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RESUMO 

O desempenho do juiz no processo é objeto de inúmeras discussões, especialmente no que diz respeito a 

sua participação na fase probatória. Analisaremos a problemática dos poderes instrutórios do juiz em 

relação as garantias do processo, se essa permissiva do nosso legislador e grande parte da doutrina, não 

acaba ferindo princípios fundamentais da nossa constituição como o devido processo legal, contraditório 

e a imparcialidade, tendo como base que: “a) a função da jurisdição é aplicar imparcialmente o direito e 

que b) a função do processo é garantir que essa aplicação não se faça com desvios e excessos”. O 

objetivo do presente trabalho é estimular um debate em relação à prova de ofício, analisando as correntes 

garantista e instrumentalista. Ao fim, conclui-se que os dispositivos que permitem a produção de prova 

de ofício por parte do juiz, são inconstitucionais, por violarem garantias fundamentais como a 

imparcialidade, o devido processo legal e o contraditório. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito probatório. Poderes instrutórios. Instrumentalismo processual. Garantismo 

processual. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

Sabendo que o Direito é responsável por regular as relações sociais e, espera-se, que as normas jurídicas 

sejam respeitadas, têm-se como nossa premissa maior que: “[a] a função da jurisdição é aplicar 

imparcialmente o Direito e que [b] a função do processo é garantir que essa aplicação não se faça com 

desvios e excessos”.1  

Então, para que isso ocorra, partimos da Constituição Federal (CF) de 1988 por ser fonte de validade 

formal e material de todos os atos normativos, onde também estão asseguradas as garantias fundamentais 

das partes como versam nos incisos do art. 5º, LIV – que trata do devido processo legal e LV - do 

contraditório, entre outros. Aliada a CF, apresentam-se os tratados internacionais, principalmente aqueles 

absorvidos como normativas supralegais (CF art. 5º, §3º) que versam sobre atuação e consequente 

imparcialidade do magistrado de modo que esse não venha a influenciar na atuação das partes 

(impartialidade). 

 

Entretanto em algumas normas da nossa legislação como, por exemplo, o art. 370 do Código de Processo 

Civil, essas nos levam a entender como permissiva a atuação de ofício do Juiz visto também o amparo, 

quase que totalmente, da doutrina e jurisprudência brasileira. 

                                                 
1 COSTA, Eduardo José da Fonseca. O processo como instituição de garantia. Disponível em:< 

https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia>. 

https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia
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Assim, o presente artigo se propõe a debater a relação quanto ao poder probatório oficioso do juiz que de 

um lado atua em respeito ao Instrumentalismo Processual (entende-se o processo como um instrumento 

a disposição da jurisdição para que esta possa exercer com plenitude sua função) entretanto, essa mesma 

atuação acaba por não se harmonizar com as garantias da imparcialidade, do contraditório e do devido 

processo legal, que nessa corrente respeita o Garantismo Processual (considera-se o processo uma 

instituição de garantia contrajurisdicional de liberdade das partes para refrear os abusos e desvios de 

poder da jurisdição e não um instrumento deste). 

 

A pesquisa se justifica porque o Instrumentalismo Processual e o Garantismo Processual possuem 

entendimentos distintos no que tange, por exemplo, o devido processo legal e as garantias que dele 

decorrem. 

 

Como conclusão, o enriquecimento do debate sob a ótica das correntes, legislação em vigor e opinião do 

autor. 
 

 

2 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL PELA PESPECTIVA DO INSTRUMENTALISMO 

PROCESSUAL E GARANTISMO PROCESSUAL 

O Instrumentalismo Processual, entende o processo como instrumento a disposição da jurisdição, e não para 

refrear, estando à disposição do Estado-Juiz, para possibilitar que este exerça sua função. Em contrapartida o 

Garantismo Processual entende que o estado não é o centro do processo, mas está ali para garantir a aplicação 

da lei e o processo existir para que essa aplicação não ocorra com desvios e excessos. 

