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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo 

no caso concreto. -
ucionais 

 como a dignidade da pessoa humana, a 
proporcionalidade, a razoabi  dentro do 

partir dessa perspectiva, pretende-se discorrer sobre alguns elementos norteadores das 
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do magistrado. 
 
ABSTRACT 
The present work aims to analyze the provisions of art. 8 of the Code of Civil Procedure of 
2015, which brings parameters to the court to apply the legal order in the concrete case. 
Despite the legislative innovation, for some time, the influence of constitutional principles in 
other branches of law has been verified, and the legal insertion of this device is the result of 
this same movement, within the scope of the Civil Procedure. In this sense, principles such as 
the dignity of the human person, proportionality, reasonableness, legality, publicity and 
efficiency are inserted expressly within the Code of Civil Procedure in an attempt to establish 
parameters for the decision-making process of the magistrate, order to obtain more effective 
and less discretionary decisions. From this perspective, it is intended to discuss some elements 
guiding judicial decisions, in order to conclude whether and how the concepts expressed in 
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article 8 will be able, in practice, to positively affect the performance of the magistrate. 
 
Keywords: Constitutional principles. Decision-making process. Judge's performance. 
 

 
 

r direitos muito 

mais do que como um fim em si mesmo. Desse modo, o legislador prezou por expressar 

assim, consequentemente, que sejam capazes de promover a efetiva  

ria retomada para se reafirmar 

e acordo com o ordenamento 

agir em nome delas. 

 mas, principalmente, no seio dos mandamentos constitucionais 

legisladores e da cap

 

gitimidade dos julgadores do 

 

                                                      
  

argumentos deduzidos no processo, In Lara 

homenagem ao professor Daniel Gomes de Miranda. Rio de Janeiro: Lumen, p. 337-356. 
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acerca de  

 

co para tratar sobre os deveres dos magistrados e os valores que estes devem se pautar 

 

 se conter 

-

-

suscitadas por ele. Ao final, em face dos resultados obtidos, visa-se ainda identificar as 

 a fim de minimizar os 

o mundo. 

 

2 DEVERES DO JUIZ  

 

Processo Civil,onde se encontram os  

 Para Monerrat, (2017, p. 

efetiva capacidade de inovar, acrescentando, ou mesmo detalhando, direitos ou deveres 

                                                                                                                                                                      
Cojur. 
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de conceitos indeterminados deliberadamente escolhidos, a atividade dos sujeitos e do Estado 

dentro do Processo. 

 

amente, este traz em sua literalidade os seguintes deveres 

 

 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

 
 

Percebem-

 

Schmitz (2016, p. 130), entretanto, alerta qu

-

 

proporcionalidade e a razoabilidade.  

Percebe-se de mod

-se apenas a 

outras fonte  todas as quais devem ser levadas em 

-se: 

 

Art. 
m comum. 
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transcrito data de 1942, em um contexto no qual se acreditava que ao julgador bastava a mera 

esses conceitos venham a significar, ou mesmo in

caso concreto. 

fundamentos da ordem constitucional de 1988. Didier (2015, p. 75-76) afirma que, por isso, o 

fundamentais 

to 

- -, devendo, por fim, 

 de.   

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 46-

 falta de 

 humana. Didier (2015, 

humana - - e o devido processo legal, seria de bom tom continuar a 

- a tal dignidade pode ajudar na 

-o e tornando-o ainda 

mais humanizado. 
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do artigo 37 da CF/88, trazendo explicitamente a necessidade de se preservar a legalidade, 

 

administrativa, o que 

-  

anizou e repetiu conceitos 

 

 Des

a 

- a sociedade 

 

 

3 

-

LOS 

 

 

 ara a 
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poderes indeterminados a outr

alerta Guerra (1992, p. 85-90). 

sua a

 

bem comum? Que condutas promovem, de fato, a dignidade da pessoa humana? O que se 

 

 a inescapabilidade do 

indeterminados, podendo-se chegar, inclusive, a se af

 

Os conceitos indeterminados possuem diversas possibilidades de concretude e 

entes 

um conceito 

indeterminado 

nte nem semelhante, nem 

 como nos alerta (GUERRA, 2016). 
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Ronald Dworkin (2014)

-

checklist  

historicamente, de modo a construir o Direito de modo coerente, sem perder de vista que se 

- s, superando-as 

correta ao interpretar e aplicar a norma, qual s

. 

partes do processo e mesmo o povo em geral consiga aferir a racionalidade de tal ato 

do caso.  

