por graus, razão pela qual o baixo grau de “probabilidade do direito” pode

ser compensado pelo alto grau do “perigo de dano” (e vice-versa). Com isto, um estudo

pragmático-compreensivo revela-nos que, no contexto jurisprudencial, as regras sobre a

concessão de liminares apresentam conteúdo semântico diferente daquele que se poderia

extrair a partir de uma simples interpretação frásica dos dispositivos legais. Na prática, a

concessão de medidas liminares acaba mostrando-se como um ato de condicionalidade

complexa, fruto da valoração que o juiz tece da tensão fundamental entre a “fumaça de

bom direito” e o “perigo de dano”, tal como configurados no caso concreto.



Entretanto, o mais raro e importante momento em que a Ciência do Processo no

Brasil se enleou em estudos pragmático-compreensivos foi o enquadramento dogmático

da “exceção de pré-executividade”. Em realidade, a fonte das perplexidades jamais foi o

instituto em si, mas a falta de desenvoltura metodológica para o seu entendimento. Ora,

a defesa sem embargos na execução não pode ser enxergada simploriamente como uma

criação doutrinário-jurisprudencial. Não se trata de um fenômeno forjado pelo gênio de

juristas inventivos e aceito passivamente pela complacência de juízes heterodoxos. Suas

raízes fincam-se na secular experiência processual luso-brasileira. De fato, o Código de

Processo Civil de 1973 tentou infundir o artificialismo dos processos “puros” (processo

de conhecimento, processo de execução e processo cautelar), que proporcionam carícias

ao intelecto esquemático e inconveniência à vida prática. No entanto, a “exceção de pré-

executividade” foi uma rebeldia do dia-a-dia forense a essa artificialidade importada da

doutrina italiana. É bem verdade que os pródromos da moderna compleição do instituto

foram lançados por Pontes de Miranda, em seu já clássico Parecer nº 95, de 30.07.1966,

encartado no 4º volume de sua obra “Dez anos de pareceres”. Contudo, há antecedentes

legislativos no Brasil em que já era permitida a defesa do executado sem que estivesse o

juízo garantido por penhora: artigos 10 e 31 do Decreto Imperial nº 9.885/1888; Decreto

Federal nº 8.484, de 11.10.1890; art. 1º do Decreto 5.225, de 31.12.1932, do Rio Grande

do Sul. Portanto, a possibilidade de o executado opor-se à pretensão executiva por meio

de um simples requerimento não-condicionado à penhora sempre foi uma constante.

A admissão dessa possibilidade nunca foi um problema para a Processualística.

Em verdade, o problema sempre foi de conteúdo, e não de forma. A dificuldade sempre

esteve em definir o que poderia ser alegado nesse requerimento. Não por outra razão, os

juristas acabaram mergulhando numa filodoxia perturbadora, em que cada um passou a

opinar ao seu bel-prazer. Daí por que, com relação a esse assunto, a doutrina jamais se

portou como um norte bom e seguro para os práticos do dia-a-dia forense. Mirando-se a

experiência jurisprudencial, porém, pode-se dizer que a “exceção de pré-executividade”

vem sofrendo um processo de dilatação do seu âmbito aplicativo: em primeira fase, nela

só se admitia a argüição de objeções (ou seja, a “exceção de pré-executividade” era uma

forma de controle da pretensão executiva nos planos dos pressupostos processuais e das

condições da ação); em segunda fase, algumas exceções substanciais foram aceitas, dês

que não dependessem de dilação probatória e dissessem respeito a causas de extinção do

crédito exeqüendo (e.g., pagamento, compensação); em terceira fase, passou-se a aceitar

toda e qualquer matéria jurídica ou fática apreciável simpliciter et de plano, reservando-



se aos embargos tão apenas a matéria fática dependente de dilação probatória (razão por

que a petição da “exceção de pré-executividade” tende a assemelhar-se cada vez mais à

petição inicial de um mandado de segurança).