 

Em uma breve comparação entre Garantismo Processual e ativismo processual, Glauco 

Gumerato Ramos nos leva a entender que “o Garantismo Processual defende uma maior 

valorização da categoria fundamental processo e, consequentemente, da cláusula constitucional 

do due process, de modo a valorizar a ampla defesa, o contraditório e a imparcialidade do juiz, 

como os pilares de legitimação da decisão jurisdicional a ser decretada”.2  Importa dizer que 

estamos tratando processo em seu sentido lato senso, processo como garantia constitucional não 

entrando no seu sentido stricto sensu em processo ou melhor procedimento penal ou civil. 

Por conseguinte, têm-se aqui iniciada a nossa problemática sobre a relação do poder probatório 

oficioso do juiz, tendo como base a análise no devido processo legal. Nesse caso deve o Juiz 

atuar de forma a resolver problemas no curso do processo (Instrumentalismo Processual) ou 

esse deve permanecer imparcial garantindo as partes o direito ao contraditório e efetivo debate na 

lide, portanto o devido processo legal (Garantismo Processual)? 

 

 

3 – DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Como percebido difícil será definir o devido processo legal, uma vez que, pela ótica do 

instrumentalismo processual, o processo é meio de resolução de conflitos, ou seja, um instrumento à 

disposição da jurisdição para que essa viabilize seus fins, quais sejam, os escopos social, político e 

jurídico. O processo, portanto, não é visto como o fim, um delimitador, dificultando diferenciar com 

clareza processo e jurisdição, uma vez que, os fins do processo não são os fins da jurisdição. 

                                                 

2RAMOS, Glauco Gumerato. Ativismo e garantismo no processo civil. Apresentação do debate. Revista 
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2788, 18 fev. 2011. Disponível em 
https://jus.com.br/artigos/18526. 

https://jus.com.br/artigos/18526/ativismo-e-garantismo-no-processo-civil
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De fato, José Roberto dos Santos Bedaque afirma que “processo e a jurisdição tem o mesmo objetivo e 

por isso o mesmo fim. Sendo o processo instrumento da jurisdição, deve ser entendido em função 

desta, ou seja, como instrumento de garantia do ordenamento jurídico, da autoridade do Estado”.3  

Por outro lado, temos a corrente minoritária do garantismo processual que enxerga o processo pela 

perspectiva constitucional tendo em vista que esse se encontra no rol das garantias, e o tem como fim, 

onde se limita o exercício estatal.  

Como dispõe Eduardo Jose da Fonseca “garantia é toda e qualquer situação jurídica ativa, simples ou 

complexa, atribuída ao cidadão por norma constitucional cujo o exercício tente a prevenir ou eliminar 

os efeitos nocivos do abuso de poder cometido pelo estado ou por quem lhe faça as vezes”.4 

Ademais o princípio republicano prescreve que a cada poder deve corresponder uma garantia que 

limite. Na perspectiva da existência de um poder punitivo estatal, deve haver o respectivo contra poder 

de modo a assegurar a não existência de abusos pela jurisdição, ou seja, que se busque garantir, por 

exemplo, a garantia de um juiz imparcial.  

Complementa-se ao raciocínio as palavras de Diego Crevelin de Sousa o qual versa que o 

“Estado não precisa do processo para conseguir exercer o seu poder punitivo. O 

Estado precisa do processo para exercer o seu poder, com a devida 

legitimidade. É por meio dele que o exercício do poder estatal deixa de ser 

força bruta para ter foros de civilidade. O processo é a instituição que limita e 

dá racionalidade ao exercício do poder estatal; é condição de legitimidade do 

exercício do poder estatal”. 5 

Então e por fim com os devidos esclarecimentos de que o instrumentalismo processual tende a buscar 

no processo o meio de resolução de conflitos, ou seja, um instrumento a disposição da jurisdição para 

que essa viabilize seus fins, quais sejam, os escopos social, político e jurídico, definição essa que se 

contrapõe com a do  garantismo processual que tem no processo a garantia do cidadão contra o 

Estado-Juiz, entendemos ter alcançado com êxito os resultados esperados na tentativa de contextualizar 

o devido processo legal nas óticas do instrumentalismo e do garantismo processual.  