 

desenvolvimento de qualquer 

  

 

que este realiza seu papel interpretativo.  

 Guerra (2017), sendo uma de 
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resposta correta segundo o Direito vigente, quando hoje 

 

De fato, Didier 

trecho:  

 

assemel -

caso concreto. 
 

Assim sendo, deve-se buscar encarar, mais do que antes, o Direto como um 

instrumento 

-

  desenvolver um  

 judiciais  

debatidos na sociedade.  
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 a ser 

caso. Hervada (2008, p. 239-

-se os aspectos da realidade. 

Implica, portan

vida social. 

ode fugir 

etc.) e, por outro, deve obedecer aos aspectos da realidade do caso concreto que lhe foi 

submetido. 

a literalidade textos legais do Direito positivo, mantendo-se sempre atualizados, bem como, 

verifica-

dos fatos alegados pelas partes dentro do 

  

julgador de modo cooperativo, para que este consiga aferir os elementos da realidade de modo 

a const

-se que o julgador adote uma postura de escuta ativa dos 

ia, para, 

 

Direito devendo 
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Hervada (2008, p. 421), no entanto, alerta que o prudente deve cultivar, entre outros, 

pelo menos as seguintes car

 

principalmente, permanente 

 de si mesmo, em busca, sempre, de 

-las quando lhe 

-se em uma postura de humildade.

Muito embora talvez nunca se tenham meios para exigir tal ele

, como, inclusive, demanda 

 

 

mas 

 objetivas e 

 

                                                      
 

 paralisa aquele que desconfia; mas 

anteriormente adotada. 
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cooperativ  

 

 
 

ra amparar um 

-se que 

o dispositivo sirva como um alerta, para aqueles que ainda 

professores, doutrinadores, legislado

social.   

respostas mais adequ

naquela oportunidade. 

preciso uma 

aos demais. 

 

 



99 

S 
 

2016. 
 

. 
 

 
Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de 

conhecimento.  
 
DIDIER JR., Fredie. / 
Fredie Didier Jr. e Ravi Peixoto. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. 
 
DWORKIN, Ronald.  . Tradutor: Jefferson Luiz Camargo. 3. ed., 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014. 
 

. 1. ed.2.tiragem,  
 
GUERRA, Marcelo Lima. 

 -
ativista. 
<https://www.academia.edu/33121252/Fundamenta%C3%A7%C3%A3o_de_decis%C3%B5e
s_judiciais_e_seus_problemas-ALT-  
 
__________________. Precede  de termos 
legislativo e vagueza de conceitos normativos. : 
<https://cpc2015blog.wordpress.com/2016/06/03/precedentes-judiciais-e-a-distincao-entre-
ambiguidade-de-temos-legislativos-e-vagueza-de-conceitos-normativos/>. Acessoem: 1 jun. 
2017. 
 

Revista 
NOMOS, Fortaleza, Vol 11/12, Ano 1992/1993, p. 81-113. 
 
HERVADA, Javier. o. trad. Elza Maria 

 
 

a p rgumentos deduzidos no processo. In: PEREIRA, Lara 
Dourado Mapurunga et al [org]. 
estudos em homenagem ao professor Daniel Gomes de Miranda. Rio de Janeiro: Lumen, 
p. 337-356. 
 

 
 

 



100 

Processo Civil. In: DIDIER JR, Fredie. [coord]. Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: 
parte geral.  p. 107-138. 
 

*Submetido em 26 set. 2018. Aceito em 30  out. 2018. 
 

  