Com isto, nota-se o papel primordial desempenhado pela Pragmática Processual

Compreensiva. Na medida em que o direito positivo deixa de ser um mero dado textual

carente de explicação e passa a ser um construído significativo resultante de elaborações

dogmáticas, a Pragmática Processual Compreensiva tenta fechar as valas entre o “direito

formal” dos Diários Oficiais e o “direito vivo” das atitudes forenses espontâneas. Assim

atuando, o jurista alivia as tensões de ruptura comuns entre a teoria processual e a práxis

forense, reajustando o Código de Processo Civil e a legislação processual extravagante a

práticas diárias que se rebelam contra a inadequação ou a lacuna dos textos de lei. Dessa

forma, a metódica pragmático-compreensiva joga sobre seus ombros a responsabilidade

maior de oxigenar os textos normativos e de, conseqüentemente, proteger a rotina social

contra reformas legislativas abruptas ou desordenadas.

7. A Pragmática Processual Acional

A Pragmática Acional é o estudo da linguagem como ação, como a realização de

atos que intervêm, de alguma forma, na constituição e transformação do mundo17. Nesse

sentido, sua inserção no plano jurídico-dogmático torna-se de vital importância. Cediço

é que o pensamento jurídico moderno foi cunhado sob a dicotomização kantiana entre o

“dever-ser” e o “ser”. Às ciências jurídicas dogmáticas caberia estudar o “dever-ser” das

normas de direito; às ciências jurídicas não-dogmáticas, o “ser”. O impacto social dessa

separação rígida foi tão interessante quanto desastroso. De um lado, os “juristas” e suas

explanações doutrinárias sobre como deveria ser a realidade à luz do direito positivo; de

outro, os sociólogos e suas descrições de como efetivamente a realidade é. Entre ambos,

porém, passou a adormecer toda uma possibilidade inexplorada de investigação técnica:

como reduzir a distância abismal entre o “dever-ser” e o “ser”; quais os meios de que os

práticos podem dispor para implementar, empiricamente, os comandos normativos; qual

via de construção metodologicamente orientada para que as normas sejam mais efetivas

17 Sobre a “pragmática acional” como estudo da linguagem enquanto ação interventora, p. ex.:

RODRIGUES, Adriano Duarte.  As dimensões da pragmática na comunicação, pp. 107 e ss..

Françoise Armengaud prefere chamá-lo de “pragmática de terceiro grau” (A pragmática, pp. 99

e ss.).



(i.é., sejam cumpridas) e mais eficientes (i.é., tendo sido cumpridas, atinjam os fins para

os quais foram criadas)18. Enfim, a ciência jurídica tornou-se carente de uma espécie de

“pragmática da ação jurídica instrumental”, isto é, de um saber tecnológico preocupado

com os expedientes de implementação prática das normas no mundo fenomênico e com

as estratégias para que as normas sejam arquitetadas para alcançarem as suas finalidades

com o melhor “rendimento de produção” possível.

Na Processualística brasileira, a consciência da necessidade de desenvolvimento

de uma Pragmática Acional é muito recente. Aliás, essa consciência é ainda estreita nos

países de tradição romano-germânico-canônica. Uma compreensão exata sobre o Estado

Democrático e Social de Direito é muito incipiente, pois o seu processo de conformação

definitiva ainda não terminou. Dentro desse novo modelo de atuação estatal, surge uma

nova forma de legiferação e, portanto, de aplicação das normas jurídicas (especialmente

das normas processuais civis). Ao longo da conturbada transposição do séc. XX para o

séc. XXI, a complexificação da sociedade capitalista obrigou o Estado ao convívio com

vários ordenamentos não-estatais paralelos, em um pluralismo jurídico inevitável, que o

impede de intervir minudentemente em todos os setores da vida social. Assim, o Estado,

coordenado com organizações não-governamentais representativas de interesses supra-

individuais, deixa de ser um mero produtor de leis e atos administrativos e torna-se um

irradiador de normas-objetivo e políticas públicas para alcançar as metas estabelecidas.