Cabe-nos então, ao fim desse tópico indicar que a normativa mor do Estado de Direito Brasileiro indica 

em seu Art. 5º, LIV CF/88 que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal” e, independentemente, assim deveremos atuar. 

 

4 – IMPARCIALIDADE 

Não seria errado afirmar que ambas as correntes defendem, com veemência, a necessidade do juiz 

imparcial, entretanto, mais uma vez, temos uma distinção como cada uma entende tal pressuposto e o 

que pode vir a feri-lo (ou não). 

Em tese, a imparcialidade tem como fundamento a ausência de interesse do julgador no resultado a ser 

aferido pelas partes. Os argumentos defendidos pelos instrumentalistas na corrente do 

Instrumentalismo Processual é que o juiz não tem como prever a quem uma possível prova de ofício 

                                                 
3 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. Revista dos 

Tribunais, 2013, p.70. 
4 COSTA, Eduardo José da Fonseca. O processo como instituição de garantia. Disponível em:< 

https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia>. 
5 SOUSA, Diego Crevelin de. Dever (ou Garantia) de (Não) Provar Contra Si Mesmo?(!) O Dilema em torno do Art. 

379, CPC. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/leitura/abdppro-35-deverou-garantia-de-nao-provar-

contra-si-mesmo-o-dilema-em-torno-do-art-379-cpc>. Acesso em 30 set.2018. 

https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia
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irá beneficiar uma vez que ele não sabe de antemão o resultado. Então para assegurar a imparcialidade 

basta que ele permita as partes que se manifestem sobre elas, garantindo assim o contraditório 

adequado dos envolvidos.  

 

Entendimento indicado acima é atacado pelos garantistas e sua busca pelo Garantismo Processual.  

Pelo raciocínio de Eduardo Jose da Fonseca6, o juiz só ordena a produção de prova quando esse tem 

dúvidas. E se esse, assim demandar, há a possibilidade de se configurar uma fase de “pré-julgamento” 

visto a ausência  até então nos fatos apresentados, de uma certeza que acaba motivando-o a buscar uma 

possível outra verdade.  

 

Esse pré-julgamento vem com um ônus objetivo que é decorrente do fato de que a parte que tinha a 

necessidade (o ônus) de provar algo, não o fez, deixando o juiz a cargo dessa solicitação. Exemplos 

dessa situação acontecem em casos quando o autor não consegue provar a procedência do pedido (esse 

é julgado improcedente) sendo o réu na lide, e com o eventual pedido procedente, culpado. 

 

Para os garantistas, o pré-julgamento do juiz e sua oficiosidade na solicitação de provas pode ensejar 

os seguintes e únicos possíveis resultados. A evidência adicionada: (i) não produz substância ao 

julgamento pois não prova nada ou (ii) acaba por provar fato constitutivo ou (iii) extintivo ou (iv) 

impeditivo ou (5) modificativo do direito do autor o que, vias de fato, inclui substância ao julgamento 

da lide, substância essa não solicitada por qualquer das partes. Então se levarmos a cabo que o ônus da 

prova realmente fosse exercido (ou não) pelo autor, a improcedência por sua falta só revertida em 

benefício para a lide na hipótese (ii). Nas demais não há benefício para lide, pois todas conduzem à 

mesma improcedência desde antes da sua pronunciação com base na regra de julgamento. A nova prova 

apenas fez com a lide alongasse um pouco mais para se chegar ao mesmo resultado, esse já possível no 

passado.  

