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8. O juiz e a produção da prova: 
 
- A doutrina, historicamente, cogita de dois modelos de 

organização do processo: o modelo adversarial e o 
modelo inquisitorial. O primeiro se desenvolve entre os 
dois adversários, mantendo o juiz uma postura 
relativamente passiva, a quem cabe a função de decidir 
(prevalece o princípio dispositivo). No segundo, o órgão 
jurisdicional é o grande protagonista do processo 
(prevalece o princípio inquisitivo).   

 
- Pode-se dizer que no Brasil, adotou-se o inquisitorial 

system, em que o juiz possui amplos poderes instrutórios.  
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CPC, art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do 
mérito. 
 
- Porém, atualmente, o assunto tem merecido um novo 
olhar, com o surgimento da doutrina denominada de 
garantismo processual ou “neoprivatismo processual”, como 
vem sendo denominado no Brasil. O seu objetivo é proteger 
o cidadão contra os abusos do Estado, caracterizados, neste 
caso, pelo aumento dos poderes do juiz, em respeito ao 
exercício do poder de autorregramento da vontade no 
processo.  
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- Paralelamente, vem se consolidando o entendimento de 
que existe um terceiro modelo, o cooperativo, baseado no 
princípio da cooperação, com o redimensionamento do 
princípio do contraditório, incluindo o magistrado no rol 
dos sujeitos do diálogo processual.  

 
- Com base nessas novas premissas de garantismo 

processual, autonomia privada no processo e modelo 
cooperativo, surgem três formas de analisar o art. 370, 
CPC:  

a) Há quem continue afirmando a existência de amplos 
poderes instrutórios ao juiz, nos termos do art. 370, CPC.  
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b) Há quem entenda que o disposto no art. 370, CPC é 
inconstitucional, por contrariar o devido processo legal à 
luz do garantismo processual.  

c) Há quem admita essa iniciativa oficial, mas lhe imponha 
limites.  

- Nesse última corrente, há quem entenda que a atividade 
instrutória oficial somente pode ser complementar à 
atividade das partes, jamais substitutiva; há quem 
entenda que o juiz que determinou a produção da prova 
de ofício deve ser afastado do julgamento da causa e 
ainda há quem entenda que depende da análise da 
relação jurídica controvertida (sendo mais ampla se o 
direito for indisponível).   

 