Num modelo de Estado nomocrático, o Poder Legislativo edita leis, o Poder Executivo

aplica-as ex officio e o Poder Judiciário aplica-as mediante provocação; num modelo de

Estado telocrático, o Poder Legislativo fixa as metas, o Poder Executivo implementa os

meios adequados para atingi-las e o Poder Judiciário fiscaliza a criação desses meios e a

sua adequação. Daí por que o sistema jurídico-normativo de direito positivo deixa de ser

um sistema provido de elevada previsibilidade (que é a preocupação do Estado Liberal

18 A eficiência jurídica pode ser entendida como: (α) a prestabilidade das normas para o alcance

dos fins para os quais foram criadas (i.é., se elas são hábeis, potencialmente, para concretizar os

objetivos que as inspiraram – relação output/input) (= eficiência jurídica como “competência de

desempenho normativo”); (β) o  impacto final das normas (i.é., se o estado de fato produzido

pela implementação delas coincide com o estado ideal de coisas desejado – relação ouput/goal)

(= eficiência jurídica como “performance normativa”). Para uma distinção entre a competência

e o desempenho na lingüística pragmática: SCHMIDT, Siegfried J. Lingüística e teoria de texto,

pp. 31-41. Sobre a noção de eficiência na Processualística: COSTA, Eduardo José da Fonseca

Costa. “As noções jurídico-processuais de eficácia, efetividade e eficiência”, pp. 286 e ss.



de  Direito)  e  de  ocupar-se  tão-somente  com  a  construção  dos  instrumentos  de

efetivação  (que é a preocupação do Estado Social do Direito), para que se torne mais

flexível para a consecução das suas metas e finalidades (que é a preocupação do Estado

Democrático e Social de Direito).

No que concerne especificamente ao direito processo civil, deixa de haver aquela

previsão exaustiva da inflexível seqüência dos atos que o juiz devem empreender para a

condução do processo. Aos juízes passa a ser atribuída uma maior discricionariedade, a

fim de que ele tenha condições de implementar as suas decisões em consonância com as

vicissitudes de cada caso concreto. Para tanto, as normas processuais ganham uma nova

compleição: tornam-se elas mais abertas e incrustadas de “conceitos indeterminados” e

standards, permitindo que essa incerteza legislativa seja compensada pelo juiz por meio

de uma aplicação jurídico-normativa dotada de concretitude particularizada. Com isto,

o processo deixa de ser always under law e torna-se discricionário por excelência. Logo,

a atividade de aplicação do direito processual civil deixa de ser meramente subsuntiva,

em que os atos do juiz são uma simples submissão do caso concreto às normas, para que

seja transformada numa atividade sobresuntiva, em que o juiz é convocado para assumir

avaliações próprias, num papel análogo ao do legislador, visto que sua decisão se torna

uma verdadeira opção entre alternativas legítimas por uma solução ótima.

Verifica-se um exemplo dessa nova concepção de processo quando se está diante

da efetivação da tutela específica de obrigações de fazer e de não-fazer. Os §§ 4º e 5º do

art. 461 do CPC trazem rol exemplificativo de medidas coercitivas de natureza executiva

e mandamental de que se pode valer o magistrado para que sua decisão seja cumprida in

natura, ou para que seja alcançado o resultado prático equivalente. No entanto, resta ao

juiz eleger, em face do caso concreto, os instrumentos de efetivação mais adequados, ou

mesmo inventá-los individualizadamente, a fim de que a decisão antecipatória possa ser

implementada na prática com o maior rendimento de produção possível, sem que haja a

previsão exaustiva de uma seqüência de atos de efetivação a ser seguida pelo juiz, isto é,

sem que haja uma solução genérica e abstrata oferecida a priori pelas normas de direito

positivo. Enfim, o regime de efetivação da tutela específica das obrigações de fazer e de

não-fazer (outrora introduzido pelo art. 84, §§ 4º e 5º, do Código Nacional de Defesa do

Consumidor) inaugurou uma nova forma de regulação jurídico-processual dos meios de

efetivação das resoluções do Poder Judiciário, pois é uma regulação discricionariamente

exercida pelo magistrado, que tende, portanto, à particularização, à individualização, à

adaptação, à fragmentação e à maleabilidade. Por isso, no que tange à efetividade das



decisões judiciais, a argumentação jurídica desenvolvida pelos magistrados tende menos

a considerações formais e mais a argumentos teleológicos e valorativos.