 

Do mesmo modo a recíproca é verdadeira. Se imaginarmos um caso em que o ônus da prova seja do 

Réu, a improcedência por falta de prova só será revertida nas hipóteses (iii), (iv) e (v). Nessa 

circunstância o autor não é beneficiado caso a prova resulte em (i) e (ii), pois conduzem à mesma 

procedência desde antes pronunciável com base na regra de julgamento; nesse caso, a prova apenas fez 

com que ele esperasse mais tempo para ter o mesmo resultado já possível no passado. 

 

Em outra oportunidade no texto “As Garantias Arqui-fundamentais Contrajurisdicionais: Não- 

Criatividade e Imparcialidade”7, Eduardo Jose da Fonseca dispôs como um dos doze sentidos no plano 

Jurídico positivo, a imparcialidade. Ele destacou três aspectos que julga importantes para uma 

compreensão aprofundada da imparcialidade, a saber: 

 

 A imparcialidade subjetivo-psíquica que consiste no desinteresse em beneficiar ou prejudicar uma 

das partes além de não ter conexões afetivas como por exemplo mãe, pai irmão conjugue ou aversão. É 

também entendida como “garantia fundamental do desinteresse e garantia fundamental do 

distanciamento” 

 

A segunda é a imparcialidade objetivo-funcional e se caracteriza como sendo o “não exercício do 

juiz como parte”. É a garantia da “terceiridade” onde o Juiz, alheio ao conflito, busca ser influenciado 

para um determinado resultado pelo trabalho bem feito por uma das partes. 

 

E por fim, a imparcialidade objetiva-cognitiva aqui tem-se a necessidade de controlador o 

enviesamento do juiz, aqui ele não age como parte, age como juiz entretanto de forma enviesada uma 

                                                 
6 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Algumas Considerações sobre as Iniciativas Judiciais Probatórias. Revista 

Brasileira de Direito Processual. vol. 90. p.155. 
7 COSTA, Eduardo José da Fonseca. As Garantias Arqui-fundamentais Contrajurisdicionais: Não- Criatividade e 

Imparcialidade. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/as-garantias-arquifundamentais-

contrajurisdicionais-nao-criatividade-e-imparcialidade>. 

https://emporiododireito.com.br/leitura/as-garantias-arquifundamentais-contrajurisdicionais-nao-criatividade-e-imparcialidade
https://emporiododireito.com.br/leitura/as-garantias-arquifundamentais-contrajurisdicionais-nao-criatividade-e-imparcialidade
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vez que sua psique foi contaminada. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart8, posicionam-se 

nesse sentido quando defendem que o juiz o qual teve um contato com a prova ilícita não poderia 

julgar, pois estaria, em tese, já contaminado.  

 

Como essa atuação pode trazer consequências ao processo o “problema é saber como realizar a 

descontaminação. É certo que se o tribunal, ao reconhecer a ilicitude da prova, deverá afastá-la sendo 

outro julgamento necessário em juízo de primeiro grau. Mas, se o julgamento voltar a ser feito pelo 

mesmo juiz que admitiu a prova ilícita, certamente existirá uma grande probabilidade de que o seu 

convencimento seja por ela influenciado, ainda que inconscientemente. Não se quer dizer, note-se bem, 

que o juiz que se baseou na prova ilícita irá buscar uma sentença de procedência a qualquer custo, 

ainda que inexistam outras provas válidas, mas apenas que a valoração dessas outras provas 

dificilmente se livrará do conhecimento obtido através da prova ilícita”9. É algo da natureza humana 

tentar manter as suas decisões alienando-se as convicções que a substanciaram. Outro autor garantista, 

Diego Crevelin de Sousa sustenta que: 

 

 “além de esse estar em clara a violação da imparcialidade 

objetivo-funcional, já que há ato funcional do juiz com aptidão para 

beneficiar apenas uma parte desde antes identificável, a ordenação da 

prova de ofício, sobretudo quando em caráter complementar à atuação 

das partes, gera evidente violação da imparcialidade subjetivo-psíquica, 

pois não há como dizer que não age de modo tendencioso o juiz 

consciente de que a sua atitude pode beneficiar apenas uma parte desde 

sempre identificada.”10 

 

Cabe-nos então, ao fim desse tópico indicar que se é verdade que não se pode prever concretamente qual 

será o resultado da prova, também é verdade que já se sabe, antecipadamente, aquele que poderá ser 

beneficiado por sua existência sendo, portanto, a parte que tinha o ônus de apresenta-la ou seja requerer e 

não o fez. 