Outro exemplo dessa nova concepção também é verificado quando se está diante

do problema da efetivação da decisão antecipatória proferida em uma ação condenatória

para pagamento de soma em dinheiro. É cediço que a efetivação da liminar antecipatória

do pagamento de soma em dinheiro e a efetivação da sentença condenatória monetária

devem compreender atividades diferentes entre si, pois a premência de sanar-se o perigo

que aflige o autor não pode aprazer-se com a instauração do delongado procedimento de

execução de obrigação por quantia certa do Livro II, Título II, Capítulo IV, do CPC, em

que se vêem autuações, extração de carta de sentença, intimação para o recolhimento de

custas judiciais, intimação para a prestação de caução idônea, expedição e cumprimento

do mandado executivo, abertura de prazos, oportunidade para o cumprimento voluntário

da determinação judicial, penhora e todos os seus incidentes, etc. Daí por que se atribui

ao juiz o poder discricionário de imprimir no procedimento executivo padrão inúmeras

deturpações sumarizantes sintonizadas com as necessidades do caso concreto. Noutros

termos, atribui-se ao juiz o poder imaginativo de arquitetar novos formatos executivos a

partir de uma desfiguração abreviante da execução típica, sem se ferirem os princípios e

as regras jurídicas do direito processual civil constitucional (contraditório, ampla defesa,

proporcionalidade, razoabilidade etc.). Aliás, é a falta de minudência na previsão formal

dos meios executivos da tutela antecipatória pelo art. 273, § 3º, do CPC, que possibilita

essa atribuição de discricionariedade. Com isto, busca-se tanto satisfazer prontamente o

direito do autor, quanto imprimir ao instituto da antecipação de tutela um maior grau de

eficiência (i.é., uma maior adequação aos fins que inspiraram sua criação, especialmente

a celeridade). Mais: consagra-se a Ciência Processual como uma verdadeira técnica de

invenção,  como  um  conhecimento  pragmático,  enfim,  que  se  liberta  dos  quadros

estritos  de  uma  mera  exegese,  em  que  as  normas  processuais  civis  são  vistas  tão-

somente como um dado que compete aos operadores forenses analisar19.

Exemplo bem sucedido de estudo pragmático-acional foi desenvolvido por Luiz

Guilherme Marinoni na obra “Técnica processual e tutela dos direitos”. Aqui, à luz das

mais diferentes espécies de direito material, o autor oferta criativamente um receituário

individualizado de técnicas processuais diferenciadas e atípicas de que se pode utilizar o

19 Sobre o tema, p. ex.: COSTA, Eduardo José da Fonseca Costa. “A efetivação das liminares

antecipatórias nas ações condenatórias monetárias”, pp. 184-210; idem. “A repercussão da Lei

11.232/2005 na execução da tutela antecipada”, pp. 169-198.



magistrado para implementar na prática as mais variadas formas de tutela jurisdicional

(tutela inibitória, tutela de remoção do ilícito, tutela específica de obrigações de fazer e

não-fazer, tutela específica da entrega de coisa, tutela pecuniária, etc.). Esse compêndio

engenhoso é construído sob a premissa de que o processo é uma técnica funcionalizada

à efetivação do direito material, que não pode estar circunscrita à letra fria da legislação,

sob pena de distanciar-se dos direitos e da vida. Em verdade, o ilustre processualista do

Paraná tem como ponto de partida um sistema normativo aberto, que confere aos juízes

poderes discricionários, que regula a relação processual por meio de “cláusulas gerais” e

que, por vezes, deixa de definir expressamente a técnica processual. Portanto, é dado ao

juiz definir as medidas executivas adequadas e necessárias para cada caso concreto, dês

que o faça em harmonia com os direitos fundamentais processuais do autor e do réu.

Daí já se percebe que, sem uma Pragmática Acional bem desenvolvida, o Direito

Processo Civil hodierno se cinge a um potencial não-vivificado. Sem a desenvolução de

uma mentalidade dogmática voltada para a “ação implementadora” e para a “estratégia

decisória”, tornam-se sem valia útil a positivação do princípio da efetividade, a previsão

de poderes discricionários para o juiz e a formulação de uma normatividade flexionável.