 

 

5 – CONTRADITÓRIO 

É inegável o valor do princípio do contraditório para o processo como afirma Hermes Zaneti Jr.: 

“O que define o processo é a existência do contraditório, a interveniência do destinatário do ato 

na formação da decisão, tudo em muito potencializado pela conformação híbrida do processo 

constitucional brasileiro, daí o Contraditório se apresentar como “valor-fonte” do processo 

democrático”.11  

O princípio do contraditório é direito das partes e dever do juiz assegurado no art. 5ºLV no rol 

das garantias fundamentes da constituição de 1988. São pressupostos garantidos às partes: A 

informação de saber (de ser informado) sobre todos atos praticados no litigio, como por 

exemplo a sua citação; a reação que é a garantia a resposta. Notadamente sua resposta participa 

ativamente quanto ao nível de influência que estabelece uma ligação com o dever de 

fundamentação das decisões (art. 93. IX, CRFB). Conforme versa art. 489, §1º do Código de 

Processo Civil, fazem parte dos critérios que estabelecem os fundamentos da decisão tudo aquilo 

                                                 
8 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª Ed. São Paulo: RT.2015, p.312. 
9 Ibid.,pag.312. 
10 SOUSA, Diego Crevelin de. Segurando o Juiz Contraditor pela Impartialidade: de como a ordenação de provas de 

ofício é incompatível com as funções judicantes. Revista Brasileira de Direito Processual. Vol. 96. p.70-71. 
11 ZANETTI JR. Hermes. A Constitucionalização do Processo. O Modelo Constitucional da Justiça Brasileira e as 

Relações entre Processo e Constituição. 2ª Ed. Atlas. 2014, p. 58. 
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que foi apresentado pelas partes, sendo esse rol probatório analisado objetiva e expressamente 

todos os argumentos fáticos e jurídicos além das provas produzidas para que assim, se consiga 

controlar a garantia de influência. Notadamente não há garantia que todos os argumentos serão 

acolhidos, mas sim que serão considerados. O que nos leva a não-surpresa, presente no Art.10 

do Código de Processo Civil, mesmo que seja matéria que o juiz deve analisar deve oficio deve- 

se dar as partes o direito de se manifestar, para garantir que essa possa influir. Logo pela garantia 

da parte em poder influenciar na decisão do juiz, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael de 

Alexandria Oliveira concordam que o “o direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao 

contraditório. A dimensão substancial do princípio do contraditório o garante. Nesse sentido, o 

direito à prova também é um direito fundamental”.12 

Explicado como a imparcialidade se divide, vamos as considerações das correntes. Para 

instrumentalismo processual a produção de prova do juiz não fere o princípio do contraditório 

pois as patres terão o direito de se manifestar, e é mais importante a buscar pela verdade real, 

juntamente com uma decisão justa do que garantir o contraditório, fala-se em uma flexibilização 

onde Para José Carlos Barbosa Moreira, “a formação da prova pode, em certos casos, ser 

legítima mesmo escapando a essa rígida observância do princípio do contraditório”13,além de 

ajudar a preservar a  efetividade processual ( lembrando que em momento algum a constituição 

fala em efetividade processual, o que é assegurado é o devido processo legal tendo como devido 

o tempo necessário para a resolução do conflito ) e quem melhor para produzir as provas que o 

juiz, já que ele “ sabe” o que precisa para sanar suas dúvidas? 