Para que os operadores do processo possam manipular com eficiência os novos aparatos

jurídico-tecnológicos que o CPC e a legislação extravagante lhes disponibilizam, devem

estar dogmaticamente capacitados. Ou seja, para o processo civil poder prestar-se como

técnica adequada para a efetivação do direito material, necessário é que a comunidade

forense se invista duma mentalidade imaginativo-institucional e que o juiz deixe de ser

um seguidor submisso de formulários pré-concebidos para ser o construtor inventivo de

suas próprias trilhas20. Sem isto, os textos legais estarão fadados a reformas legislativas

desnecessárias: o legislador pensará que a causa da ineficiência processual está nas leis,

quando, em verdade, está na dogmática de que partem os seus aplicadores.

8. Conclusão

20 Deve-se ressaltar que a inventividade não é “dádiva inata” de origem impenetrável: a aptidão

criativa pode ser desenvolvida, desde que o processo criativo individual seja compreendido por

cada um e exercido deliberadamente em suas ações pessoais. Neste sentido, v.g.: OSTROWER,

Fayga. Criatividade e processos de criação, pp. 55 e ss. Uma tentativa de “objetivar” as etapas

da  criatividade  nos  processos  decisórios  pode  ser  vista,  e.g.,  em  JONES,  Manley  Howe.

Tomada de decisões pelos executivos. v. 1, pp. 49-81.



Com isso, tenta-se provar que uma estratégia apropriada para que se aumentem a

efetividade e a eficiência processuais passa não apenas por uma reforma legislativa, mas

também pelo esgotamento de todas as potencialidades jurídico-epistemológicas, muitas

das quais até hoje desprezadas. Em outras palavras: o processo civil não se tornará mais

efetivo e eficiente somente pelas mãos do legislador, mas, sobretudo, pelo labor mental

dos juristas do processo, caso venham eles a compenetrar-se da necessidade urgente de

desenvolvimento de uma Processualística bem menos axiomática e mais hermenêutica e

pragmática. É bem verdade que a assim chamada “Ciência Dogmática do Direito” é u’a

combinatória dos modelos analítico, interpretativo e empírico, de modo que o jurista, ao

enfrentar um problema de decidibilidade, raramente se fixa em um único modelo: ora dá

prioridade a um deles, ora coloca-os em pé de igualdade. No caso específico da Ciência

Processual Civil, porém, tal arquitetônica de modelos costuma ser bastante assimétrica,

pois se acaba assistindo na prática acadêmica a uma hipertrofia do enfoque analítico e a

uma atrofia das perspectivas hermenêutica e pragmática. Evidente que os problemas da

ineficiência e da ausência de efetividade não residem, exclusivamente, nessa assimetria

metodológica. A questão é mais complexa. Não se pode olvidar que ainda há no Brasil

sérias limitações orçamentárias que entravam a boa desenvoltura da gestão burocrático-

jurisdicional, por exemplo. Além do mais, ainda há graves defeitos nas leis processuais.

De qualquer forma, no que diz respeito aos “entraves dogmáticos”, cabe somente a nós,

os processualistas, erradicá-los...

Bibliografia

ALEXY, Robert.  Teoria  da  argumentação  jurídica.  Trad.:  Zilda  Hutchinson  Schild

Silva. São Paulo: Landy, 2001.

ALLORIO,  Enrico.  Problemas  de  derecho  procesal.  t.  I.  trad.:  Santiago  Sentis

Melendo. Buenos Aires: Europa-America, 1963.

ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Noções elementares de processo civil. Coimbra

Ed., 1963.

ARMENGAUD,  Françoise.  A  pragmática.  Trad.:  Marcos  Marcionilo.  São  Paulo:

Parábola, 2006.



ASSIS, Araken de. Manual da execução. 9. ed. São Paulo: RT, 2004.

_________________. “Partes  legítimas,  terceiros  e  sua  intervenção  no  processo

executivo”. In AJURIS nº 61.

CARNELUTTI, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. v. 1. trad.: Niceto Alcalá-

Zamora y Castillho e Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: UTEHA, 1944.

CINTRA, Antônio Carlos Araújo et alii.  Teoria geral do processo. 17. ed. São Paulo:

Malheiros, 2001.

COSTA, Eduardo José da Fonseca Costa. “A efetivação das liminares antecipatórias nas

ações condenatórias monetárias”. In Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ano 12.

n. 54. janeiro-fevereiro de 2004, pp.184-210.