“Embora seja preciso assegurar às partes a participação efetiva na 

atividade instrutória, às vezes tal atuação não se revela possível ou 

mesmo conveniente. A exigência do contraditório não pode impedir o 

juiz de buscar a solução justa para o caso concreto. Nesse momento, deve 

ele agir com prudência e bom senso.”14 

Para o garantismo processual a produção de prova pelo juiz sempre viola a imparcialidade pois 

utiliza o contraditório como se parte fosse (tendo em vista que é um direito das partes e dever do 

juiz), violando a imparcialidade objetivo funcional, se tornando parte.  

Assim, podemos concluir que quando o juiz produz prova viola as garantias fundamentais, tendo 

em vista que ele não pode ser parte e faz uso das garantias dessa. 

 

6 – PROVA 

Abordaremos o assunto prova pela perspectiva do Direito, e nesse sentido prova é um elemento 

de convicção do juiz. O juiz irá solucionar a lide interpretando questões de fato e de direito, e 

interpretar é atribuir sentindo. 

Ele atribui sentido aos fatos mediante análise das alegações das partes à luz das provas 

produzidas, e atribui sentido ao direito pela consideração dos fundamentos das partes em face das 

                                                 
12 DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 

V.2. 11ª Ed. Jus Podivm. 2016, p. 46. 
13 Apud BEDAQUE. José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, 2013, p.171, nota 233. 
14 Apud BEDAQUE. José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, 2013, p.170. 
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normas jurídicas, da doutrina, da jurisprudência etc. Assim, parece correto dizer que, sobre o 

direito, a decisão deve ser correta, ou seja, conforme a totalidade da ordem jurídica, ao passo em 

que, sobre os fatos, a decisão deve ser verdadeira. 

A decisão verdadeira de acordo com aquilo que lhe foi apresentado. Para tanto, essa atividade 

deve ser apresentada dentro da legalidade, devendo o juiz submeter a interpretação dos fatos a 

prova e do direito ao ordenamento, não podendo o juiz interpretar os fatos e o direito livremente. 

Analisando pela perspectiva constitucional, a única referência está presente no art.  5º, LVI, 

segundo o qual, “são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” sendo essa 

uma regra de exclusão não tendo, portanto, uma norma positiva expressa do direito a produção 

de prova. 

 Entretanto é de entendimento da doutrina e jurisprudência o direito à prova, uma vez que é 

inegável sua importância para o processo. Além do mais, para exercer o contraditório as partes 

têm a garantia da influência, que será exercida por meio das provas e alegações que o juiz deverá 

considerar expressamente em sua decisão. Ficando as leis infraconstitucionais responsáveis por 

disciplinar o direito probatório, mostrando quais são as regras gerais e as especificas. 

Para tanto, é consolidado o entendimento que o direito à prova decorre do contraditório e como 

já foi apresentado existe uma divergência se o juiz pode produzir prova de oficio ou não. 

Para o instrumentalismo processual, caso o juiz apresente duvidas, antes de julgar 

improcedente o pedido do autor, ele poderá produzir prova de oficio submetendo-as as partes, 

para que se manifeste caso queiram. Entretanto o garantismo processual entende que não basta 

submeter as provas as partes pois no momento em que o juiz ordenou a produção da prova ele 

violou a imparcialidade objetivo-funcional exercendo função de parte e, portanto, se tornando 

partial, tendo em vista que o direito de influir decorrente do contraditório cabe as partes. 

 

 

7 – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, analisando as correntes processuais garantista e instrumentalista podemos 

notar que o entendimento difere em relação ao poder probatório oficioso do juiz uma vez que 

para os garantistas fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

imparcialidade. Por outro lado, os instrumentalistas entendem que além de não ferir é benéfico ao 

processo, sem trazer prejuízos às partes. 

Analisando ambas as correntes, entendo ser mais coerente com a constituição os argumentos que 

defendem a não produção de provas de ofício pelo juiz, tendo em vista a preocupação da nossa 

norma máxima com as garantias fundamentais. 
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