_________________.  “A  repercussão  da  Lei  11.232/2005  na  execução  da  tutela

antecipada”. In Temas atuais da execução civil: estudos em homenagem ao Professor

Donaldo Armelin. Coord.: Mirna Cianci et alii. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 169-198.

_________________.  “As  noções  jurídico-processuais  de  eficácia,  efetividade  e

eficiência”. In Revista de Processo. Ano 30. n. 121. março de 2005, pp. 275-301.

_________________.  “Assistência  nas  execuções  obrigacionais”.  In  Revista  de

Processo. Ano 31. n. 134. abril de 2006, pp. 30-51.

_________________. “Notas pragmáticas sobre concessão de liminares”. In Revista de

Processo. Ano 31. n. 140. outubro de 2006, pp. 07-36.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Direito processual civil. São Paulo: Bushatsky, 1975.

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980.



_________________. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2.

ed. São Paulo: Atlas, 1994.

FERREIRA, Pinto. Curso de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1998.

GÜNTHER,  Klaus.  Teoria  da  argumentação  no  direito  e  na  moral:  justificação  e

aplicação. Trad.: Cláudio Molz. São Paulo: Landy, 2004. 

JONES, Manley Howe. Tomada de decisões pelo executivo. v. 1. trad.: Márcio Cotrim.

São Paulo: Atlas, 1973.

MACCORMICK, Neil. “Analítica (abordagem – do direito)”. Dicionário enciclopédico

de  teoria  e  de  sociologia  do  direito.  Direção  de  André-Jean  Arnaud  et  alii.  Trad.:

Patrice Charles, F. X. Willaume. Rio de Janeio: Renovar, 1999.

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT,

2004.

MARCONDES,  Danilo.  A pragmática  na  filosofia  contemporânea.  Rio  de  Janeiro:

Jorge Zahar, 2005.

MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. v. I. Rio de Janeiro:

Forense, 1958.

MILHOMENS,  Jônatas.  Hermenêutica  do  direito  processual  civil.  Rio  de  Janeiro:

Forense.

MORRIS, Charles W.  Fundamentos da teoria dos signos. Trad.: Paulo Alcoforado e

Milton José Paulo. Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca; São Paulo: EDUSP, 1976.

MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Ensaio sobre a coisa julgada civil (sem abranger as

ações coletivas). [dissertação de mestrado]. São Paulo: PUC-SP, 2006.



MÜLLER, Friedrich.  Métodos de trabalho de direito constitucional. 2. ed. trad.: Peter

Nauman. São Paulo: Max Limonad, 2000.

_________________. Direito,  linguagem,  violência:  elementos  de  uma  teoria

constitucional I. trad.: Peter Nauman. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995.

OLIVEIRA JR., Waldemar Mariz.  Curso de direito processual civil. v. 1. São Paulo:

RT, 1971.

OSTROWER, Fayga.  Criatividade e processos de criação. 20. ed. Petrópolis: Vozes,

1987.

PINA, Rafael  de e LARRAÑAGA, José Castillo.  Instituciones  de derecho procesal

civil. 10. ed. México: Porrua, 1974.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado das ações.  t.  I.  Campinas:

Bookseller, 1998.

ROCCO, Alfredo.  La interpretación  de  las  leyes  procesales.  trad.:  Manuel  Romero

Sanchez e Julio Lopez de la Cerda. México: Stylo, 1944.

ROCHA, José de Moura. “A interpretação e as leis processuais”. In Revista de Processo

nº 42.

RODRIGUES, Adriano Duarte.  As dimensões da pragmática na comunicação. Rio de

Janeiro: Diadorim, 1995.

RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e lógica

informal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. t. I. trad.: Angela Romera Vera.

Buenos Aires: Europa-America, 1955.



SCHMIDT, Siegfried J. Lingüística e teoria de texto: os problemas de uma lingüística

voltada para a comunicação. Trad.: Ernst F. Schurmann. São Paulo: Pioneira, 1978.

SOARES, Fernando Luso. Direito processual civil. Coimbra: Almedina, 1980.

VARELA, Antunes et alii. Manual de processo civil. 2. ed. Coimbra Ed., 1985.

WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Janet Helmick, JACKSON, Don D.  Pragmática da

comunicação humana: um estudo de padrões,  patologias  e paradoxos da interação.

Trad.: Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix.


